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Kommunfullmäktige sammanträder på Kulturhuset Björnen måndag den 27 
september 2021 klockan 18:30 för behandling av följande ärenden:  
 

1. Kommunfullmäktiges öppnande 
2. Godkännande av kallelse 
3. Upprop av ledamöter inklusive tjänstgörande ersättare 
4. Godkännande av föredragningslista 
5. Val av två ledamöter att justera protokollet samt beslut om tidpunkt 

och plats för protokollets justering 
6. Information gällande Bildningsförvaltningens verksamhet 
7. Eventuella avsägelser/val 
8. Eventuella nyinkomna frågor 
9. Eventuella nyinkomna interpellationer 
10. Delårsrapport Åstorps kommun och kommunkoncern 2021   
11. Yttrande gällande försäljning av Backsippan 5, 10 och 28 
12. Beställning av nybyggnation Haganässkolan   
13. Beställning av nybyggnation av Kvidinge förskola  
14. Beslut om expropriering av fastigheten 113:154  
15. Valkrets och distrikt för Åstorps kommun  
16. Firmatecknare för Åstorp kommun  
17. Motion (M, L, KD) - Strategisk lokalförsörjningsplan 2019 – 2025  
18. Eventuella nyinkomna motioner 
19. Anmälningar/delgivningar 

 
Bitten Mårtensson Merih Özbalci 
Ordförande Kanslichef  
 
Kallelsen med handlingarna finns på kommunens webbsida, www.astorp.se/kf och på 
Medborgarkontoret, Storgatan 7, Åstorp från den 21 september.  
 
Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga, men beakta följande: 
 
Med anledning av rådande situation med covid-19 vill vi betona de allmänna 
rekommendationer som råder i landet och som ni kan läsa mer om på 
www.krisinformation.se  

• Stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld eller uppvisar andra 
symtom 

• Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus 
För att sprida ut de som är närvarande i salen kommer allmänheten placeras uppe på 
balkongen. Vi ser gärna att ni använder handspriten som finns utplacerade på flera 
ställen i lokalerna. Följ anvisningarna som ges vid mötet. 

http://www.astorp.se/kf
http://www.astorp.se/kf
http://www.krisinformation.se/
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För gruppmöten har rum reserverats i Kulturhuset Björnen från klockan 17:30 
enligt följande: 
• För Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet cafeterian 
• För Sverigedemokraterna grupprummet i källaren 
• För Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna stora 

konferensrummet på andra våningen 
 
För detaljer kring grupprum eller om det behövs fler grupprum, kontakta 
kommunkansliet 042-640 13. 



 
 

 
 
 

 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 
Beslutande organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2021-09-27 
Datum för anslagets uppsättande 2021-09- 
Datum för anslagets nedtagande 2021-10- 

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelseförvaltningen 
    
    
    

Underskrift  
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 2021-09-27 

Plats och tid Kulturhuset Björnen 18:30 –  
Ajournering  

Beslutande Se bilaga 
Övriga deltagare Merih Özbalci, kanslichef 

§§  
 

Jonas Jönsson, kommunchef §§  
 

Utses att justera   
Plats och tid  

      
      
      

Sekreterare Merih Özbalci, §§ 142- 
   

 
 
   

     
Ordförande Bitten Mårtensson (S)   

   
 
 
 

  

  

  
      

Justerande   
 

 
 
 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-09-27 
 

Paragraf Ärende 
Kf § 142  Godkännande av kallelse 
Kf § 143  Godkännande av föredragningslistan 
Kf § 144  Eventuella avsägelser/val 
Kf § 145  Eventuella nyinkomna frågor 
Kf § 146  Eventuella nyinkomna interpellationer 
Kf § 147  Delårsrapport Åstorps kommun och kommunkoncern 
Kf § 148  Yttrande gällande försäljning av Backsippan 5, 10 och 28 
Kf § 149  Beställning av ny skola och förskola Haganäs 
Kf § 150  Beställning av ny förskola i Kvidinge 
Kf § 151  Expropriering av fastigheten 113:154 
Kf § 152  Valkrets och distrikt för Åstorps kommun 
Kf § 153  Firmatecknare för Åstorp kommun 
Kf § 154  Motion (M, L, KD) Strategisk lokalförsörjningsplan 2019–2025 
Kf § 155  Anmälningar/delgivningar 
 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-09-27 
 

 

 N
är

va
ro

 

  

Namn Ledamöter 
  

Ja
 

N
ej

 

A
vs

tå
 

Ja
 

N
ej

 

A
vs

tå
r 

Wiveca Andreasson (M)         
Annica Vink (C)         
Åsa Holmén (L)         
Hans Sundström (KD)        
Ronny Sandberg (S)         
Johan Bergqvist (V)         
Jan Hennicks (-)         
Jan Karlsson (M)        
Murat Özbalci (C)        
Bodil Hellberg (L)         
Isabella Dzanko (S)         
Peter Lindberg (SD)         
Martin Sjöström (M)        
Ioana Cimpoeru (S)         
Richard Mattson (SD)        
Joakim Sandberg (M)         
Menaid Nocic (S)         
Sten Hugosson (SD)        
Roger Nielsen (M)        
Lennart Fredriksson (S)         
Marika Lindberg (SD)         
Othman Al Tawalbeh (S)        
Rolf Lundqvist (SD)         
Gun Friberg (S)         
Marcus Möller (SD)         
Dafina Lugici (S)         
Anna-Lena Olsson (SD)         
Anton Holmberg (SD)        
Janet Norbäck (M) 2:e vice ordf.         
Lucy Glinka (S) 1:e vice ordf.        
Bitten Mårtensson (S) ordf.         
        

NÄRVAROLISTA  
kommunfullmäktiges ledamöter  
och ersättare samt omröstningsbilaga 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-09-27 
 

 

Namn Ersättare N
är

va
ro

 

  

(M) 

  

Ja
 

N
ej

 

A
vs

tå
r 

Ja
 

N
ej

 

A
vs

tå
r 

Amelie Stenqvist         
Ulf Söderström        
Fredrik Karlsson        
        
(C)        
Ebba Kroon        
Bertil Wemmert        
        
(L)        
Monica Glans        
Bodil Axelsson        
        
(KD)        
Barbro Nielsen        
Nils-Göran Nilsson        
        
(S)        
Mikael Mårtensson        
Linda-Marie Camper        
Florian Bobocea        
Kerstin Andersson        
Richard Ridwall        
        
(V)        
Gunilla Pellinen        
Sven Ohlsson        
        
(SD)        
Tony Wiklander        
Harri Rosqvist        
Conny Prisell        
Hampus Servin        
Tony Ek        
        
 
 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-09-27 
 

Kf § 142 
 
Godkännande av kallelse 
Kungörelse om sammanträdet har anslagits på kommunens anslagstavla den 
16 september 2021 och sänts till kommunfullmäktiges ledamöter och 
ersättare samma dag varjämte tillkännagivande om sammanträdet varit 
infört i Helsingborgs Dagblad och Nordvästra Skånes Tidningar den 17 
september 2021. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-09-27 
 

Kf § 143 
 
Godkännande av föredragningslistan 
 
 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-09-27 
 

Kf § 144 
 
Eventuella avsägelser/val 
Dnr KSFD 2021/11 
 
 
 
 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
 
 
Expedieras: 
Akten 
 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-09-27 
 

Kf § 145 
 
Eventuella nyinkomna frågor 
Dnr KSFD 2021/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
 
 
 
Expedieras: 
Akten 
 
 
 
 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-09-27 
 

Kf § 146 
 
Eventuella nyinkomna interpellationer 
 
 
 
 
 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
 
 
 
Expedieras: 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                         

Åstorpsalliansen 
Åstorps kommunfullmäktige 

Interpellation 
 
VA- och bredbandsstrategi  på landsbygden - hur efterlevs arbetet?  
 
Under maj månad kom NSVA ut med ett brev till fastighetsägare på område Västra Broby 
och det meddelade då att de kommer att göra en översyn av utbyggnadsplanerna för 
kommunalt VA i området. Strategin för kommunalt vatten och avlopp antogs 2011 och 
revidering och antagande av olika verksamhetsområde har skett efter det.  
 
Därav våra frågor till kommunstyrelsens ordförande Ronny Sandberg (S):  
 
1. Vad vill NSVA och Åstorps kommun förmedla med det här brevet till fastighetsägare i 
Västra Broby? 
 
2. Hur långt har NSVA:s översyn kommit och vad är syftet med den?  
 
3. Hur ser tidsplanen ut för VA- projektet i Västra Broby och hur ser den ut på andra område 
i kommunen som är föremål för kommunalt avlopp?  
 
4. Hur många fastighetsägare har inte kopplat in sig på det kommunal avloppet på områdena 
Kärreberga, Maglaby och Högalid? Hur ser tidsplanen ut och när i tid utgår vite?  
 
5. Hur många fastigheter har nu fiber på landsbygden och hur ser planen ut framöver för att 
uppnå en högre procentandel av fiberanlutning än 10% procent på landsbygden?  
 
6. Inom vattenskyddsområde i Kvidinge Maglaby/Högalid så har minireningsverk inrättats. 
Vad säger kommunens direktiv angående minireningsverk? Har vi minireningsverk inom 
området som är förenliga med gällande direktiv?   
 
 
Åstorp 2021-08-23 
För Åstorpsalliansen 
Åsa Holmén (L) Roger Nielsen (M) Hans Sundström (KD)  



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-09-27 
 

 
 
Kf § 147 
 
Delårsrapport Åstorps kommun och kommunkoncern 
Dnr KSFD 2021/184 
 
Sammanfattning 
Föreligger delårsrapport per 2021-08-31 för Åstorps kommun och 
kommunkoncern. Delårsresultatet uppgår till 59,4 mkr för kommunen och 
70,0 för kommunkoncernen. Prognostiserat resultat för 2021 uppgår till 54,6 
mkr för kommunen och 59,2 mkr för kommunkoncernen. Förbrukningen av 
kommunens investeringsbudget under perioden uppgår till 34 procent (57,3 
mkr av budgeterade 168,5 mkr). Den prognostiserade genomförandegraden 
för investeringarna avseende 2021 uppgår till 73 procent (122,3 mkr) av 
investeringsbudgeten.  Bedömningen efter genomgång av fullmäktiges 
inriktningsmål och ekonomisk ställning är att Åstorps kommun och 
kommunkoncern har god ekonomisk hushållning under 2021.  
 
Beslutsunderlag 
Revisorernas bedömning av delårsrapport 2021-08-31 
Granskningsrapport - Åstorps kommuns delårsrapport 2021-08-31 
Protokoll från Kommunstyrelsen 2021-09-15 § 159 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-15 § 211 
Tjänsteskrivelse från ekonomichef, 2021-09-07 
Delårsrapport Åstorps kommun och kommunkoncern 2021 
Verksamhetsberättelse Åstorp delår 2021 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
 
 
 
Expedieras: 
Akten 
Ekonomiavdelningen 
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Kommunstyrelsen 18(46)

PROTOKOLL
2021-09-15

Ks § 159

Delårsrapport Åstorps kommun och kommunkoncern 2021-08-31
Dnr KSFD 2021/184

Sammanfattning
Föreligger delårsrapport per 2021-08-31 för Åstorps kommun och
kommunkoncern. Delårsresultatet uppgår till 59,4 mkr för kommunen och 70,0
för kommunkoncernen. Prognostiserat resultat för 2021 uppgår till 54,6 mkr för
kommunen och 59,2 mkr för kommunkoncernen. Förbrukningen av
kommunens investeringsbudget under perioden uppgår till 34 procent (57,3
mkr av budgeterade 168,5 mkr). Den prognostiserade genomförandegraden för
investeringarna avseende 2021 uppgår till 73 procent (122,3 mkr) av
investeringsbudgeten. Bedömningen efter genomgång av fullmäktiges
inriktningsmål och ekonomisk ställning är att Åstorps kommun och
kommunkoncem har god ekonomisk hushållning under 2021.

Beslutsunderlag
Tjänsteskri velse från Anna Falkenstam, budget- och analyschef, 2021-09-07
Delårsrapport, 2021-09-07

Yrkanden
Ordförande yrkar på att föreslå kommunfullmäktige besluta att Åstorps
kommuns och kommunkoncems delårsrapport 2021 godkäims och
bedömningen efter genomgång av fullmäktiges inriktningsmål och ekonomisk
ställning är att Åstorps kommun och kommunkoncern har god ekonomisk
hushållning under 2021.

Mikael Mårtensson (S) yrkar bifall till ordförandes yrkande.
Annica Vink (C) yrkar bifall till ordförandes yrkande.

Åsa Holmen (L) yrkar på att säkerställa att en kommunövergripande
sammanställning av den årliga uppföljningen av SAM genomförs.

Ordförande yrkar avslag på Åsa Holmens (L) yrkande.

Proposition
Ordförande ställer eget yrkande med bifallsyrkande från Mikael Mårtensson (S)
och Aimica Vink (C) under proposition och finner att detta bifalles.

Ordförande ställer Åsa Holmens (L) yrkande mot ordförandes avslagsyrkande
och finner att ordförandes yrkande bifalles.

Åsa Holmen (L) begär votering.

Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur (2) Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

M [A
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Kommunstyrelsen 19(46)

PROTOKOLL
2021-09-15

Ks § 159, forts

Voteringsordning - § 159
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning. Den som bifaller
ordförandes avslagsyrkande röstar Ja och den som bifaller Åsa Holmens (L)
tilläggsyrkande röstar Nej.

Votering -§ 159
Voteringen genomförs med upprop och utfaller med 6 Ja-röster, 5 nej-röster
och 2 som avstår i från att delta i omröstningen, vilket innebär att
kommunstyrelsen avslår Åsa Holmens (L) tilläggsyrkande. För att se hur
ledamöterna röstat, se omröstningsbilaga (§ 159).

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktigebeslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Åstorps kommuns
och kommunkoncerns delårsrapport 2021 godkänns och bedömningen efter
genomgång av fullmäktiges inriktningsmål och ekonomisk ställning är att
Åstorps kommun och kommunkoncern har god ekonomisk hushållning under
2021.

Reservation

Åstorpsalliansen (M, L, KD) reserverar sig till förmån för Åsa Holmens (L)
yrkande.

Expedieras
Akten

Kommunfullmäktige

Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur

iu^
(2) Justerandes signatur

/^>
Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
2021-09-15

KsAu § 211

Delårsrapport Åstorps kommun och kommunkoncern 2021-08-31
DnrKSFD2021/184

Sammanfattning
Föreligger delårsrapport per 2021-08-31 för Åstorps kommun och
kommunkoncern. Delårsresultatet uppgår till 59,4 mkr för kommunen och
70,0 för kommunkoncernen. Prognostiserat resultat för 2021 uppgår till 54,6
mkr för kommunen och 59,2 mkr för kommunkoncemen. Förbrukningen av
kommunens investeringsbudget under perioden uppgår till 34 procent (57,3
mkr av budgeterade 168,5 mkr). Den prognostiserade genomförandegraden
för investeringarna avseende 2021 uppgår till 73 procent (122,3 mkr) av
investeringsbudgeten. Bedömningen efter genomgång av fullmäktiges
inriktningsmål och ekonomisk ställning är att Åstorps kommun och
kommunkoncern har god ekonomisk hushållning under 2021.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Anna Falkenstam, budget- och analyschef, 2021-09-07
Delårsrapport, 2021-09-07

Yrkanden

Ordförande yrkar på att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att Åstorps kommuns och kommunkoncerns delårsrapport 2021
godkänns och bedömningen efter genomgång av fullmäktiges inriktningsmål
och ekonomisk ställning är att Åstorps kommun och kommunkoncern har god
ekonomisk hushållning under 2021.

Roger Nielsen (M) avstår ifrån att delta i beslut.
Jan Hennicks (-) avstår ifrån att delta i beslut.

Proposition
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsebeslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Åstorps kommuns
och kommunkoncerns delårsrapport 2021 godkänns och bedömningen efter
genomgång av fullmäktiges inriktningsmål och ekonomisk ställning är att
Åstorps kommun och kommunkoncern har god ekonomisk hushållning under
2021.

Expedieras
Akten

Kommunstyrelsen

Ordförandes signatur

^^
^^

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

(^



  

 

 

 

Kommunrevisionen   2021-09-14 
      
   Till    
   Fullmäktige i Åstorps kommun 
   organisationsnummer 212000-0936 

  

 

Revisorernas bedömning av delårsrapport 
Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har uppdraget att bedöma om resultatet i 
delårsrapport per 2021-08-31 är förenligt med de mål fullmäktige beslutat om.  
Bedömningen avser mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk 
hushållning, såväl finansiella som för verksamheten. 

Vår bedömning är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten, 
inriktad på övergripande analys och inte på detaljer i redovisningen. 
Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet.  

De väsentligaste slutsatserna från granskningen kan sammanfattas enligt följande: 

- Kommunens resultat för delåret uppgår till 59,4 mkr och det är främst en 
bättre skatteprognos som bidrar till resultatnivån.  

- Jämförelsetalen för 2020-08-31 är rekonstruerade eftersom delårsbokslutet 
föregående år upprättades per 2020-07-31 

- Även föregående år var ett exceptionellt år resultatmässigt på grund av de 
bidrag som erhölls som kompensation för förväntade effekter av Corona. 

- Årets resultat som prognosticeras vara uthålligt är en konsekvens av en 
optimistisk bedömning av återhämtningen i svensk ekonomi. 

- Kommunens prognos för helåret uppgår till 54,6 mkr, vilket är 35 mkr 
högre än budget varav skatteintäkterna bidrar med 21,4 mnkr och lägre 
avskrivningar med 8,4 mnkr. 

- Kommunens balanskravsresultat beräknas uppgå till 54,9 mkr.  

Vi har inte identifierat några väsentliga felaktigheter i delårsbokslutet, och i 
granskningen har det inte framkommit några omständigheter som ger oss 
anledning att anse att delårsbokslutet inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet 
med lagen om kommunal bokföring och redovisning.  

 

Åstorps kommun 2021-09-14 



 

 

 

Underskrifter 

 

Monica Backe 

 

Mats Lindskog Kristoffer Glinka 

 

Anders Wilhelmsson  Birger Sandell 

 

 

Bilaga: Rapport över de sakkunnigas granskning av resultat enligt delårsrapport. 
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Sammanfattning
Vi har av Åstorps revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska delårsrapporten per 2021-08-31. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 
2021.

Kommunens revisorer ska enligt Kommunallagen 12 kap bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige 
beslutat. Revisorernas uttalande avges i revisorernas bedömning av delårsrapporten.

Vårt uppdrag är att granska delårsrapporten för att ge revisorerna tillräckligt underlag för sin bedömning.

1.1 Räkenskaperna och delårsrapporten

De väsentligaste slutsatserna från granskningen kan sammanfattas enligt följande:

- Kommunens resultat för delåret uppgår till 59,4 mkr och det är främst en bättre skatteprognos som bidrar till resultatnivån. 
- Jämförelsetalen för 2020-08-31 är rekonstruerade eftersom delårsbokslutet föregående år upprättades per 2020-07-31
- Även föregående år var ett exceptionellt år resultatmässigt på grund av de bidrag som erhölls som kompensation för förväntade effekter 

av Corona.
- Årets resultat som prognosticeras vara uthålligt är en konsekvens av en optimistisk bedömning av återhämtningen i svensk ekonomi.
- Kommunens prognos för helåret uppgår till 54,6 mkr, vilket är 35 mkr högre än budget varav skatteintäkterna bidrar med 21,4 mnkr och 

lägre avskrivningar med 8,4 mnkr.
- Kommunens balanskravsresultat beräknas uppgå till 54,9 mkr.

Vi har inte identifierat några väsentliga felaktigheter i delårsbokslutet, och i granskningen har det inte framkommit några omständigheter 
som ger oss anledning att anse att delårsbokslutet inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med lagen om kommunal bokföring och 
redovisning.
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Sammanfattning forts.
1.2 Underlag för revisorernas bedömning utifrån fullmäktiges mål

Enligt bestämmelser i kommunallagen ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för god
ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i delårsbokslutet är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen för den
ekonomiska förvaltningen.

Finansiella mål

Vår sammanfattande bedömning är att de finansiella målen kommer att uppnås.

Verksamhetsmål

Vår sammanfattande bedömning är att resultatet enligt delårsrapporten är förenligt med de av fullmäktige fastställda verksamhetsmålen 
vilket baserar sig på den korta period som passerat och att det i dagsläget inte går att utvärdera någon förflyttning från ett utgångsläge men 
att det av samma orsak inte går att hävda att utvecklingen är negativ.

Åstorp 2021-09-14

Anna Lönnberg Daniel Larsson

Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor



2. Inledning
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Av kommunala bokförings- och redovisningslagen framgår att kommuner ska upprätta minst en delårsrapport som ska omfatta en period av 
minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret, det vill säga minst sex månader och högst åtta månader. Det är även den rapport 
som faller inom ramen för denna period som ska behandlas av kommunfullmäktige och som revisorerna ska göra en bedömning av.

Kommunens revisorer ska enligt 12 kap i kommunallagen bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige 
beslutat (2 §). Revisorernas uttalanden avges i revisorernas bedömning av delårsrapporten.

2.1 Syfte och revisionsfråga

Granskningen syftar till att översiktligt bedöma om:

✓ Kommunens delårsrapport har upprättats i enlighet med kommunallagen, kommunal bokförings- och redovisningslag och god redo-
visningssed i kommuner och regioner

✓ Resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat, som är av betydelse för god ekonomisk hushållning

Resultatet av vår granskning utgör underlag för revisorernas utformning av utlåtandet till Kommunfullmäktige.

Inledning
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2.2 Avgränsning

Vår granskning omfattar delårsrapporten per 2021-08-31.

Vår granskning har skett i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal verksamhet, främst såsom denna definieras av
SKR5 och Skyrev6. Det innebär att vi planerat och genomfört den översiktliga granskningen för att med begränsad säkerhet försäkra oss att
delårsrapporten inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En översiktlig granskning är begränsad i omfattning och riktar i huvudsakligen in sig på intervjuer och analyser. De granskningsåtgärder som
vidtas gör det inte möjligt att sammantaget skaffa en sådan säkerhet kring alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade
om en fullständig revision utförts.

Vår granskning av redovisningen utgår från en bedömning av väsentlighet och risk.

Granskningen har inte som syfte att identifiera brottsliga handlingar, t ex förskingring.

I delårsrapporten har vi översiktligt granskat resultat- och balansräkning samt förvaltningsberättelsen. Övriga delar har enbart granskats med
utgångspunkt från att informationen är förenlig med informationen i de finansiella delarna.

Denna rapport sammanfattar i avvikelseform våra väsentligaste iakttagelser från granskningen.

Inledning forts.
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2.3 Revisionskriterier

Vi har bedömt om delårsrapporten i allt väsentligt följer:

✓ Kommunallag (KL) och kommunal bokförings- och redovisningslag (LKBR)
✓ God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning, RKR, och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR
✓ Interna regelverk och instruktioner
✓ Fullmäktigebeslut

Vi har bedömt om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de av kommunfullmäktige beslutade målen för ekonomi och verksamhet som 
är av betydelse för god ekonomisk hushållning.

2.4 Ansvarig nämnd

Granskningen avser kommunstyrelsens delårsrapport som enligt 11 kap 16 § Kommunallagen ska behandlas av kommunfullmäktige.

Rapporten är faktakontrollerad av ekonomiavdelningen.

2.5 Metod

Granskningen har genomförts genom:

✓ Dokumentstudie av relevanta dokument
✓ Intervjuer med berörda tjänstemän
✓ Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi
✓ Översiktlig analys av resultat- och balansräkningen

Inledning forts.



3. Resultat av 
granskningen
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3.1 Förvaltningsberättelse

Enligt 13 kap. 2 § LKBR ska en delårsrapport innehålla en resultaträkning, en balansräkning och en förenklad förvaltningsberättelse. RKR
preciserar i rekommendation 17 vad förvaltningsberättelsen ska innehålla minimum för att motsvara kraven på en förenklad
förvaltningsberättelse.

Vi noterar att kommunens förvaltningsberättelse uppfyller kraven vilka preciseras i RKR R17.

3.2 Bedömning av fullmäktiges mål med betydelse av god ekonomisk hushållning

Enligt kommunallagens bestämmelser ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för god 
ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen.

Åstorps kommun har antagit en ny vision att gälla från och med 2021 till 2030 med uppföljning efter var mandatperiod. Baserat på visionen 
har kommunfullmäktige fastställt tre inriktningsmål:

• God livskvalitet 

• Möjlighet att växa 

• Hållbar framtid

Den nya styr- och ledningsmodellen utgår från principerna om tillitsbaserad styrning och gäller hela kommunkoncernen.

Styrmodellen liksom inriktningsmålen började att gälla januari 2021. Målen har nyligen brutits ned på nämndnivå.

I delårsrapporten finns en detaljerad analys av utgångsläget för kommunen med utgångspunkt i ett antal nyckeltal kopplade till respektive 
inriktningsmål. Kommunens vision/ambition är alltså att vid utgången av 2030 ha ett bättre utfall för dessa nyckeltal som då kan påvisa att en 
utveckling skett från utgångsläget.

Resultat av granskningen
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3.2.1 Finansiella mål

De finansiella målen är oförändrade i relation till den tidigare målperioden med undantag för att målen numera gäller hela 
kommunkoncernen vilket är en korrekt ansats.

• Högst 98% av skatter och bidrag ska användas till verksamhetskostnader. Verksamhetens nettokostnader mäts utifrån ett 
femårsperspektiv för att beakta konjunkturväxlingar.

• Soliditeten ska vara stark mätt i %.

• Självfinansieringsgraden av investeringar, exklusive VA och exploatering ska under en tioårsperiod uppgå till 60%.

Vår sammanfattande bedömning är att resultatet enligt delårsrapporten är förenligt med de av fullmäktige fastställda finansiella målen.
Gällande prognosen för år 2021 har vi inte funnit några indikationer på att kommunstyrelsens bedömning skulle vara väsentligen felaktig.

Resultat av granskningen forts.
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3.2.2 Verksamhetsmål

Inriktningsmålen från och med 2021 är:

• God livskvalitet - Vi skapar god boendemiljö och livskvalitet genom livets alla skeden, där alla kan känna trygghet och delaktighet.

• Möjlighet att växa - Vi skapar en skola i framkant och förutsättningar för ett livslångt lärande, etablering och ett självständigt liv så att 
människor, föreningar och företag kan växa.

• Hållbar framtid - Vi tar betydande steg mot en hållbar framtid för klimatet, människan och naturen.

Eftersom målen nyligen definierades har arbetet primärt avsett en kartläggning av utgångsläget. Av planperiodens 120 månader har åtta 
passerat. Det gör att det är omöjligt att utvärdera en måluppfyllelse.

Delårsrapporten lämnar dock mycket utförlig information gällande utgångsläget med både målbeskrivning och bedömning av måluppfyllelse.

Kommunen ger sig själv bedömningen att:

• Ett mål har en utveckling inom vissa områden och på väg mot måluppfyllelse

• Två mål har en svag eller ingen utveckling mot uppfyllelse.

Vår sammanfattande bedömning är att resultatet enligt delårsrapporten är förenligt med de av fullmäktige fastställda verksamhetsmålen
vilket baserar sig på den korta period som passerat och att det i dagsläget inte går att utvärdera någon förflyttning från ett utgångsläge men
att det av samma orsak inte går att hävda att utvecklingen är negativ.

Gällande prognosen för år 2021 har vi inte funnit några indikationer på att kommunstyrelsens bedömning skulle vara väsentligen felaktig.

Resultat av granskningen forts.
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3.3 Balanskravet

En kommun ska enligt kommunallagen göra en avstämning av balanskravet och detta ska redovisas i förvaltningsberättelsen.

Kommunen redovisar en bedömning av balanskravsresultatet i förvaltningsberättelsen. Av delårsrapporten framgår det att kommunens
prognostiserade balanskravsresultat uppgår till 54,9 mkr.

Det finns inget balanskravsresultat att återställa från tidigare år.

Resultat av granskningen forts.
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3.4 Analys av Resultaträkning 

En kommuns långsiktiga utveckling är beroende av att intäkterna ökar mer än kostnaderna för att inte urholka det egna kapitalet.

Kommunens resultat för delåret uppgår till 54,9 mnkr och verksamhetens resultat uppgår till 58,3 mnkr. Påverkan av kommunens finansiella 
poster är således liten. 

En jämförelse med föregående år är inte relevant av flera anledningar, dels på grund av att föregående år i stor utsträckning påverkades av 
kostnader och intäkter uppkomna på grund av Corona och dels på grund av att kommunen har ändrat sin delårsperiod från sista juli till sista 
augusti. Delårsrapporten innehåller jämförelsetal helt korrekt enligt LKBR 13 kap. 3§ andra stycket men de är en rekonstruktion vilket angetts 
i rubriken med begreppet proforma. 

Det prognosticerade resultatet uppgår till 54,6 mnkr vilket är 35 mnkr högre än budgeterat. Som framgår av tabellen nedan är det främst 
högre skatteintäkter som bidrar till detta men även minskade avskrivningskostnader.

Resultat av granskningen forts.
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3.4 Analys av Resultaträkning 

Även på kommunkoncernnivå prognosticeras det slutliga utfallet till att bli ca 35 mnkr högre och även på koncernnivå är det skatteintäkterna 
och minskade avskrivningar som bidrar mest till förändringen.

Åstorps kommuns årsbudget för investeringar 2021 uppgår till 168,5 mnkr. Till och med augusti har kommunen investerat 57,3 mnkr och det 
prognosticerade utfallet är 46,2 mnkr lägre än budget. Det finns en osäkerhet  gällande utbyggnaden av Skönbäck.

Nämnderna prognosticerar inga betydande budgetavvikelser.

Resultat av granskningen forts.
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3.5 Redovisningsprinciper

I delårsrapporten ska enligt RKR R17 samma beräkningsmetoder användas som i den senaste årsredovisningen eller, om dessa principer
eller metoder har ändrats, en beskrivning av karaktären på och effekten av förändringen. Upplysningar ska även lämnas kring
säsongsvariationer, cykliska effekter som har påverkan på verksamheten, karaktären och storleken på jämförelsestörande poster, effekten
av ändrade uppskattningar och bedömningar samt förändringar i väsentliga ansvarsförbindelser.

I delårsrapporten anges under avsnittet ”Redovisningsprinciper” att redovisningen skett enligt god kommunal redovisningssed med vilket
avses i överensstämmelse med LKBR och RKRs rekommendationer.

3.6 Övriga iakttagelser

Kommunfullmäktige kommer att ha behandlat delårsbokslutet inom 2 månader från bokslutsperioden.

Resultat av granskningen forts.
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Inledning 

Detta delårsbokslut har upprättats utifrån kommunens räkenskaper per 31 augusti 2021. Med 

ledning av uppgifter från kommunens förvaltningar har räkenskaperna kompletterats med 

periodiseringsposter. 

I delårsbokslutet redovisas även resultatet för motsvarande period föregående år samt en 

prognos för helåret 2021. Redovisningsperioden för delårsrapporten har ändrats från 2020 till 

2021 från juli till augusti månad. Med anledning av detta har endast en bedömning av 

resultatet för motsvarande period föregående år gjorts pro forma och speglar därmed inte den 

exakta ekonomiska redovisningen. 

Enligt kommunal redovisningslag ska kommuner minst en gång under varje räkenskapsår 

upprätta en särskild redovisning, delårsrapport, som omfattar verksamheten från årets början. 

Delårsrapporten ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av kommunens 

verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång samt lämna upplysningar om 

sådana förhållanden som är viktiga för bedömningen av kommunens resultat och ställning. 

Delårsrapporten kommer att bli föremål för granskning av kommunens revisorer. 
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Förvaltningsberättelse 

Enligt kommunallagen ska kommuner ha god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i 

verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer. I detta avsnitt värderas 

måluppfyllelsen för att slutligen bedöma om kommunen har god ekonomisk hushållning. 

Händelser av väsentlig betydelse 

Fler feriejobb till ungdomar i Åstorps kommun i sommar 

Åstorps kommun har även i år erbjudit feriejobb till ungdomar. Antalet platser ökade från 

föregående år och totalt erbjöds 110 ungdomar feriejobb i år. 

Nytt medborgarlöfte från kommun och polis.  

Polisen och Åstorps kommun har beslutat om ett nytt medborgarlöfte där narkotika, 

tillsynsärenden, trafik och trygga utemiljöer kommer att prioriteras.  

Nyvångshögen blir en park för alla 

Kommunen har påbörjat ett arbete för att göra Nyvångshögen mer välkomnande. Arbetet 

kommer att ske i tre etapper och pågår succesivt fram till 2023. 

Naturvårdsprojekt i Maglaby Kärr 

Åstorps kommun har beviljats ett bidrag för ett naturvårdsprojekt i Maglaby Kärr på 

Söderåsen. Syftet med projektet är att återställa dammen och våtmarksområdet runt omkring 

vilket i förlängningen ska bidra till ett stabilare vattenflöde i bäckarna nedströms samtidigt 

som de ekologiska förutsättningarna för växter och djur gynnas. 

Coronapandemin 

Pandemin har fortsatt att påverka kommunens verksamheter under året. Under 2021 

kompenseras kommunen i viss utsträckning för sjuklönekostnader (4,0 mkr). Olika statliga 

stödåtgärder för att mildra de ekonomiska effekterna för verksamheterna kvarstår till viss del i 

form av olika riktade bidrag. 

Det har även i år fattats ett politiskt beslut om att stödja det lokala näringslivet genom en 

presentkortssatsning till kommunens anställda. 

Befolkningsutveckling 

Förändringen av antal invånare är av väsentlig betydelse för kommunens utveckling både 

utifrån ett verksamhetsperspektiv och ett ekonomiskt perspektiv. 

Under 2021 års första sex månader kan vi se att invandringen verkar minska ytterligare 

jämfört med de senaste åren och att det framför allt är den inrikes inflyttningen som har gett 

en befolkningsökning. Jämfört med 2020 års höga dödstal verkar dödstalen vara tillbaka på 

normala nivåer med 74 avlidna invånare mer 31 juni. Under första halvåret har det fötts 88 

barn och hela kommunens befolkning ökade med 97 invånare (inklusive nollåringar). 

Följande förändringar kan ses i olika ålderskategorier: 

• I åldrarna 1-18 har folkmängden ökat med 13 personer (prognos +26). 

• I åldrarna 19-64 har folkmängden ökat med 111 personer (prognos +70). 

• I åldrarna 65-79 har folkmängden ökat med 32 personer (prognos -9). 

• I åldrarna 80+ har folkmängden ökat med 45 personer (prognos +5) 

Under andra halvan av 2021 väntas minskningar i de högre åldrarna (65+) samt bland unga 

vuxna (19-25 år), medan de yngre åldrarna väntas öka något. Därtill förväntas cirka 90 barn 

till födas under årets andra hälft. I kommunen finns också omfattande planer på 
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bostadsbyggande de kommande åren. För kommunens befolkningstillväxt blir det avgörande 

hur stor del av byggplanerna som förverkligas och i vilken takt bostäderna kan byggas. 

God ekonomisk hushållning och måluppföljning 

Enligt kommunallagen ska kommuner ha god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i 

verksamhet som bedrivs i kommunkoncernen. Kommunens vision anger den övergripande 

viljeinriktningen för hur Åstorp som kommun och samhälle ska vara. Utifrån visionen och 

politiska prioriteringar är kommunfullmäktiges tre inriktningsmål framtagna. Dessa 

inriktningsmål styr både nämndernas, styrelsernas och förvaltningarnas verksamheter. 

Varje år i samband med budget fastställer kommunfullmäktige budgetårets och planårens 

finansiella mål med utgångspunkt från de mer långsiktiga finansiella målen. 

I kommunkoncernens delårsrapport respektive årsredovisning värderas inriktningsmål och 

kommunkoncernens ekonomiska ställning. Syftet är att slå fast om kommunen haft god 

ekonomisk hushållning under året eller inte. 

Kommunens vision och styr- och ledningsmodell 

Styr- och ledningsmodell 

Styr- och ledningsmodellen omfattar hela kommunkoncernen och vilar på grundprinciperna 

om tillitsbaserad styrning och god ekonomisk hushållning. Styr- och ledningsmodellen 

beskriver den övergripande visionsstyrningen och hur denna hänger ihop med 

verksamhetsplaneringen, uppföljning, analys och utveckling. Modellen ger därmed en struktur 

för att gå från vision och mål till genomförande och effekt. På detta sätt säkerställs att den 

politiska viljan för vår samhällsutveckling får genomslag i verksamheterna, att resurser 

hanteras effektivt och att mål uppnås. 

Åstorps styr- och ledningsmodell 

 

Vision 

Kommunens vision anger den övergripande viljeinriktningen för hur Åstorp som kommun och 

samhälle ska vara. Visionen ska både styra och engagera till utveckling. Det är utifrån 

visionen som kommunfullmäktiges inriktningsmål tas fram och allt arbete inom 



8 

Delårsrapport 

Åstorps kommun 

kommunkoncernen ska syfta till att förverkliga visionen. Visionen följs upp varje 

mandatperiod och den nuvarande visionen gäller till år 2030. Visionen lyder enligt följande: 

Åstorp 2030 - Söderåsstaden med mod att pröva nya vägar 

Åstorp är porten till Söderåsen med storslagen natur, äventyr och stillhet. 

Här kan alla leva ett aktivt liv med rörelse och god hälsa. Vi drar nytta av kommunens 

centrala läge i Öresundsregionen och våra goda kommunikationer. Närheten till det mesta 

och den goda boendemiljön förenklar vår vardag och höjer livskvalitén. Här gör vi det enkelt 

för människor och företag att etablera sig och växa. Vi arbetar för en omställning för ett 

hållbart samhälle där alla invånare kan leva ett gott liv med låg påverkan på miljö och 

klimat. 

Vi står upp för ett jämställt, sammanhållet och välkomnande samhälle, där alla invånare 

känner trygghet och tillit till varandra. Utbildning och ett livslångt lärande är nyckeln till att 

nå ett självständigt liv. I Åstorps kommun får alla unga en bra kunskapsgrund som ger 

möjlighet att utvecklas efter egen förmåga och potential. Här ser vi styrkan i våra olikheter 

och har mod att pröva nya vägar. 

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 

Kommunfullmäktiges tre inriktningsmål är framtagna utifrån visionen och politiska 

prioriteringar. Dessa inriktningsmål styr både nämndernas, styrelsernas och förvaltningarnas 

verksamheter. Inriktningsmålen fångar även upp hållbarhetsperspektiven och målsättningarna 

i Agenda 2030, anpassade efter kommunkoncernens verksamheter och förutsättningar. Till 

kommunkoncernens delårsrapport och årsredovisning följs inriktningsmålen upp genom en 

kommungemensam analys av nyckeltal och öppna jämförelser samt utifrån verksamheternas 

uppföljningar. Inriktningsmålen presenteras i tabellen nedan. 

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 

God livskvalitet 

Vi skapar god boendemiljö och livskvalitet genom livets alla skeden, där alla kan känna trygghet 

och delaktighet. 

Möjlighet att växa 

Vi skapar en skola i framkant och förutsättningar för livslångt lärande, etablering och ett 

självständigt liv så att människor, föreningar och företag kan växa. 

Hållbar framtid Vi tar betydande steg mot en hållbar framtid för klimatet, människan och naturen. 

Finansiella mål och styrprincip 

God ekonomisk hushållning nås genom fullmäktiges inriktningsmål och de finansiella målen. 

De ekonomiska målen utgår från principen att varje generation ska bära kostnader för den 

service som den konsumerar och inte belasta kommande generationer med kostnader och 

åtaganden. En hållbar ekonomi på kort och lång sikt utgör förutsättningen för att kunna driva 

verksamhet med god kvalitet. 

  

Kommunkoncernens finansiella mål 2021-2023 

Högst 98 % av skatter och bidrag ska användas till verksamhetskostnader. Verksamhetens nettokostnader mäts utifrån ett 

femårsperspektiv för att kunna hantera konjunkturväxlingar. 

Kommunkoncernens soliditet ska vara stark. Soliditeten i %, inklusive pensionsåtagande före 1998. 

Självfinansieringsgraden av investeringar (förutom VA och exploatering) för kommunkoncernen ska under en tioårsperiod 

uppgå till 60 %. 

Uppföljning av finansiella mål 

För att säkerställa att de finansiella målen uppnås sker löpande uppföljning av: 
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• God budgetföljsamhet i samtliga nämnder och styrelser 

• Åtgärdsplan är upprättad vid befarad negativ budgetavvikelse 

• Styrelser och nämnder ska löpande erhålla information om det verksamhetsmässiga 

och ekonomiska utfallet 

• Plan för intern kontroll är upprättad 

Intern kontroll 

Intern kontroll är en process genom vilken kommunens styrelse, nämnder, ledning och annan 

personal skaffar sig säkerhet för att kommunens mål uppnås. Under 2021 har arbetet utförts i 

enlighet med det av fullmäktige antagna reglementet. Bedömning av vilka områden som ska 

granskas bygger på väsentlighet och risk. Arbete med kontrollplanerna sker enligt respektive 

nämnds beslut. Rutiner finns för rapportering av avvikelser till berörd nämnd som vid behov 

vidtar åtgärder. Processerna kring den interna kontrollen är under utveckling. 

Uppföljning av kommunfullmäktiges inriktningsmål 

Kommunfullmäktiges inriktningsmål är formulerade som långsiktiga strävansmål och ger en 

övergripande inriktning för hur kommunkoncernen ska utvecklas. Inriktningsmålen började 

gälla den första januari 2021 och detta år blir det första året att arbeta utifrån målen och följa 

upp målen. Denna första delårsuppföljning handlar främst om att beskriva 

kommunkoncernens utgångsläge inom respektive målområde. Det vill säga var vi befinner oss 

i relation till målbilden och vilken utveckling vi kan se hittills under första delåret. 

Den samlade bilden av kommunkoncerns utgångsläge och utveckling i relation till 

inriktningsmålen är komplex eftersom målen är omfattande och för att olika delar av 

koncernen har kommit olika långt. I detta avsnitt ges en redovisning av några utvalda 

nyckeltal och verksamheter/insatser under delåret kopplat till respektive inriktningsmål och 

utifrån detta görs en sammanfattande analys kring den förväntade måluppfyllelsen under 

2021. 

Bedömningen av måluppfyllelse är gjord utifrån en tregradig skala: 

 

  

  

KF inriktningsmål: God livskvalitet 

Målbeskrivning 

God livskvalitet: Vi skapar god boendemiljö och livskvalitet genom livets alla skeden, där alla 

kan känna trygghet och delaktighet 

Inriktningsmålet anger en strävan efter social hållbarhet och ett samhälle där människors 

grundläggande behov uppfylls. Ett socialt hållbart Åstorp är ett jämställt, sammanhållet och 

välkomnande samhälle. Här ska alla kunna känna trygghet och tillit till varandra och vara 

delaktiga i samhällets utveckling och bestämma över sina liv. Närheten till det mesta och den 

goda boendemiljön förenklar vår vardag och höjer livskvalitén. Här ska alla invånare kunna 

leva ett aktivt liv med rörelse och god hälsa. 
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Nyckeltal för uppföljning av inriktningsmål 

Del av 

inriktningsm

ål 

Nyckeltal 
Åstor

p 2020 

Rikssni

tt 2020 

Liknand

e 

kommun

er efter 

socioeko

nomi 

2020 

Åstorps 5-års 

trend (årlig 

procentuell 

förändring) 

Helhet 

- livskvalitet 

Nöjd-Region-Index** – Helheten (nöjdhet att bo 

och leva i Åstorp) 
53 60 * 50 - 

Helhet 

- livskvalitet 

Ohälsotal – snitt (utbetalda dagar med sjukpenning 

m.m. per inv. och år) 
30 22,6 28,3 

Förbättring (-

2,8% per år) 

Helhet 

- livskvalitet 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg 

- helhetssyn, andel (%) 
80 81 82 

Förbättring 

(+1,2% per år) 

Helhet 

- livskvalitet 

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg 

- helhetssyn, andel (%) 
87 88 87 

Försämring (-

1,6% per år) 

Boendemiljö Nöjd-Region-Index - frågeområde ”Bostäder” 52 55 * 54 - 

Boendemiljö Trångboddhet i flerbostadshus 23,9 17,4 22,6 
Försämring 

(+0,5% per år) 

Trygghet Nöjd-Region-Index - frågeområde ”Trygghet” 40 55 44 - 

Trygghet Anmälda våldsbrott, antal/100 000 invånare 1 245 986 1 083 
Förbättring         

(-1,3% per år) 

Trygghet 
Polisens trygghetsmätning – problemindex (skala 0-

6) 
2,5   

Försämring 

(+1,4% per år) 

Delaktighet Valdeltagande i senaste riksdagsvalet, andel (%) 82,4 87,2 85,3 - 

Delaktighet Nöjd-Inflytande-Index - frågeområde ”Påverkan” 36 38 * 34 - 

Delaktighet 
Gott bemötande vid kontakt med kommun, andel av 

maxpoäng i Servicemätning 
86 84 * 85 

Förbättring 

(+7,2% per år) 

*Markerade värden i kolumnen "Rikssnitt 2020" anger ett genomsnitt för alla tillgängliga 

kommunvärden och är inte viktade efter kommunernas folkmängd. 

**Nyckeltalen med betygsindex från SCB:s medborgarundersökning (NRI, NII och NMI) ska 

tolkas utifrån SCB:s skala: index under 40 = ej godkänt, index på 55 = nöjda och index över 

75 = mycket nöjda. 

Utgångsläge och trend i förhållande till inriktningsmål 

I SCB:s medborgarundersökning fick Åstorps kommun ett betygsindex på 53 på frågeområdet 

om hur nöjd man är med kommunen i dess helhet som plats att bo och leva på. Detta indikerar 

att invånarna är ganska nöjda med att bo i Åstorp. Invånarna är även ganska nöjda med 

möjligheten att hitta ett bra boende samt med utbudet av olika boendeformer och med hur 

trivsam bebyggelsen är. Åstorp har dock fortsatt problem med trångboddhet i flerbostadshus. 

Ungefär 24 procent av de boende i flerbostadshus är trångbodda, vilket kan jämföras med 

rikssnittet 17 procent och 23 procent för liknande kommuner. I samband med det stora 

flyktingmottagandet 2015-2018 ökade trångboddheten från 17 till 26 procent. 

Invånarnas hälsa är nära kopplad till livskvaliteten. Vi kan se att Åstorps invånare har en 

sämre hälsa än rikssnittet och liknande kommuner när vi utgår ifrån ohälsotalen (utbetalda 

dagar med sjukpenning m.m. per invånare). Ohälsotalen har dock sjunkit de senaste 5 åren, 

men denna trend har även riket och liknande kommuner haft. Sådana gemensamma trender 

kan bland annat bero på ändrade direktiv för Försäkringskassans bedömningar och är svåra att 

koppla till invånarnas faktiska hälsa. Däremot kan det i Åstorp ses minskning i ohälsotalen 

2017-2020 inte är lika stor som för riket och liknande kommuner, vilket tyder på att den 

faktiska hälsoutvecklingen för Åstorps invånare är sämre. Framför allt märks höga ohälsotal 
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inom kvinnodominerade yrken (ex. vårdbiträde) och särskilt från 40 års ålder och uppåt. 

Livskvaliteten för äldre invånare med hemtjänst eller på särskilt boende analyseras bland 

annat utifrån brukarbedömningarna. I brukarnas helhetsbedömning av hur nöjda de är med sitt 

särskilda boende, har Åstorp överlag legat under rikssnitt och liknande kommuner under 

perioden 2015-2019. År 2020 hamnade helhetsbedömningen på ungefär samma nivå som 

riket och liknande kommuner. Helhetsbedömningen av hemtjänsten visar på bättre resultat 

med en nöjdhet stabilt strax under 90 procent sedan 2012, vilket också följer rikets nivåer. 

Inom frågeområdet Trygghet ser vi från SCB:s medborgarundersökning att Åstorp ligger på 

betygsindex 40, som är på gränsen till underkänt enligt bedömningsskalan. Resultaten är 

sämre än både genomsnittet och liknande kommuners resultat. Trygghetsproblematiken 

bekräftas även av Polisens trygghetsmätning 2020, där Åstorp fick ett problemindex på 2,5 

(skala 0-6). För att komplettera den upplevda trygghetsbilden, tittar vi på statistiken över 

brottsligheten i form av antal anmälda våldsbrott. I Åstorp skedde en stor ökning under 

perioden 2005 till 2011, från 694 till 1832 anmälda våldsbrott per 100 000 invånare. År 2011 

var ett år med ovanligt många anmälda våldsbrott och därefter har det minskat stegvis, för att 

de senaste fyra åren 2017-2020 stabiliseras kring nivån 1200. Åstorp har gått ifrån att ligga 

stabilt under rikssnittet åren 1998-2008 för att sen hamna stabilt över rikssnittet 2013-2020. 

Att brottsligheten verkar ha stabiliserats på en hög nivå är en mycket oroande utveckling och 

innebär att kommunen har långt kvar till att nå inriktningsmålet God livskvalitet när det gäller 

tryggheten. 

Inom området delaktighet ser vi att Åstorp har ett lågt valdeltagande (82,4 procent 2018, 

Riksdagsval) och särskilt lågt i vissa valdistrikt (lägst i Bjärshög på 64,3 procent). Vi ser 

därtill att kommunen har ett betygsindex på 36 inom frågeområdet Påverkan (invånarnas 

möjlighet att kunna påverka) i SCB:s medborgarundersökning, vilket är ett underkänt betyg 

från invånarna. Kopplat till invånarnas möjlighet till inflytande är frågan om invånarna känner 

sig väl bemötta när de kommer i kontakt med kommunen. På detta område ser vi en god 

utveckling, där kommunen fick 86 procent av maxpoäng i Servicemätningen 2020 avseende 

bemötande. 

 

Bedömning av måluppfyllelse 

 

Den samlade bedömningen är att Åstorps kommun har en svag utveckling mot måluppfyllelse 

och ligger långt ifrån målbilden, särskilt inom områdena trygghet, hälsa och delaktighet. 

Samtidigt finns det områden kopplat till målet där kommunen har ett bättre utgångsläge, 

såsom när det gäller äldres nöjdhet med omsorgen på särskilda boenden och med hemtjänst, 

men även gällande bemötandet vid kontakt med kommunen. 

KF inriktningsmål: Möjlighet att växa 

Målbeskrivning 

Möjlighet att växa: Vi skapar en skola i framkant och förutsättningar för livslångt lärande, 

etablering och ett självständigt liv så att människor, föreningar och företag kan växa. 

Inriktningsmålet anger en strävan efter social och ekonomisk hållbarhet. I ett socialt och 

ekonomisk hållbart Åstorp ska det vara enkelt för människor och företag att etablera sig och 

växa. Söderåsens storslagna natur, kommunens centrala läge och goda kommunikationer ger 

oss möjligheter att fortsätta utvecklas. Genom en god utbildning, bra kunskapsgrund och ett 
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livslångt lärande ska alla få möjlighet att nå ett självständigt liv och kunna utvecklas efter 

egen förmåga och potential. 

Nyckeltal för uppföljning 

Del av 

inriktningsm

ål Nyckeltal 

Åstor

p 2020 

Rikssni

tt 2020 

Liknand

e 

kommun

er efter 

socioeko

nomi 

2020 

Åstorps 5-års 

trend (årlig 

procentuell 

förändring) 

Lärande 

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, 

hemkommun, andel (%) 86,1 86 78,5 

Förbättring 

(+3,6% per 

år) 

Lärande 

Gymnasieelever med examen inom 4 år, 

hemkommun, andel (%) 69,6 71,3 69,9 

Försämring (-

0,8% per år) 

Etablering 

och 

självständigt 

liv 

Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt 

bistånd, andel av bef. 1,5 1,1 * 1,6 

Försämring 

(+11,2% per 

år) 

Etablering 

och 

självständigt 

liv 

Långtidsarbetslöshet 25-64 år, årsmedelvärde, andel 

(%) av arbetskraft 7,2 4,9 7,3 

Försämring 

(+1,2% per 

år) 

Etablering 

och 

självständigt 

liv 

Invånare 16-24 år som varken arbetar eller studerar, 

andel (%) 

8 

(2018) 

6,5 

(2018) 8 (2018) 

Förbättring (-

8,4% per år) 

Företagande Företagsklimat enl. ÖJ – totalt NKI (Insikt) 69 74 * 70 

Försämring (-

0,9% per år) 

Företagande 

Rankingplats i Lokalt företagsklimat – Svenskt 

Näringslivs ranking 144 146 * 102 

Förbättring (-

2,7% per år) 

Företagande Företagsförekomster i kommunen, antal/1000 inv 

48,0 

(2019) 

53,5 

(2019) 

46,4 

(2019) 

Försämring (-

0,5% per år) 

Föreningsliv Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år 

24 

(2019) 

32 

(2019) 

22 

(2019) 

Förbättring 

(+4,0% per 

år) 

*Markerade värden i kolumnen "Rikssnitt 2020" anger ett genomsnitt för alla tillgängliga 

kommunvärden och är inte viktade efter kommunernas storlek (folkmängd). 

Utgångsläge och trend i förhållande till inriktningsmål  

Utgångsläget för inriktningsmålet Möjlighet att växa skiljer sig åt mellan de olika delarna av 

målet. Inom området lärande ser vi att gymnasiebehörigheten har förbättrats påtagligt sedan 

2017 och ligger på en högre nivå än liknande kommuner och på samma nivå som rikssnittet. 

Samtidigt har kommunen en lägre andel som går ut gymnasiet med examen än rikssnitt och 

jämförbara kommuner. 

På området etablering och ett självständigt liv har kommunen en stor utmaning. Andelen 

vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd har ökat sedan 2016, då andelen var relativt låg och 

hade föregåtts av en omfattande minskning sedan 2013. Samtidigt har inte den totala mängden 

ekonomiskt bistånd ökat nämnvärt sedan 2016 (med undantag för 2019), vilket indikerar att 

utvecklingen har gått ifrån att vi hade fler invånare med kortare perioder med ekonomiskt 

bistånd till att vi har färre individer fast med mer långvarigt ekonomiskt bistånd. 

Vi kan se en förbättring när det gäller andelen unga som varken arbetar eller studerar från 

cirka 11 procent under perioden 2008-2016 ner till 8 procent 2018. Även för 
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långtidsarbetslösheten såg vi en minskning 2018 till 2019. Under 2020 ökade både 

ungdomsarbetslösheten och långtidsarbetslösheten, till stor del kopplat till Coronapandemin. 

Vi kan se en viss återhämtning under första halvan av 2021, då ungdomsarbetslösheten i 

Åstorps kommun var 15,5 procent i juli vilket är 2,9 procentenheter lägre än juli 2020 (AF). 

För att nå inriktningsmålet om möjlighet att växa behöver kommunen se till att ytterligare 

minska andelen långtidsarbetslösa och unga utan arbete eller studier. De invånare som blivit 

arbetslösa till följd av Coronakrisen behöver snabbt få in en fot på arbetsmarknaden igen eller 

vidareutbilda sig, för att motverka mer långtidsarbetslöshet. 

Ett växande näringsliv är centralt för att skapa sysselsättning och välstånd. I kommunen har 

andelen företagsförekomster sedan 10 år tillbaka legat ganska oförändrat kring 48 företag per 

1000 invånare. I Svenskt Näringslivs kommunranking fick Åstorp år 2020 placeringen 144 av 

290 kommuner. Detta var en försämring jämfört med 2018 (plats 130) och 2019 (plats 88) och 

en av orsakerna till försämringen var att enkätfrågor om trygghet och brottslighet har lagts till 

och resultatet på dessa frågor drog ner totalplaceringen. Otrygghet och brottslighet upplevs 

alltså som ett problem för företagarnas verksamheter och på denna punkt behöver Åstorps 

kommun förbättras för att få ett välmående och växande företagande. I enkätundersökningen 

Insikt, undersöks företagarnas helhetsbedömning av servicen i myndighetsutövningen. Åstorp 

har legat över rikssnittet och liknande kommuner under åren 2017-2019, men har haft en 

negativ trend från 2018 till 2020 och fick år 2020 sämre betyg än både rikssnittet och liknande 

kommuner. 

 

Bedömning av måluppfyllelse 

 

Den samlade bedömningen är att vi är på väg mot måluppfyllelse och ser utveckling inom 

vissa områden. Kommunen ligger relativt bra till gällande gymnasiebehörigheten men har 

många andra utmaningar och ligger längre ifrån målbilden gällande att skapa förutsättningar 

för etablering och ett självständigt liv. 

KF inriktningsmål: Hållbar framtid 

Målbeskrivning 

Hållbar framtid: Vi tar betydande steg mot en hållbar framtid för klimatet, människan och 

naturen. 

Inriktningsmålet anger en strävan mot miljömässig hållbarhet. Åstorps kommun arbetar för en 

omställning till ett hållbart samhälle där alla invånare kan leva ett gott liv med låg påverkan 

på miljö och klimat. Kommunen behöver anpassas för att kunna möta effekterna av 

klimatförändringarna på ett motståndskraftigt sätt. Åstorps kommun arbetar för att skapa 

hälsosamma och hållbara livsmiljöer för invånarna och skyddar kommunens naturvärden, för 

att få en livskraftig natur med hög biologisk mångfald. 

Nyckeltal för uppföljning 
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Del av 

inriktningsmål Nyckeltal 

Åstor

p 2020 

Rikss

nitt 

2020 

Liknand

e 

kommun

er 

övergrip

ande 

2020 

Åstorps 5-års 

trend (årlig 

procentuell 

förändring) 

Klimat och miljö Genomsnittlig körsträcka med personbil, mil/inv 642,2 605,3 705,6 

Förbättring (-

3,1% per år) 

Klimat och miljö 

Nytillkomna bostäder i kollektivtrafiknära läge, 

andel (%) 

85,7 

(2019) 

89,5 

(2019) 

43,5 

(2019) 

Förbättring 

(+6,7% per år) 

Klimat och miljö Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%) 14,4 45,5 38,6 

Förbättring 

(+11,9% per 

år) 

Klimat och miljö 

Nöjd-Medborgar-Index** - frågeområde Gång- 

och cykelvägar 55 55 * 58 - 

Klimat och miljö 

Kommunranking om klimatanpassning, Källa: IVL 

Svenska Miljöinstitutet (180 deltagande 

kommuner 2021) 

138 

(2021) 

90 

(2021) - - 

Klimat och miljö 

Kommunranking – Sveriges miljöbästa kommun, 

Källa: Aktuellt hållbarhet (290 kommuner deltar) 

164 

(2021) 

146 

(2021) - 

Snittplacering 

193 åren 2009-

2021 

Människa 

(hälsosam miljö) 

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamheter, 

andel (%) 

11 

(2019) 

30 * 

(2019) 

25 

(2019) 

Försämring (-

13,3% per år) 

Människa 

(hälsosam miljö) 

Nöjd-Medborgar-Index - frågeområde Gång- och 

cykelvägar 55 55 * 58 - 

Människa 

(hälsosam miljö) 

Nöjd-Medborgar-Index – fråga om Grönområden, 

parker och natur (1-10) 7,4 7,9 * 8,1 - 

Människa 

(hälsosam miljö) 

Utsläpp till luft av skadliga partiklar, PM2.5 

(mindre än 2.5 mikrom.). kg/inv. 

0,87 

(2018) 

2,22 

(2018) 

2,49 

(2018) 

Förbättring (-

4,4% per år) 

Människa 

(hälsosam miljö) Utsläpp till luft av kväveoxider. totalt kg/invånare 

10,3 

(2018) 

27,3 

(2018) 

14,0 

(2018) 

Förbättring (-

6,0% per år) 

Människa 

(hälsosam miljö) 

Ranking Bästa avfallskommunen, Källa: Avfall 

Sverige (241 kommuner deltog 2021) 

15 

(2021) 

121 

(2021) - - 

Natur (biologisk 

mångfald) Vattendrag med god ekologisk status, andel (%) 

14,3 

(2016) 

14,7 * 

(2016) 

14,9 

(2016) 

Nytt mätvärde 

väntas 2021 

Natur (biologisk 

mångfald) Skyddad natur totalt, andel (%) 0,7 11,2 3,6 

Förbättring 

(+14,5% per 

år) 

Natur (biologisk 

mångfald) Ekologiskt odlad åkermark, andel (%) 10 19 28 

Försämring (-

12,3% per år) 

*Markerade värden i kolumnen "Rikssnitt 2020" anger ett genomsnitt för alla tillgängliga 

kommunvärden och är inte viktade efter kommunernas folkmängd. 

**Nyckeltalen med betygsindex från SCB:s medborgarundersökning (NRI, NII och NMI) ska 

tolkas utifrån SCB:s skala: index under 40 = ej godkänt, index på 55 = nöjda och index över 

75 = mycket nöjda. På enskilda enkätfrågor är skalan 1-10 ("inte alls bra" till "i allra högsta 

grad bra"). 

Utgångsläge och trend i förhållande till inriktningsmål 

Utgångsläget för kommunens klimat- och miljöarbete sammanfattas väl av Aktuellt 

Hållbarhets kommunranking - Sveriges miljöbästa kommun - där Åstorp 2021 fick 

placeringen 164 av 290 kommuner. Åren 2009-2021 har Åstorp fått en snittplacering på 193. 

Den samlade bilden är att kommunen har långt kvar till att bedriva ett ambitiöst klimat- och 

miljöarbete där betydande steg mot en hållbar framtid tas. Arbetet med klimatanpassning blir 
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alltmer oundvikligt när klimatförändringarna redan i nuläget leder till mer extremväder i form 

av långvariga värmeböljor och skyfall. Klimatanpassningsarbetet följs upp i Svenska 

Miljöinstitutets (IVL:s) enkät och kommunranking. I denna fick Åstorp 2021 plats 138 av 180 

kommuner. Detta är ingen bra placering och kommunen kan göra bättre ifrån sig i att planera 

och genomföra klimatanpassningar, men även i att följa upp och utvärdera arbetet. 

I Åstorp har invånarnas bilkörande minskat sedan 2016 och kommunen har ett gynnsamt läge 

för kollektivtrafik. Detta möjliggör att planera nya bostäder i närhet till kollektivtrafik. 2019 

var ungefär 86 procent av nytillkomna bostäder belägna i kollektivtrafiknära läge och Åstorp 

har haft en högre andel kollektivtrafiknära nyproduktion än liknande kommuner under åren 

2017-2019. Inom kommunorganisationen har Åstorp betydligt lägre andel miljöbilar 

(klimatbonusbilar) än genomsnittet och liknande kommuner. Att öka andelen miljöbilar skulle 

vara ett relativt enkelt och kostnadseffektivt sätt att minska kommunorganisationens 

klimatavtryck. 

Inom området människa (hälsosam miljö) kan konstateras att kommunen har en bra 

luftkvalitet, både avseende skadliga mikropartiklar och kväveoxider. Hälsosamma och 

hållbara levnadsvanor underlättas av en god infrastruktur för gång och cykel samt tillgängliga 

natur- och grönområden. På dessa områden fick Åstorp ett medelbetyg av invånarna i SCB:s 

medborgarundersökning 2020. Inom kommunorganisationen kan vi bidra till en 

hälsosammare livsmiljö genom att öka andelen ekologiska och därmed obesprutade livsmedel. 

Andelen ekologiska livsmedel har minskat sedan 2017 ner till 11 % och endast 5 kommuner 

har lägre andel än Åstorp. En hälsosam och hållbar miljö kräver också en god 

avfallshantering. På detta område presterar Åstorp mycket bra. I Avfall Sveriges ranking över 

bästa avfallskommunen fick Åstorp plats 15 av 241 kommuner. Åstorp får gång efter gång 

goda resultat, vilket är ett lyckat exempel på samverkan genom vårt kommungemensamma 

renhållningsbolag NSR. 

En hållbar framtid för naturen innebär att kommunens naturvärden behöver skyddas och 

främjandet av en biologisk mångfald ökas. På detta område är kommunens andel vattendrag 

med god ekologisk status är 14,3 procent (2016), vilket ligger under rikssnitt och liknande 

kommuner. Andelen skyddad natur är relaterad både till naturvärden och biologisk mångfald. 

Åstorp har 0,7 procent skyddad natur, som kan jämföras med rikets 11,2 procent och liknande 

kommuners 3,6 procent. Ekologisk odlad åkermark gynnar den biologiska mångfalden och är 

utifrån det perspektivet önskvärt. I Åstorp är 10 procent av åkermarken ekologiskt odlad. Här 

kan kommunen bland annat påverka genom kommunalt ägd jordbruksmark. 

 

Bedömning av måluppfyllelse 

 

Den samlade bedömningen är att Åstorps kommun har en svag utveckling mot måluppfyllelse 

och ligger långt ifrån målbilden om att ta betydande steg mot en hållbar framtid, särskilt inom 

områdena klimat och miljö, klimatanpassning och biologisk mångfald. Samtidigt finns det 

områden kopplat till målet där kommunen har ett bättre utgångsläge, såsom när det gäller 

avfallshantering och utsläpp av skadliga mikropartiklar och kväveoxider. 
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Sammanfattande bedömning av måluppfyllelse och god ekonomisk hushållning 

Ekonomi 

Ekonomi 

Inledning 

Den ekonomiska analys som Sveriges Kommuner och Regioner presenterade i augusti visar 

en starkare skatteunderlagstillväxt och därmed snabbare ekonomisk återhämtning efter 

pandemin än tidigare prognoser. BNP beräknas öka med 4,1 procent under 2021 och arbetade 

timmar återhämtar sig snabbt i riket. Samtidigt bedöms antal sysselsatta öka relativt långsamt 

och andelen arbetslösa beräknas ligga på uthålligt högre nivåer än före pandemin. Scenariot 

påverkar Åstorps kommuns skatteintäkter som växer i hög utsträckning under 2021 samtidigt 

som kommunens, relativt sett, högre arbetslöshetssiffror kvarstår. 

Goda resultat ökar den finansiella handlingsberedskapen på lång och kort sikt. Åstorps 

kommuns resultat före extraordinära kostnader 2020 nådde 3,2 procent och översteg därmed 

målet om 2 procent som andel av skatter och statsbidrag.  Nedanstående bild visar var Åstorps 

kommun (den röda grafen) befinner sig finansiellt och hur kommunen har utvecklats under 

2018-2020 i förhållande till kommunerna i Skåne län (den streckade grafen). Underlaget har 

eliminerats avseende internbank i syfte att uppnå högre grad av jämförbarhet mellan Skånes 

33 kommuner. Åstorps största utmaning är att behålla ett starkt resultat för att kunna 

skattefinansiera investeringarna, eftersom det starka resultatet 2020 till stor del berodde på 

statsbidrag. Detta nyckeltal har sjunkit från 100 procent till 69 procent.  

Åstorp i förhållande till Skåne län 

 

 

Åstorps kommunkoncern i förhållande till kommunkoncernerna i Skåne län 
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Om kommunkoncernens finansiella ställning jämförs med kommunkoncernerna i Skåne län, har 

Åstorp svagare soliditet och resultat, medan intäktsfinansieringsgraden av investeringarna utmärker 

sig positivt. 

 

Resultat och kapacitet 

I följande avsnitt presenteras kommunens och kommunkoncernens resultat med väsentliga 

förändringar av intäkter och kostnader och hur dessa påverkar kommunens resultat och 

kapacitet. Analysen och bedömningen i detta avsnitt görs utifrån en analys av räkenskaperna. 

Resultat 

Delårsresultat 

Delårsresultatet för 2021 för Åstorps kommun uppgår till 59,4 mkr, vilket är betydligt högre 

än det budgeterade och prognostiserade resultatet. För motsvarande period 2020 uppgick 

resultatet till 50,8 mkr. Skillnaden i delårsresultatet beror huvudsakligen på att 

skatteintäkterna är högre än föregående år (+10,5%). Dessutom visar flera andra finansposter 

överskott. 

Kommunkoncernens resultat uppgår till 70,0 mkr. För motsvarande period föregående år 

uppgick resultatet till 62,5 mkr. Bolagens delårsresultat har förbättrats med 1,0 mkr, vilket 

innebär att kommunens högre resultat står för den huvudsakliga förbättringen. 
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Intäkter 

De totala intäkterna i kommunen, inklusive skatteintäkter och generella statsbidrag samt 

utjämningsposter, uppgick till 812,7 mkr vilket är en ökning med 32,8 mkr eller 4,2 procent i 

jämförelse med motsvarande period 2020.  

Redovisningen av skatteintäkter bygger på SKR:s prognos från augusti månad och uppgår till 

421,7 mkr. I underlaget har skatteintäkterna ökat med 40,2 mkr samtidigt som de generella 

bidragen har minskat med 0,6 mkr. Skatteintäkterna motsvarar ca 52 procent av kommunens 

intäkter. Intäkternas storlek är beroende av skattesatsens nivå och skatteunderlaget efter 

taxering av invånarnas inkomster. 

En annan väsentlig inkomstkälla är de generella statsbidragen som uppgick till 233,7 mkr, 

som motsvarar ca 29 procent av kommunens intäkter. 

Verksamhetens intäkter har minskat med 6,8 mkr vilket motsvarar 4,2 procent i jämförelse 

med motsvarande period föregående år. En del av förklaringen är minskade intäkter för 

barnomsorg samt avgifter inom vård och omsorg på grund av lägre beläggning. Samtidigt har 

bidragen minskat med ca 2,5 mkr främst avseende ersättning för arbetsmarknadsåtgärder. 

Kommunkoncernens intäkter har minskat med 7,9 mkr, där kommunens försämrade intäkter 

utgör förklaringsgrund.  

Kostnader 

Bruttokostnaderna (exklusive avskrivningar) för perioden uppgick för kommunen till 729,9 

mkr vilket är en ökning med 20,6 mkr (2,9 procent) jämfört med motsvarande period 2020. 

Förändringen beror främst på löneökningar under året. Verksamheten i kommunen är 

personalintensiv och av bruttokostnaderna utgjorde personalkostnaderna (inklusive 

pensionskostnader) ca 63 procent. 



19 

Delårsrapport 

Åstorps kommun 

Motsvarande gäller för kommunkoncernens bruttokostnader som har ökat från 2020 till 2021 

med 21,9 mkr eller ca 3 procent från 702,0 mkr till 723,9 mkr. 

Kommunens pensionskostnader för året uppgick per augusti till 28,3 mkr, vilket var en ökning 

jämfört med augusti 2020. Förklaring till ökningen är att livslängdsantaganden har förändrats. 

Prognosen för pensionskostnaderna visar ett överskott på 4,4 mkr. Det är framför allt 

kostnaderna för den förmånsbestämda ålderspensionen men även kostnaderna för den 

avgiftsbestämda ålderspensionen som avviker positivt från budget. 

Verksamhetens nettokostnader i kommunen 

Verksamhetens nettokostnader har ökat med 30,2 mkr, vilket motsvarar ca 5,3 procent i 

jämförelse med motsvarande period föregående år. Nettokostnadsförändringen är ett resultat 

av att verksamhetens intäkter har minskat samtidigt som kostnaderna och avskrivningarna har 

ökat. Nettokostnadernas utveckling bör jämföras med utvecklingen av skatter och bidrag vilka 

ökar med ca 10 procent. Den goda skatteutvecklingen beror på att återhämtningen i ekonomin 

gått snabbare än vad SKR tidigare prognostiserat. 

Verksamhetens nettokostnader 

Verksamhetens 

nettokostnader 2021-08-31 

2020-08-31 Pro 

forma Förändring Förändring % 

Verksamhetskostnader -754,3 -731,0 -23,3 -3,2 

Verksamhetsintäkter 157,3 164,1 -6,8 -4,1 

Verksamhetens 

nettokostnader -597,1 -566,9 -30,2 -5,3 

Exploateringsintäkter 7,7 8,2 -0,5 -6,1 

Verksamhetens 

nettokostnader (inkl. 

exploateringsintäkter) -589,4 -558,7 -30,7 -5,5 

 

Finansnettot  

Finansnettot för kommunen uppgick planenligt till 1,1 mkr, jämfört med 1,9 mkr under 

motsvarande period 2020. Kommunkoncernens finansnetto per augusti månad 2021 uppgår 

till 0,8 mkr vilket är i paritet med samma period föregående år (0,6 mkr) 

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR  

De materiella och immateriella anläggningstillgångarna upptogs till ett värde av 553,8 mkr i 

kommunen per augusti. I bokslutet 2020 var motsvarande tillgångar upptagna till 521,0 mkr. 

Finansiella anläggningstillgångar upptogs till ett värde av 216,7 mkr varav 165,2 mkr utgjorde 

långfristig utlåning till kommunföretag och 40,0 mkr aktier kommunföretag. Övriga 

finansiella anläggningstillgångar 11,5 mkr utgjordes av andra aktier och andelar och 

värdepappersinnehav. 

Helårsprognos 

I nedanstående avsnitt presenteras kommunens prognos för resultat per räkenskapsårets 

utgång tillsammans med en analys av den prognostiserade drift- och 

investeringsredovisningen för kommunens samlade verksamhet. 
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Driftprognos 

De av nämnder och styrelser inlämnade driftsprognoserna för 2021, tillsammans med 

bedömningar avseende finansförvaltningen, indikerar att årets resultat kan uppgå till 54,6 

mkr, vilket är 35,0 mkr bättre än budgeterat resultat. Nämndernas sammanlagda 

budgetavvikelser i prognosen för helåret 2021 uppgår till -3,3 mkr, (se tabell sida 30), medan 

finansförvaltningens prognostiserade avvikelse uppgår till 38,3 mkr. Nedan beskrivs de 

största prognostiserade avvikelserna. 

Kommunstyrelsens prognostiserade avvikelse uppgår till -2,0 mkr och består främst av 

politisk satsning för att stödja näringslivet (-0,5 mkr), ökade kostnader för ställföreträdare (-

0,4 mkr), högre personalkostnader (-0,7 mkr) än budgeterat samt delvis ofinansierad 

systemkostnad (-0,4 mkr) med anledning av ökade digitala krav i samband med pandemin. 

Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar en negativ avvikelse om -1,4 mkr trots högre 

statsbidrag än budgeterat. Nämnden har haft intäktsbortfall på grund av pandemin (-0,5 mkr) 

och högre personalkostnader än budgeterat samt eftersatt underhåll. 

Räddningsnämndens prognostiserade -0,2 mkr främst avseende personalkostnader. 

Kommunfullmäktige och valnämnden prognostiserar lägre personalkostnader om +0,3 mkr än 

budgeterat.  

Vatten- och avloppsverksamhetens delårsresultat uppgår till -3,1 mkr. Det prognostiserade 

resultatet är -1,4 mkr. Det negativa resultatet avser intäkterna. VA-kollektivets ackumulerade 

överskott uppgick vid årsskiftet till 7,4 mkr, så underskottet täcks. 

Finansförvaltningen prognostiserar en positiv avvikelse på 38,3 mkr vilket förklaras av 

nedanstående poster: 

• Skatteprognosen i enlighet med cirkulär 21: 31 (SKR) från 2021-08-26 ger en 

prognostiserad avvikelse om +19,0 mkr.  

• Av de ofördelade anslagen kvarstår medel för lönerevision, fastigheter, 

systemkostnader och medel för demografiska förändringar. I dagsläget uppskattas 

dessa poster till +6,5 mkr. 

• Prognostiserade pensionskostnader i enlighet med prognos KPA 2021-08 uppgår till 

45,7 mkr, vilket ger en positiv prognostiserad avvikelse i jämförelse med budget om 

ca +4,4 mkr. 

• Kapitalkostnaderna för kommunen prognostiseras avvika från budget med +8,4 mkr. 

Avvikelsen kan förklaras av en låg genomförandegrad av investeringar i förhållande 

till budget. 

Investeringsprognos och självfinansieringsgrad 

Kommunens investeringar uppgår per augusti månad 2021 till 57,4 mkr, vilket är en 

minskning med 2,3 mkr i jämförelse med motsvarande period föregående år (59,7 mkr). 

Investeringsbudgeten 2021 uppgår till 168,5 mkr, vilket innebär att förbrukningen av 

investeringsbudgeten per augusti månad 2021 uppgår till 34 procent.  

Investeringskostnaderna fördelar sig normalt inte i jämna tolftedelar över året. VA:s 

investeringar ingår i kommunstyrelsens budget. Samtliga nämnder utom bygg- och 

miljönämnden redovisar en prognosavvikelse efter augusti månad.  
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Kommunstyrelsen prognostiserar en avvikelse om 23,6 mkr. Denna avser osäkerhet kring om 

utbyggnaden av Skönbäck hinns med under året. NSVA:s augustiprognos innebär en 

prognosavvikelse för projekten som drivs i deras regi med 6 mkr. De största avvikelserna 

avser lägre kostnader än budgeterat för nytt vattenverk och överföringsledning. I övrigt avser 

de största avvikelserna för kommunen osäkerhet kring exploatering av Skönbäck, Hästhoven 

och Persiljan samt IT-kostnader på bildningsförvaltningen. Avvikelsen inom 

räddningsnämnden avser nytt höjdfordon där upphandling påbörjas under året men som 

kommer att ta tid och tidigast 2022 väntas fordonet vara levererat.  

Kommunens investeringsprognos för 2021 uppgår totalt till 122,3 mkr, vilket innebär en 

prognostiserad budgetavvikelse om 46,2 mkr och en uppskattad genomförandegrad per december 

månad 2021 om 73 procent. 

Årets självfinansieringsgrad av kommunens investeringar prognostiseras till 123 procent. För 

kommunkoncernen beräknas självfinansieringsgraden 51 procent. 

 

Budgetförändringar 

Under året har kommunfullmäktige beslutat om en budgetändring om 10 mkr som ökade årets 

resultat från 9,6 mkr till 19,6 mkr. Budgetbeslutet för 2021 innehåller medel av administrativ 

karaktär för senare fördelning. Dessa är kommunicerade i samband månadsuppföljningar till 

kommunstyrelsen efter hand som de aktualiserats. Nedan finns en sammanställning av 

budgetbelopp som fördelats under året. 

 

Risk och kontroll 

I följande avsnitt presenteras en bedömning av kommunens kortsiktiga- och långsiktiga 

betalningsförmåga och hur detta påverkar kommunens riskhantering och kontroll. 

Betalningsförmåga är ett mått på finansiell motståndskraft och indikerar kommunens 

handlings- och beredskapsutrymme vid konjunktursvängningar eller andra ekonomiska 

företeelser av väsentlig karaktär.  
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Likviditet och kassalikviditet– kortfristig betalningsförmåga 

Likviditeten på det gemensamma koncernkontot uppgick den sista augusti till 204,1 mkr. Av 

detta belopp utgörs ca 61,1 mkr av de kommunala bolagens likviditet. Resterande del om 

143,0 mkr är kommunens andel, vilket är en ökning med 53,8 mkr under räkenskapsperioden 

(89,2 mkr). Kommunens likviditet och därmed betalningsförmåga är stark. 

Likviditetsförändringen kan förklaras med att internbankslån upplösts och att bolagen 

nyupplånar. För beredskap mot variationer i betalningsflödena har kommunen en kreditlimit 

hos bank om 25 mkr och koncernen 30 mkr. 

 

Kassalikviditet 

Kassalikviditeten är ett mått som visar kommunens kortsiktiga betalningsförmåga genom att 

jämföra likvida medel med kortfristiga skulder. Per augusti månad 2021 uppgår 

kassalikviditeten till 79 procent, en minskning med 53 procentenheter i jämförelse med 

samma period föregående år. Den finansiella beredskapen på kort sikt är dock fortfarande 

mycket god. Ungefär en femtedel av kommunens kortfristiga skulder utgörs av 

semesterlöneskulden som inte kommer att omsättas det närmaste året.  

 

Låneskuld 

Kommunens låneskuld uppgår per augusti månad 2021 till 199,5 mkr (varav 165,2 mkr är 

vidareutlånat till kommunala bolag). Under räkenskapsåret har ingen ytterligare upplåning 

gjorts. Den genomsnittliga låneräntan uppgick under 2021 till 0,34 %. Räntebindningstiden är 

kort, eftersom merparten av kommunens lån är rörliga. Den genomsnittliga 

kapitalbindningstiden uppgår till 0,48 år. Detta innebär att kommunen har låga räntekostnader 

samtidigt som kommunen är känslig för ränteförändringar på kort sikt. Kommunkoncernen 
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har en total låneskuld om 871,3 mkr. Kapitalbindningstiden uppgår till 1,87 år, 

räntebindningstiden 0,19 år och snitträntan 0,20 procent. 

Soliditet 

Soliditeten är ett mått på kommunens ekonomiska styrka på lång sikt. Den anger i vilken grad 

som kommunen finansierat sina tillgångar med eget kapital. Förändringarna i detta finansiella 

mått är därmed beroende av investeringstakt, nyupplåning, andra skuldförändringar samt det 

ekonomiska resultatet. Ju högre soliditet desto större är andelen av tillgångarna som 

finansierats med eget kapital. En jämn och hög soliditet verkar stabiliserande i ekonomin och 

ger förutsättningar för låga finansieringskostnader. Soliditeten i kommunen exklusive 

pensionsåtagande uppgick per augusti månad till 52 procent respektive 42 procent inklusive 

pensionsåtagande att jämföra med 46 respektive 36 procent vid räkenskapsårets början. 

Soliditeten bedöms vara mycket god och kommunen bedöms ha en god långsiktig 

betalningsförmåga. 

Kommunkoncernens soliditet exklusive pensionsåtagande är 32 procent (32) och inklusive 

pensionsåtagande 26 procent (25). Snittet för Skånes 33 kommuner uppgår till 29 procent. 

Pensionsförpliktelser 

Pensionsförpliktelsen avseende kommunen redovisas sedan 1998 enligt den så kallade 

blandmodellen. Det betyder att pensioner som är intjänade före 1998 inte skuldförs utan 

redovisas som ansvarsförbindelse. Ansvarsförbindelsen, inklusive löneskatt, uppgår per sista 

augusti till 65,4 mkr (2020-12-31: 65,4 mkr). Förpliktelser för pensionsåtaganden för 

anställda i kommunen är beräknade enligt Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld. Under 

året har livslängdsantagandena förändrats vilket ökat pensionsskulden med ca 4 procent. 

Pensionsskulden är den framtida skuld som kommunen har till arbetstagare och 

pensionstagare. Den samlade pensionsskulden, inklusive löneskatt, återfinns under rubrikerna 

avsättningar, kortfristiga skulder och ansvarsförbindelser.  

Avsättningar  

Visstidspension kan utgå till förtroendevalda enligt pensionsreglementet för förtroendevalda. 

Denna förpliktelse ingår i posten avsättningar. Övrig del av avsättningsposten i 

balansräkningen består av intjänad pensionsrätt och efterlevandepensioner.  

Pensionsutbetalningar och kostnader  

De pensionsmedel som intjänats från 1998 kostnadsförs i samband med utbetalning. 

Kommunen har även tecknat en särskild försäkring hos kommunens pensionsförvaltare (KPA 

för viss del av pensionsåtagandena. Kommunen följer RKR R10 från Rådet för kommunal 

redovisning gällande värdering och upplysningar om kommunens pensionsförpliktelser. 

Borgensåtaganden 

Kommunens finansieringspolicy anger att risker ska beaktas vid nya borgensåtaganden. Under 

räkenskapsåret har nya borgensåtagande tecknats om 183,1 mkr. Vid augusti månads slut 

2021 innehar kommunen borgensförbindelser om 673,6 mkr (2020-12-31 474,4 mkr). 
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Internbanken är under avveckling vilket innebär att bolagen själva äger sina lån samtidigt som 

kommunen går i borgen. 

Övrig borgen avser NSR och ideell föreningsverksamhet med högre risknivå. Dessa 

borgensåtaganden uppgick till 16,3 mkr. Borgensåtagandet uppgår totalt till 673,8 mkr och 

vid 16 160 invånare (juni månads folkmängd) blir det ca 42 tkr per invånare. 

 

Ekonomiska engagemang mellan kommunens koncernföretag 

        

Bidrag, tillskott och utdelningar  

Ägartills

kott  

Koncern

bidrag  

Utdelnin

g  

Enhet 

Ägarand

el Givna Mottagna Givna Mottagna Givna Mottagna 

Kommunen  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Björnekulla fastighets AB 100 % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

AB Kvidingebyggen 100 % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Björnekulla IT AB 100 % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Björnekulla utveckling AB 100 % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

        

Intäkter, kostnader, fordringar och 

skulder  

Försäljni

ng  Lån  Borgen  

Enhet 

Ägarand

el Köpare säljare Givare 

Mottagar

e Givare 

Mottagar

e 

Kommunen  47,8 0,0 168,9 0,0 673,6 0,0 

Björnekulla fastighets AB 100 % 0,0 47,1 0,0 87,4 0,0 505,1 

AB Kvidingebyggen 100 % 0,0 0,2 0,0 79,8 0,0 168,5 

Björnekulla IT AB 100 % 0,0 0,5 0,0 1,7 0,0 0,0 

Björnekulla utveckling AB 100 % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Balanskravsresultat, prognos 

Balanskravet är kommunallagens regelverk för krav på ekonomisk balans för kommuner och 

regioner. Ekonomisk balans handlar om att styra ekonomin både i ett kortare och i ett längre 

tidsperspektiv. Om kostnaderna i ett längre perspektiv överstiger intäkterna innebär det att 

kommande generationer får betala för denna överkonsumtion. Normalt sett ska ekonomin visa 

på ett positivt resultat på en nivå som gör att förmögenheten inte urholkas av inflation eller av 

för låg självfinansieringsgrad av investeringar. Balanskravet innebär att underskott som 

uppkommit under enskilt räkenskapsår ska återställas inom de tre påföljande åren. 

Kommunen har inte avsatt medel i resultatutjämningsreserv. 

Balanskravsavstämning 

          2019 2020 2021 (aug) 2021 (prognos) 

Årets resultat      36,3 37,0 59,4   55,0 

Samtliga realisationsvinster  0,4  0,3  0,1    0,1 
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Årets balanskravsresultat   35,9 36,7 59,3   54,9 

 

Värdering av god ekonomisk hushållning och förväntad utveckling avseende ekonomi 

och verksamhet 

Målet för Åstorps kommun och kommunkoncern är att leva upp till kommunallagens krav på 

god ekonomisk hushållning. Värderingen ska utgå från både finansiella aspekter och 

verksamhetsmässiga aspekter. 

2020 beslutade kommunfullmäktige om en ny vision, inriktningsmål och en ny styr- och 

ledningsmodell. Nämnderna har nyligen beslutat om nämndmål. I samband med denna 

delårsrapport görs en första uppföljning och analys och värderingar i dessa delar är främst att 

se som en nulägesbeskrivning att ta avstamp från i kommande analyser.  

Inriktningsmålen visar en riktning och innebär en strävan för de kommunala verksamheterna. 

Att utvärdera dessa många mål och nyckeltal ger oundvikligen en subjektiv bedömning, bland 

annat för att olika inriktningsmål väger olika tungt, beroende på vilka styrkor och svagheter 

kommunen har. Måluppfyllelsen kan vara tillfredställande, trots att vissa utvalda nyckeltal 

uppvisar svaga mätvärden, eller tvärtom. Nyckeltalen ger indikationer om måluppfyllelsen 

och får ses i sitt eget sammanhang, men kan inte anses ge en heltäckande bild av 

måluppfyllelsen.  

Ur ett finansiellt perspektiv har kommunen i grunden haft en stabil ekonomi och finansiell 

ställning under många år. Kommunen måste även framöver vara vaksam på den ekonomiska 

utvecklingen. Det är viktigt att följa och vid behov åtgärda eventuella obalanser i 

kärnverksamheterna som kan uppstå bland annat genom volymökningar, demografiska 

förändringar, ökade behov och bristande förmåga till omställning. Även höga 

investeringsnivåer i kommunkoncernen, med ökande lokalkostnader, låneskuld och 

kapitalkostnader, kan urholka det ekonomiska handlingsutrymmet som krävs för en sund 

ekonomi. Det är av vikt att sysselsättning och skatteunderlag ökar och att de generella 

statsbidragen värdesäkras med en uppräkning för demografiska förändringar, för att garantera 

finansieringen av välfärden.  

Då kommunens mål om ekonomisk kontroll under verksamhetsåret och över tiden, uppnått 

uppfylld nivå är bedömningen att utfallen 2021 är förenliga med fullmäktiges finansiella mål. 

De flesta nämnderna bedömer också att de uppnått uppfylld nivå för ekonomiperspektivet. Ur 

ett verksamhetsperspektiv lägger kommunen stort fokus på att göra verksamheterna mer 

attraktiva, serviceinriktade, tillgängliga, miljöanpassade och effektiva för medborgarna, ofta i 

samverkan med andra parter. Det finns många resultat och tendenser att glädjas åt och som 

ligger helt i linje med kommunens inriktningsmål.  

Bedömningen är att verksamheterna har börjat fokusera på de nya inriktningsmålen och att det 

finansiella perspektivet är starkt. Den samlade bedömningen är att Åstorps kommun kommer 

ha en god ekonomisk hushållning 2021. Det finns givetvis många saker att förbättra och ett 

ständigt klimat för utvecklingsarbete måste finnas. För att även nå en god ekonomisk 

hushållning framöver måste kommunen med fokus arbeta i visionens anda, med avstamp i 

inriktningsmålens utmaningar. Åstorps kommun behöver kraftsamla för att hitta nya 
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arbetssätt, samordna resurser och samverka med andra aktörer, genom trovärdighet, brett 

engagemang och långsiktigt hållbart arbete. 

 

Kommunkoncernens finansiella mål 2021-2023  

De finansiella målen prognostiseras att uppnås per december månad 2021.  

Högst 98%: Det prognostiserade resultatet visar att målet uppnås för det enskilda året 2021 

(94,8%). Snittet utifrån femårsperspektivet uppgår till 96,9%, vilket också indikerar 

måluppfyllelse. 

Soliditet: Kommunens soliditet inklusive pensionsåtagande före 1998 uppgår till 42 procent. 

Det är fyra procentenheter högre än snittet av de skånska kommunerna 2020. 

Kommunkoncernens soliditet uppgår till 32 procent vilket även det är högre än snittet i Skåne 

2020. 

För att säkerställa att de finansiella målen uppnås sker löpande uppföljning av  

 God budgetföljsamhet 

 Åtgärdsplan vid befarad negativ budgetavvikelse. 

 Löpande information om verksamhetsmässigt och ekonomiskt utfall 

 Plan för intern kontroll är upprättad 

 

Sammanlagd bedömning 

Den sammanlagda bedömningen är att Åstorps kommun kommer att ha god ekonomisk 

hushållning 2021. Verksamheterna har börjat ställa om för att nå de nyligen beslutade 

inriktningsmålen utifrån i övrigt kända händelser under perioden. Den prognostiserade 

budgetavvikelsen är negativ för kommunstyrelsen, räddningsnämnden och kultur- och 

fritidsnämnden, men den övergripande bedömningen är att avvikelserna går att hantera 

innevarande år. Övriga nämnder är i balans eller prognostiserar överskott. Under 2021 har 

fyra ekonomiska rapporter presenterats genom månadsuppföljningar och delårsrapport. 

Dessutom har ekonomin belysts i samband med bokslut och budgetberedning. Slutligen har 

samtliga nämnder beslutat om plan för intern kontroll. Ur ett finansiellt perspektiv har Åstorp 

en stabil ekonomi med ett starkt prognostiserat resultat för 2021. 
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Personalredovisning 

Personalredovisning 

Åstorps kommun ska uppfattas som en attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare. Det är av 

största vikt för att kunna rekrytera, utveckla och behålla såväl chefer som medarbetare med 

rätt kompetens för att kunna leverera god service till kommunens medborgare. 

Ett tydligt och motiverande ledarskap är viktigt för att skapa den goda arbetsplatsen. 

Kommunens chefer deltar i olika ledarutvecklingsinsatser för att rustas inom olika områden. 

Detta sker internt men också tillsammans med Familjen Helsingborg inom bland annat 

ledarskap, och det finns även möjlighet att få ha en mentor eller en adept. 

Den 31 aug 2021 hade Åstorps kommun totalt 1705 (1820) anställda inom kollektivavtalet 

Allmänna Bestämmelser, det är en minskning med 115 medarbetare. Då vissa medarbetare 

innehar mer än en anställning är antalet anställningar något fler 1880 (1871) än antalet 

medarbetare. Av dessa hade 1085 (1071) tillsvidareanställning, så kallade ”trygga 

anställningar”. 159 (151) var visstidsanställda med månadslön och 472 (598) medarbetare var 

visstidsanställda med timlön. 

Personalomsättningen i Åstorp förändrades från 2020 då den var 13,9 procent till 12,7 procent 

2021. Inom familjen Helsingborg är personalomsättningen mellan 8 procent som lägst och 

upp till 15, 1 procent som högst. Siffrorna är på väg nedåt, och även om kommunen ligger bra 

till i förhållande till de närmsta grannkommunerna behöver detta hållas under uppsikt. 

Andelen kvinnor och män varierar ytterst lite år från år. 80 % kvinnor och 20 % män. 

Sjukfrånvaron för de första åtta månaderna 2021 har minskat till 5,01 procent från 

6,20 procent vilket är en skillnad med 0,45 procentenheter jämfört med samma period 2020. 

För kommunens två stora förvaltningar, bildningsförvaltningen och socialförvaltningen har 

den minskat. På bildningsförvaltningen har den minskat till 5,39 procent från samma period 

2020 då den var 5,43 procent. På socialförvaltningen har den minskat till, 7,0 procent från 

samma period 2020 då den var 8,59 procent. 

Arbetet för riktade, anpassade insatser och åtgärder, skapa bättre förutsättningar för chefer att 

arbeta för ökad närvaro, använda företagshälsovården bättre och hitta fler vägar tillbaka från 

sjukskrivning fortsätter att ha stort fokus. Som exempel ”Rehabråd”, workshops i samarbete 

med Försäkringskassan som stöd för chefer med komplicerade rehabiliteringsärenden. 

 

  

Hållbart medarbetarengagemang, HME 

I april genomfördes en enkät som är framtagen av Sveriges kommuner och regioner och som 

har som syfte att kunna analysera personalpolitiken i Åstorps kommun, jämföra kommunens 

resultat med andra kommuner och regioner samt kunna analysera hur personalpolitiken ger 

resultat i verksamheterna. Kommunens totala HME-resultat är 81. Grannkommunerna inom 

familjen Helsingborg ligger mellan 76 – 85 och genomsnittet för HME i Sverige är 79. 
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Svarsfrekvensen på enkäten var 66 procent. 
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Räkenskaper 

Räkenskaper 

Resultaträkning 

Resultaträkning Kommunen Koncernen 

(Mkr) 

Utfall 

21-08-

31 

Utfall 

20-08-

31 Pro 

forma 

Prognos 

21-12-

31 

Budget 

21-12-

31 

Utfall 

21-08-

31 

Utfall 

20-08-

31 Pro 

forma 

Prognos 

21-12-

31 

Budget 

21-12-

31 

Verksamhetens intäkter 157,3 164,1 279,3 275,7 181,6 189,5 405,2 400,2 

Verksamhetens kostnader -729,9 -709,3 -1 175,4 -1 179,4 -723,9 -702,0 -1260,6 -1262,4 

Avskrivningar -24,4 -21,6 -34,6 -43,0 -42,2 -40,1 -65,5 -73,3 

Verksamhetens 

nettokostnader -597,1 -566,9 -930,7 -946,7 -584,6 -552,7 -921,0 -935,5 

         

Skatteintäkter 421,7 381,5 636,7 615,3 421,7 381,5 636,7 615,3 

Generella statsbidrag och 

utjämning 233,7 234,3 344,8 347,2 233,7 234,3 344,8 347,2 

Verksamhetens resultat 58,3 48,9 50,8 15,8 70,8 63,1 60,5 27,0 

         

Finansiella intäkter 2,8 3,1 5,5 5,5 0,6 0,9 1,8 1,8 

Finansiella kostnader -1,7 -1,2 -1,7 -1,7 -1,4 -1,5 -3,1 -3,6 

Resultat efter finansiella 

poster 59,4 50,8 54,6 19,6 70,0 62,5 59,2 25,5 

         

Extraordinära poster 0 0 0 0 0 0 0 0 

Årets resultat 59,4 50,8 54,6 19,6 70,0 62,5 59,2 25,5 

Balansräkning 

Balansräkning Kommunen Koncernen 

(Mkr) 

Utfall 2021-

08-31 

Utfall 2020-

12-31 

Utfall 2021-

08-31 

Utfall 2020-

12-31 

TILLGÅNGAR 1 139,8 1 160,9 1 863,5 1 667,2 

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 770,5 808,9 1 413,5 1 259,3 

Immateriella anläggningstillgångar 2,3 3,2 2,3 3,2 

Materiella anläggningstillgångar 551,5 517,8 1 397,8 1 242,8 

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 413,6 426,3 1 019,8 1 021,0 

Maskiner och inventarier 49,0 59,9 83,8 101,9 

Övriga materiella anläggningstillgångar 88,9 31,6 294,1 119,8 

Finansiella anläggningstillgångar 216,7 288,0 13,4 13,4 

BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR 91,2 94,1 91,2 94,1 

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 278,0 257,9 358,8 313,8 

Förråd m.m. 27,2 27,2 27,5 27,5 
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Fordringar 90,3 124,0 109,7 113,9 

Kortfristiga placeringar 17,5 17,5 17,5 17,5 

Kassa, bank 143,0 89,2 204,1 154,9 

     

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 1 139,8 1 160,9 1 863,5 1 667,2 

EGET KAPITAL 587,8 528,4 599,8 531,3 

Årets resultat 59,4 37,0 70,0 20,2 

Resultatutjämningsreserv 0 0 0 0 

Övrigt eget kapital 528,4 491,4 529,8 511,1 

AVSÄTTNINGAR 107,3 106,2 110,2 108,4 

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 8,0 6,7 8,0 6,7 

Andra avsättningar 99,4 99,5 102,2 101,7 

SKULDER 444,6 526,3 1 153,6 1 027,5 

Långfristiga skulder 263,7 316,1 935,5 786,1 

Kortfristiga skulder 180,9 210,2 218,0 241,4 

     

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER 910,7 727,6 1 027,4 844,6 

Panter och därmed jämförliga säkerheter 0 0 116,9 116,9 

Ansvarsförbindelser 910,7 727,6 910,5 727,7 

Pensionsförpliktelser som inte tagits upp bland skulder 

eller avsättningar 65,4 65,4 65,4 65,4 

Övriga ansvarsförbindelser 845,3 662,2 845,1 662,2 

     

Soliditet exklusive pensioner före 1998 52 % 46 % 32 % 32 % 

Soliditet inklusive pensioner före 1998 42 % 37 % 26 % 25 % 

Kassaflödesanalys 

Kassaflödesanalys Kommunen Koncernen 

(Mkr) 

Utfall 

210831 

Utfall 

201231 

Utfall 

210831 

Utfall 

201231 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN     

Årets resultat 59,4 37,0 69,4 20,2 

Utbetalningar för ianspråktagna avsättningar -1,2 0 -1,2 -1,7 

Justering för övriga ej likvidpåverkande poster 32,1 36,0 50,6 79,7 

Medel från verksamheten före förändring av 

rörelsekapital 
90,3 73,0 118,8 98,2 

Ökning/minskning kortfristiga fordringar 33,7 29,7 26,8 -34,1 

Ökning/minskning förråd och varulager 0 4,1 0,1 4,2 

Ökning/minskning kortfristiga skulder -29,3 28,1 -47,3 35,0 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 94,6 75,5 98,3 103,3 

     

INVESTERINGSVERKSAMHETEN     

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar 0 -0,8 0 -0,8 
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Investeringar i materiella anläggningstillgångar -57,3 -100,1 -183,6 -149,8 

Investeringsbidrag till materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar 0 -2,0 0 -2,0 

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0 0,2 0 2,2 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -57,3 -102,7 -183,6 -150,0 

     

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN     

Nyupptagna lån 0 20,0 123,7 83,0 

Amortering av skuld -55,0 -91,3 -60,7 -158,4 

Nyupptagen upplåning 0 90,4 0 90,4 

Erhållen amortering 71,5 0 0 0 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 16,5 19,1 117,9 15,0 

     

ÅRETS KASSAFLÖDE 53,8 -8,1 -4,6 -32,1 

Likvida medel vid årets början 89,2 97,1 65,7 187,0 

Likvida medel vid årets slut 143,0 89,2 61,1 154,9 

Driftsredovisning 

Driftsredovisning 

Driftredovisning styrelse/nämnd 

Driftsredovisning (Tkr) 

Styrelse/nämnd Utfall 210831 Prognos 211231 Budget 211231 

Prognostiserad 

Budgetavvikelse 

Kommunfullmäktige -0,7 -1,2 -1,4 0,2 

Valnämnd 0,0 0 -0,1 0,1 

Kommunrevision -0,3 -1,0 -1,0 0 

Kommunstyrelse -55,2 -80,5 -78,5 -2,0 

Räddningsnämnd -2,2 -12,2 -12,0 -0,2 

Bygg- och miljönämnd -3,3 -5,5 -5,5 0 

Bildningsnämnd -322,6 -482,6 -482,6 0 

Kultur- och fritidsnämnd -24,1 -36,2 -34,8 -1,4 

Socialnämnd -181,9 -276,9 -276,9 0 

Justeras: Poster som ej är hänförbara till 

verksamhetens intäkter och kostnader i 

resultaträkningen 649,7 950,7 912,4 38,3 

Verksamhetens intäkter och kostnader i 

resultaträkningen 59,4 54,6 19,6 35,0 
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Investeringsredovisning 

Investeringsredovisning per nämnd 

Investeringsredovisning Resultat Budget 

Prognostiserad 

budgetavvikelse 

Mkr 2021-08-31 

Prognos 2021-12-

31 2021-12-31 2021-12-31 

Kommunfullmäktige 0 0 0 0 

Valnämnden 0 0 0 0 

Kommunrevisionen 0 0 0 0 

Kommunstyrelsen 49,9 99,7 123,3 23,6 

Överförmyndarnämnden 0 0 0 0 

Räddningsnämnden 0,9 3,4 11,9 8,5 

Bygg- och miljönämnd 0,6 1,1 1,1 0,0 

Bildningsnämnd 3,5 9,3 13,3 4,0 

Kultur- och fritidsnämnd 1,4 4,9 11,8 6,9 

Socialnämnd 1,0 3,9 7,1 3,2 

Summa nämnder, 

förvaltningar 57,3 122,3 168,5 46,2 

     

Finansförvaltningen     

     

TOTALT 57,3 122,3 168,5 46,2 

Kommentar 

Investeringsredovisning färdigställda projekt i kommunen  

Investeringsredovisning 

kommunen (Tkr) Utgifter sedan projektens start Varav: årets investeringar 

Färdigställda projekt 

Beslutad 

totalutgift Ack. utfall Avvikelse Budget Utfall Avvikelse 

Politisk verksamhet 0 0 0 0 0 0 

-Varav:       

Fritid och kultur 0 0 0 0 0 0 

-Varav:       

Pedagogisk verksamhet 0 0 0 0 0 0 

-Varav:       

Vård och omsorg 0 0 0 0 0 0 

-Varav:       

Särskilt riktade insatser 0 0 0 0 0 0 

-Varav:       

Affärsverksamhet 0 0 0 0 0 0 

-Varav:       

Gemensamma verksamheter 0 0 0 0 0 0 
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Investeringsredovisning 

kommunen (Tkr) Utgifter sedan projektens start Varav: årets investeringar 

-Varav:       

Summa färdigställda projekt 0 0 0 0 0 0 

Kommentar 

Inga projekt är än så länge färdigställda under 2021. 

Investeringsredovisning pågående projekt i kommunen 

Investeringsredovisning 

kommunen (Tkr) Utgifter sedan projektens start Varav: årets investeringar 

Pågående projekt 

Beslutad 

totalutgift Ack. utfall Avvikelse Budget Utfall Avvikelse 

Politisk verksamhet 2,5 0 2,5 2,5 0 2,5 

-Varav:       

Fritid och kultur 8,1 1,6 6,5 7,9 1,4 6,5 

-Varav:       

Pedagogisk verksamhet 8,8 3,5 5,3 8,8 3,5 5,3 

-Varav:       

Vård och omsorg 5,8 2,0 3,8 4,8 1,0 3,8 

-Varav:       

Särskilt riktade insatser 0 0 0 0 0 0 

-Varav:       

Affärsverksamhet 87,6 36,3 51,3 84,9 33,6 51,3 

Södra industriområdet 8,9 10,0 -1,1 8,9 10,0 -1,1 

Gemensamma verksamheter 87,4 45,6 41,8 59,6 17,8 41,8 

-Varav:       

Summa färdigställda projekt       

Kommunens tio största investeringsprojekt 

Kommunens tio största projekt 
Ack. Utfall 
2021-08-31 

Ack. Budget 
2021 

Total 
prognos Avvikelse 

E114 Södra industriområdet 8 931 630 11 500 000 8 931 630 2 568 370 
E127 Lejdgatan 8 628 325 9 000 000 9 000 000 0 
E128 Skönbäck 671 648 8 042 490 3 042 490 5 000 000 
I101 Asfaltering 11 791 094 12 375 048 12 375 048 0 
I102 Avlopp Högalid, Maglaby 37 281 532 33 800 000 37 600 000 -3 800 000 
I128 Skönbäck VA 0 9 000 000 0 9 000 000 
I172 Nyinvestering dricksvatten 5 431 000 15 409 039 7 519 039 7 890 000 
I176 Reinvestering avloppsrening 922 239 9 492 326 6 917 000 2 575 326 
I177 Reinvestering VA-
ledningsnät 12 013 982 19 288 170 18 123 170 1 165 000 
I615 Höjdfordon 0 8 500 000 0 8 500 000 
Summa 85 671 450 136 407 073 103 508 377 32 898 696 
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Investeringsredovisning Kommunala bolag 

Investeringsredovisning färdigställda projekt i kommunala bolag 

Bolagens investeirngar över 50 mnkr, (Tkr) Utgifter sedan projektens start 

Färdigställda projekt Beslutad totalutgift Ack. utfall Avvikelse 

Björnekulla fastighets AB    

AB Kvidingebyggen    

Björnekulla Utveckling AB    

Björnekulla IT AB    

Kommentar Inga färdigställda projekt över 50 mkr 

Investeringsredovisning pågående projekt kommunala bolag 

Bolagens investeirngar över 50 mnkr, 

(Tkr) Utgifter sedan projektens start 

Pågående projekt 

Beslutad 

totalutgift Ack. utfall 

Beräknad 

totalutgift Avvikelse 

AB Kvidingebyggen     

-Varav:     

Björnekulla fastighets AB     

-Varav: Arrangemangshall -120,0 -74,7 -120,0 45,3 

-Varav: Haganässkolan -320,0 -4,9 -320,0 315,1 

Björnekulla utveckling AB     

-Varav:     

Björnekulla IT AB     

-Varav:     
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Noter och Tilläggsupplysningar 

Tilläggsupplysningar 

Redovisningsprinciper Delårsrapporten är upprättad i enlighet med Rekommendation R17. 

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att 

tillgodogöras kommunen och kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Fordringar är upptagna till det 

belopp varmed de beräknas inflyta. Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där 

inget annat anges. Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. 

Värdering av kortfristiga placeringar är redovisade enligt verkligt värde. 

Enligt RKR R4 Materiella anläggningstillgångar ska avskrivning påbörjas från den tidpunkt då 

tillgången är färdig att tas i bruk. Kommunen avviker från detta på så sätt att aktivering av 

anläggningstillgångar görs på halvårsbasis. Av praktiska skäl är det i flera fall svårt att avgöra när en 

tillgång kan anses helt färdigställd. Framför allt gäller detta anläggningar i samband med exploatering. 

För att i största möjliga utsträckning undvika problem med tilläggsinvesteringar är det därför lämpligt 

att avvakta med aktivering intill dess samtliga kostnader som skall ingå i anläggningen med säkerhet 

inkommit. Fördröjningen kan inte anses innebära att kommunens redovisade resultat blir väsentligt 

felaktigt. 

Enligt RKR R5 Leasing ska en kommun under vissa förutsättningar aktivera hyresavtal för fastigheter, 

även om dessa ägs av helägda dotterföretag. Vidare skall objekt som innehas enligt finansiella 

leasingavtal enligt rekommendationen redovisas som anläggningstillgång i balansräkningen samt 

förpliktelsen att i framtiden betala leasingavgifter redovisas som skuld i balansräkningen. Kommunens 

samtliga hyres- och leasingavtal är klassificerade som operationella leasingavtal. 

Ändringar av redovisningsprinciper Under redovisningsperioden har värderingsprincipen för 

kortfristiga placeringar korrigerats i enlighet med 7 kap. 6 § LKBR. Från och med 190101 ska 

finansiella instrument värderas till verkligt värde istället för värdering enligt lägsta värdes princip. 

Säsongsvariationer och cykliska effekter I Åstorps kommun periodiseras budgeten efter kända 

säsongsvariationer. En analys renderar i att inga väsentliga säsongsvariationer föreligger under 

räkenskapsperioden. 

• Personalens löner redovisas enligt kontantprincipen. Timanställdas lön för augusti kostnads- 

och skuldbokförs i september. Den faktiska semesterlöneskulden inklusive 

personalomkostnadspålägg kostnads- och skuldbokförs i december, men under året bokförs 

löpande istället den budgeterade förändringen.  

 

Jämförelsestörande och extraordinära poster  

Delårsresultat inkluderar medel som är jämförelsestörande: 

Under året har kommunen kompenserats för sjuklönekostnader med anledning av pandemin, vilket 

påverkar delårsresultatet positivt (+4,0 mkr) 

• Redovisningsperioden för delårsrapporten har ändrats från juli till augusti månad. Detta 

innebär att samtliga siffror i räkenskaperna som avser 2020 är framtagna pro forma. 

• Värderingar, klassificeringar och periodiseringar i delårsrapporten är i högre grad än i 

årsredovisningen grundade på uppskattningar och bedömningar vilket kan påverka det 

redovisade resultatet.  
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Särredovisning VA-verksamheten 

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) ansvarar sedan 2009 för den 

kommunala vatten- och avloppsverksamheten i kommunerna Bjuv, Båstad, 

Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. Sedan 2020 är även Perstorp med i NSVA 

och från 2021 även Örkelljunga. NSVA är gemensamt ägt av dessa åtta kommuner. 

Varje kommun har en lika stor ägarandel, dock ligger ägandet av anläggningarna 

fortfarande kvar i kommunerna. 

Vatten- och avloppsverksamheten i Sverige finansieras helt av anslutna kunder genom VA-

taxan och ska bedrivas till självkostnadspris samt ha ett nollresultat. Det innebär att VA-

verksamhet inte finansieras av skattemedel. Det är kommunfullmäktige i varje kommun som 

beslutar om investeringsramar och taxor och som därmed sätter ramarna för VA-

verksamheten. Anläggningsavgifterna är en engångsavgift som ska täcka kostnaderna för 

anslutning av nya kunder. I vissa områden tillämpas särtaxa, efter beslut i 

kommunfullmäktige. 

Brukningsavgifterna ska täcka kostnader för drift av den allmänna vatten- och 

avloppsverksamheten. De ska också täcka kapitalkostnader för investeringar i 

huvudledningsnät, reningsverk och andra anläggningar. De i sin tur påverkas av olika faktorer 

som exempelvis klimatförändringar, lagkrav och reinvesteringstakt. Brukningsavgifterna är 

uppdelade i en rörlig del baserad på vattenförbrukningen och en fast del. Tillsammans står det 

för varje enskild abonnents del av VA-verksamheten. Totalt fanns det 3 809 abonnenter i 

kommunen den 2020-12-31. Varje kommun har olika förutsättningar, till exempel 

ledningslängd per kund, storlek på anläggningar och reinvesteringsbehov. Det medför att VA-

avgifterna är olika i kommunerna. 

Ekonomi 

Mkr Redovisning 31/8 Budget 31/8 Prognos 31/12 Årsbudget Avvikelse 31/12 

Statsbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Övriga intäkter 21,3 24,6 35,6 37,4 -1,8 

Summa intäkter 21,3 24,6 33,9 37,4 0,0 

Personalkostnader -0,4 -0,4 -0,6 -0,6 0,0 

Lokalkostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Övriga kostnader -17,1 -17,0 -26,1 -25,5 -0,6 

Avskrivningar -6,3 -6,3 -9,4 -9,4 0,0 

Finansiella 

kostnader -0,6 

 

-2,2 -0,8 -3,2 2,4 

Summa kostnader -24,4 -25,9 -31,1 -38,7 0,0 

Summa 

Nettokostnader -3,1 

 

-1,3 -1,3 -1,3 0,0 

 

Kommentar 

Total redovisar VA-kollektivet ett resultat på -3,1 mkr per 210831 och ett balanserat resultat 

sedan tidigare på 7,4 mkr. 

Största skillnaderna mellan utfall och budget delåret 2021 är lägre intäkter än budgeterat för 

såväl dricks, spill som dagvatten. Detta medför också en negativ prognos för intäkterna på 1,8 
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mkr gentemot årsbudgeten.  

De övriga kostnaderna följer just nu budget men prognostiseras bli 0,6 mkr högre än 

årsbudgeten p.g.a. ökade försäkringskostnader samt högre driftskostnader för NSVA. 

De finansiella kostnaderna är lägre än budgeterat och beror på att kommunens faktiska ränta 

för lån är lägre än internräntan. Vid delåret är avvikelsen 1,6 mkr och på helår beräknas en 

positiv avvikelse på 2,4 mkr. 

Övriga poster följer och beräknas följa budget. 

Baserat på dessa avvikelser beräknas prognosen följa budget 2021. 

Investeringar 

Mkr Redovisning 31/8 Prognos 31/12 Årsbudget Avvikelse 31/12 

Investeringsinkomst 0,0 0,0 0,0 0,0 

Investeringsutgift -13,9 -32,2 -49,4 17,2 

Nettoinvestering -13,9 -32,2 -49,4 17,2 

 

Kommentar 

De största avvikelserna gentemot årsbudget är följande: 

• Va-utbyggnad Skönbäck +9 Mkr – osäkert om det hinns med under året 

• Nyinvestering dricksvatten +7,4 Mkr – avvikelsen avser nytt vattenverk 

 



Verksamhetsberättelse 
Den sista delen av delårsrapporten utgörs av verksamhetsberättelsen där kommunens verksamhet 

beskrivs utifrån respektive nämnds politiska beslut. Nämndernas och de kommunala bolagens 

uppdrag beskrivs, tillsammans med måluppfyllelse. En mer utförlig beskrivning återfinns i respektive 

nämnds och bolags redovisning. 

Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige är kommunens högsta politiska organ. De förtroendevalda tillsätts via 

allmänna val. 

Enligt kommunallagen beslutar kommunfullmäktige i ärenden av principiell beskaffenhet 

eller annars av större vikt för kommunen. Dessa områden rör främst: Mål och riktlinjer för 

verksamheten, budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor, nämndernas organisation 

och verksamhetsformer, val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar, val av 

revisorer, grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda, årsredovisning och 

ansvarsfrihet, folkomröstning i kommunen samt extra val till fullmäktige. 

 

Ekonomi 

Mkr 

Redovisning 31/8 

delår 2021 Prognos 31/12 Årsbudget Avvikelse 31/12 

Statsbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 

Övriga intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 

Summa intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 

Personalkostnader -0,4 -0,7 -0,9 0,2 

Lokalkostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 

Övriga kostnader -0,3 -0,5 -0,5 0,0 

Avskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0 

Finansiella kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 

Summa kostnader -0,7 -1,2 -1,4 0,2 

Summa Nettokostnader -0,7 -1,2 -1,4 0,2 

Kommentar:  Den positiva budgetavvikelsen härrör sig till lägre personalkostnader med 

anledning av kortare sammanträdestider. 

 

Valnämnden 
Valnämnden ansvarar för uppgifter som enligt vallagen och annan tillämplig lagstiftning ska 

fullgöras av valnämnd. 

Valnämnden är lokal valmyndighet i samband med val till riksdagen, val till 

regionfullmäktige, val till kommunfullmäktige, val till Europaparlamentet samt vid eventuellt 

förekommande folkomröstning, omval eller extra val. 

Valnämnden ska fortlöpande följa upp och föreslå eventuella förändringar av kommunens 

indelning i valdistrikt. Valnämnden ska informera allmänheten om förestående val och 



folkomröstningar samt i övrigt om väsentliga delar i den egna verksamheten. Ingen 

verksamhet är planerad för år 2021. 

Ekonomi 

Mkr 

Redovisning 31/8 

delår 2021 Prognos 31/12 Årsbudget Avvikelse 31/12 

Statsbidrag 0,00 0,0 0,0 0,0 

Övriga intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 

Summa intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 

Personalkostnader 0,0 0,0 -0,1 0,1 

Lokalkostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 

Övriga kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 

Avskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0 

Finansiella kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 

Summa kostnader 0,0 0,0 -0,1 0,1 

Summa Nettokostnader 0,0 0,0 -0,1 0,1 

 

 

Kommunrevisionen 
 

Kommunfullmäktige fastställer revisionens reglemente. Revisionen fastställer vilka 

granskningar som ska genomföras inklusive lekmannagranskningen av kommunens bolag. 

Revisionen ska årligen granska delårsrapporten och årsbokslutet, därutöver utförs ett antal 

förvaltningsgranskningar av nämnderna. Dessutom granskas, via lekmannarevisorn, 

kommunens bolag. 

I externa bolag där kommunen är delägare, medverkar lekmannarevisorn i granskningar via en 

kommungemensam revisionsgrupp. På samma sätt medverkar lekmannarevisorn för 

organisationerna FINSAM och Medelpunkten och andra samägda företag när dessa granskas 

tillsammans med andra berörda kommunrevisorer. 

 

Ekonomi 

Mkr 

Redovisning 31/8 

delår 2021 Prognos 31/12 Årsbudget Avvikelse 31/12 

Statsbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 

Övriga intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 

Summa intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 

Personalkostnader -0,1 -0,3 -0,3 0,0 

Lokalkostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 

Övriga kostnader -0,2 -0,7 -0,7 0,0 

Avskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0 

Finansiella kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 



Mkr 

Redovisning 31/8 

delår 2021 Prognos 31/12 Årsbudget Avvikelse 31/12 

Summa kostnader -0,3 -1,0 -1,0 0,0 

Summa Nettokostnader -0,3 -1,0 -1,0 0,0 

 

  



Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen är kommunkoncernens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ansvar 

för hela kommunkoncernens utveckling av ekonomi och verksamhet genom samordning, 

planering, beredning och uppföljning. 

I ledningsfunktionen ingår även att effektivisera hela kommunens verksamhet genom att 

bland annat lämna råd, anvisningar och förslag till åtgärder till nämnderna. Kommunstyrelsen 

har även en styrfunktion som innefattar flertalet verksamhetsområden. HR, som hanterar 

frågor gällande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare samt 

den kommunövergripande ekonomihanteringen. Vidare ansvarar styrelsen för tekniska frågor 

så som att se till att en tillfredsställande markberedskap upprätthålls, en väl fungerande VA-

verksamhet, gata och park samt trafikförsörjning. 

Styrelsen ansvarar även för att utveckla och samordna kommunkoncernens IT och telefoni, 

främja sysselsättning, näringsliv, turism, folkhälsa, information och kommunikation samt 

måltidsverksamhet och migrationsfrågor. Kommunstyrelsen ska även tillse att samtliga 

nämnder och förvaltningar har effektiva metoder för styrning av verksamhet och projekt, att 

verksamheten uppnår beslutade kvalitetsmål och att den löpande verksamheten sköts rationellt 

och ekonomiskt. 



Nämndens verksamhet och utveckling 

En god kommunal service till invånarna förutsätter en effektiv kommunorganisation. För att 

nå effektivitet har kommunstyrelseförvaltningen under delåret arbetat med implementeringen 

av den nya styr- och ledningsmodellen samt som stöd i framtagandet av nya mål för 

nämnderna utifrån kommunens nya vision och inriktningsmål. Delvis kopplat till den nya 

styr- och ledningsmodellen har arbete pågått med att utveckla stödprocesser inom områdena 

HR, ekonomi och verksamhetsstyrning. Parallellt pågår ett utvecklingsarbete som syftar till att 

göra den interna kontrollen till en integrerad del av styr- och ledningsmodellens 

processorientering. Som ett ytterligare steg i implementeringen av styr- och ledningsmodellen 

har den koncerngemensamma analysgruppen Forum för analys startat upp sitt arbete och 

bland annat genomfört den första kommungemensamma omvärldsanalysen, som ett underlag 

till budgetberedningen. Därtill har HR utvecklat processen kring systematiskt 

arbetsmiljöarbete och integrerat denna process i kommunens ledningssystem. 

Under delåret har även kommunens effektivitet genomlysts av SKR, utifrån statistik, 

granskning av kommunens styr- och ledningsprocess, intervjuer med politiker och centrala 

tjänstepersoner. Genomlysningen presenterades sedan för berörda politiker och 

tjänstepersoner. Därutöver har Kommunforskning i Västsverige (KFi) genomfört en 

genomlysning av Åstorps finansiella ställning och jämfört med andra kommuner i Skåne och 

Sverige. 

 

Verksamhet och utveckling kopplat till inriktningsmål God livskvalitet  

Coronapandemin har påverkat verksamheterna mycket under delåret. En konkret åtgärd för att 

minska de negativa effekterna av pandemin på invånarna är att kostenheten har serverat kyld 

mat till bland annat elever som studerar på distans och även på försök till kommunens äldre 

invånare. Kommunen har också utökat öppettiderna hos kundtjänst, för att kunna ge en bättre 

service till invånarna. 

Under delåret har en ny lokalförsörjningsprocess utvecklats och blivit beslutad. Med denna 

process väntas effekterna bli att kommunen kan planera för lokalbehoven på ett mer effektivt 

och proaktivt sätt. Detta skapar i sin tur en förutsättning för att kunna bedriva verksamhet med 

hög kvalitet. 

Flertalet projekt har drivits, såsom Tingvalla – en port till Söderåsen som syftar till att göra 

Tingvalla mer tillgängligt och attraktivt att besöka. Platsen ska även fungera som en av 

huvudingångarna till Söderåsen. Området utvecklas med stöd från Leader och Europeiska 

Landsbygdsfonden. 

Ett annat projekt är utvecklingen av Stationsområdet som har färdigställts under våren. Det 

ombyggda stationsområdet syftar till att skapa en trygg, trivsam och självklar mötesplats i 

Åstorp, i form av ett uppdaterat busstorg, gångfartsområde, cykelväg, planteringar, belysning 

och konstverket Trillingnöten. 

Under delåret har projektet Tryggare Åstorp övergått till att bli en förvaltningsövergripande 

arbetsmetod för att öka tryggheten. 

Verksamhet och utveckling kopplat till inriktningsmål Möjlighet att växa 

För att ge möjlighet att växa är det viktigt att kommunen har en god tillgänglighet gentemot 

invånare, företag och föreningar. Därför har kundtjänst ökat tillgängligheten för att bland 

annat underlätta för företag och invånare att söka bygglov. Kundtjänst har även tagit fram en 

"Frågor och svar"-guide (FAQ) inriktad mot turism, besökare och näringslivsfrågor. 

Projektet Destination Söderåsen har fortsatt drivits under delåret och syftar till att Söderåsen 



ska bli en mer utvecklad turistdestination samt att skapa bättre förutsättningar för företagande 

kopplat till området och locka besökare till fler platser runt om åsen. 

Flera olika insatser har genomförts för att förbättra företagsklimatet, till exempel genom ett 

brett arbete över förvaltningsgränserna tillsammans med kommunikation och kundtjänst. 

Kommunen arbetar ständigt gentemot målet att alla invånare ska leva ett självständigt liv, 

genom att ge invånarna bättre förutsättningar till etablering på arbetsmarknaden och 

självförsörjning. Ett sådant pågående projekt är Öka Takten, där arbetsmarknadsenhetens 

samverkan med socialförvaltningen under delåret har stärkts och nya arbetssätt och metoder 

har prövats med målet att stärka kvalitén, effektiviteten och flödet från ekonomiskt bistånd till 

arbete eller studier. 

Verksamhet och utveckling kopplat till inriktningsmål Hållbar framtid 

För att kommunen ska ta betydande steg mot en hållbar framtid, behöver alla verksamheter 

ställa om till mer hållbara och resurseffektiva sätt att arbeta. En del i omställningen som har 

lyfts fram under delåret är arbetet med är att motverka matsvinn. Här hjälper kostenheten 

verksamheterna som serverar måltider att mäta och sammanställa matsvinnet samt att ge 

förslag på åtgärder för att minimera matsvinnet. 

Under delåret har stora steg tagits för att kunna jobba på distans, genom införandet av 

Microsoft Office 365 där bland annat Teams ingår. Detta har medfört förändrade arbetssätt 

och gett bättre möjligheter för att kunna ha digitala möten. I sin tur leder dessa förändringar 

till mindre behov av tjänsteresor, men framför allt till att det blir möjligt att hålla smittsäkrade 

möten under pågående Coronapandemi. 

Ett projekt som kan nämnas är Naturturism Rönne å och Ringsjön - en förstudie, med 

ambitionen att göra Rönne å och Ringsjön till en attraktiv destination för fiske- och 

naturturism. Med stöd från Leader och Europeiska Havs-och fiskerifonden har kommunerna 

Ängelholm, Åstorp, Klippan, Eslöv, Höör och Hörby inlett projektet för att undersöka hur 

området kan utvecklas. Detta blir en del i arbetet med att synliggöra och främja naturvärdena 

kring Rönne å men också för att tillgängliggöra naturen för rekreation och hållbara 

fritidsaktiviteter. 

Arbetsmarknadsenheten samarbetar med NSR på återvinningen och återbruket. Verksamheten 

arbetar för en hållbar framtid och med målet att återbruka mera, samtidigt som kommunen 

kan erbjuda daglig verksamhet och möjlighet att prova på arbete genom 

arbetsmarknadsanställningar. Under delåret har ombyggnation av återbrukets butik 

genomförts och Coronapandemin har fortsatt inneburit ett stort flöde på återvinningen. 

Ekonomi 

Mkr 

Redovisning 31/8 

delår 2021 Prognos 31/12 Årsbudget Avvikelse 31/12 

Statsbidrag 3,6 4,4 4,4 0,0 

Övriga intäkter 33,9 49,1 49,1 0,0 

Summa intäkter 37,5 53,5 53,5 0,0 

Personalkostnader -46,0 -65,8 -63,5 -1,3 

Lokalkostnader -5,4 -7,5 -7,5 0,0 

Övriga kostnader -30,7 -44,5 -43,8 -0,7 

Avskrivningar -8,9 -13,6 -13,6 0,0 

Finansiella kostnader -1,7 -2,6 -2,6 0,0 

Summa kostnader -92,7 -134,0 -132,0 -2,0 



Mkr 

Redovisning 31/8 

delår 2021 Prognos 31/12 Årsbudget Avvikelse 31/12 

Summa Nettokostnader -55,2 -80,5 -78,5 -2,0 

 

Kommentar: Kommunstyrelsens utfall gentemot budget är negativt vid delårsuppföljningen 

vilket beror personal och övriga kostnader. Helårsprognosen visar också på ett negativt utfall 

gentemot budget på -2,0 mkr. Största delen av detta utgörs av att hela kommunens kostnad för 

införande av Office 365 har tagits av ledningen vilket utgjorde 1,4 mkr. Pandemin påskyndade 

starkt behovet av digitalisering.  

 

 

 

  



Bygg- och miljönämnden 
Bygg- och miljönämnden beslutar i frågor som rör byggande, användning av mark, samhällsplanering 

och miljö- och hälsofrågor i Åstorps kommun. 

Inriktningsmål god livskvalitet 

Nämndens mål: Vi skapar förutsättningar för trygga, hälsosamma och inkluderande samhällen. 

Inom detta område kommer nämnden att titta på nyckeltal som Betygsindex Nöjd Region i 

medborgarundersökning från SCB och under området Bostäder, Trygghet och Fritidsaktiviteter. 

Mätning görs också på antalet anmälda våldsbrott per 100 000 invånare i Åstorp. Inga nya data finns 

tillgängliga ännu för 2021. 

Nämndsmål: Vi verkar för en sammanhållen och inkluderande samhällsbyggnadsprocess 

Inom detta område kommer nämnden att titta på nyckeltal som Betygsindex Nöjd Region i 

medborgarundersökning från SCB och under området Påverkan. Nyckeltal presenteras vidare genom 

servicemätning gällande gott bemötande i kontakt med kommunen och rankingplats från Svenskt 

Näringslivs mätning Lokalt företagsklimat. Inga nya data finns tillgängliga ännu för 2021. 

Nämndsmål: Vi verkar för attraktiva boendemiljöer med varierad bebyggelsestruktur och 

blandade bostadstyper 

Även här mäts nyckeltal som Betygsindex Nöjd Region i medborgarundersökning från SCB och under 

området Bostäder samt segregationsindex från Delmos (Delegationen mot segregation). Inga nya 

data finns tillgängliga ännu för 2021. 

Möjlighet att växa 

Nämndsmål: Vi verkar för befolknings- och företagstillväxt 

Inom detta område kommer nämnden att titta på nyckeltal som Betygsindex Nöjd Region i 

medborgarundersökning från SCB och under området Helheten (nöjdhet att bo och leva i Åstorp) 

Fler nyckeltal som kommer att användas är Betygsindex Nöjd Region i medborgarundersökning från 

SCB och under området Bostäder samt rankingplats från Svenskt Näringslivs mätning Lokalt 

företagsklimat. Inga nya data finns tillgängliga ännu för 2021. 

Nämndsmål: Vi bedriver en offensiv samhällsplanering som präglas av mod och nytänkande 

Inom detta område finns ännu inga nyckeltal. 

Hållbar framtid 

Nämndsmål: I samhällsbyggnadsprocessen arbetar vi aktivt för en lägre klimatpåverkan 

När det gäller placering i IVL Svenska Miljöinstitutets kommunranking om klimatanpassning 

var målet år 2020 att hamna bland den översta halvan, det vill säga 50 procent, på listan. 

Utfallet blev att Åstorps kommun hamnade längre ner, på 88 procent. År 2021 har Åstorp 

hamnat på 77 procent. 

Avfall Sveriges ranking av Bästa avfallskommunen har Åstorp år 2021 hamnat på plats 15. 

I Åstorps kommun finns det inga vattendrag med God ekologisk och kemisk status. 

Vattenprovtagning görs varje år och proverna visar på att vattendragen är påverkade av 

övergödning, miljögifter och ojämna vattenflöden. Under 2021 har flera åtgärder genomförts 

som långsiktigt har betydelse för vattenkvaliteten. I riket som helhet har 15 procent av 



vattendragen God ekologisk status. 

Inom detta område kommer nämnden även att titta på nyckeltal i form av betygsindex i SCB:s 

medborgarundersökning på frågeområde Gång- och cykelvägar och Andelen nytillkomna 

bostäder i kollektivtrafiknära läge. Inom dessa två områden finns inga nyckeltal för 2021. 

 

Nämndsmål: I samhällsbyggnadsprocessen arbetar vi aktivt för en livskraftig natur och dess 

rätt att existera för sin egen skull. 

Inom detta område kommer nämnden att mäta betygsindex i SCB:s medborgarundersökning på 

frågeområde Grönområden, parker och natur där det inte finns några tillgängliga nyckeltal för 2021 

än. Samt även här se till vattendrag med God ekologisk och kemisk status.  

Ekonomi 

Mkr 

Redovisning 31/8 

delår 2021 Prognos 31/12 Årsbudget Avvikelse 31/12 

Statsbidrag 0,2 0,2 0,0 0,2 

Övriga intäkter 3,3 4,5 5,1 -0,6 

Summa intäkter 3,5 4,7 5,1 -0,4 

Personalkostnader -6,1 -9 -9,4 0,4 

Lokalkostnader -0,2 -0,2 -0,2 0,0 

Övriga kostnader -0,5 -0,9 -0,9 0,0 

Avskrivningar -0,1 -0,1 -0,1 0,0 

Finansiella kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 

Summa kostnader -6,8 -10,2 -10,6 0,4 

Summa Nettokostnader -3,3 -5,5 -5,5 0,0 

 

Kommentarer: Totalt prognostiseras intäkterna till 0,4 mkr lägre än budgeterat för nämnden 

då faktureringen beräknas bli lägre. Detta uppvägs av att personalkostnaderna beräknas bli 

lägre än budgeterat på helåret bland annat på grund av en vakant tjänst. Som helhet beräknas 

nämnden lämna en budget i balans i slutet av året. 

 

 

  



Bildningsnämnden 
På övergripande nivå inom bildningsnämndens verksamhetsområden styrs verksamheten av de 

statliga styrdokumenten; läroplan för grundskola, förskola, fritidshem, särskola och kommunal 

vuxenutbildning samt skollagen. Till detta adderas de kommunala mål och riktlinjer som kommunen 

tagit fram för verksamheten. 

Sammanfattande kommentar 

Covid-19 pandemin har under våren 2021 fortsatt att påverka alla verksamheter på ett högst 

påtagligt sätt. Barn och elever har i något större omfattning än normalt varit frånvarande från 

förskolan och skola. Störst frånvaro har varit i förskolan. Bland personalen har frisknärvaron 

varit ovanligt hög, 96,04 procent. Målet är 95 procent. 

Verksamheten har bibehållit en relativt hög kvalitet gällande elevernas kunskapsresultat trots 

Covid-19 pandemi. Meritvärdet för eleverna i årskurs 9 håller en jämn nivå över tid och våren 

2021 har flickor meritvärde 236,9 och pojkar meritvärde 205,3. Detta innebär att skillnaden 

mellan pojkar och flickor har ökat under läsåret 20/21. Flickor i årskurs 9 har höjt sitt 

meritvärde medan pojkarna har ett lite lägre meritvärde än föregående år. Detta indikerar 

möjligen på att flickorna i årskurs 9 har klarat att hantera distansundervisningen under våren 

bättre än vad pojkarna har gjort. 

Pedagogerna har under läsåret haft fokus på att skapa goda relationer, vilket bidragit till en 

hög känsla av trygghet hos våra barn och elever. 

Barn och elever har en ökad tilltro till sin förmåga att de kan lära sig om de försöker. 

 

I enheternas verksamhetsanalyser synliggörs pedagogernas utveckling av det kollegiala 

samarbetet och lärandet inom områden som kooperativt lärande, lektionsdesign, ledarskap, 

studieteknik, högre närvaro, digitalisering, karriärvägledning. Samverkan med kultur och 

fritidsenheten samt kulturskolan har ökat elevernas tillgång till konstnärliga uttrycksformer, 

läsutveckling och eleverna får tillgång till ett större utbud av kulturaktiviteter under skoltid 

Ur ett ekonomiskt perspektiv prognostiserar bildningsnämnden en budget i balans. Inom de 

olika verksamhetsområdena är dock skillnaderna stora. Förskolan går med ett prognostiserat 

överskott på +4,0 mkr medan grundskolan går med ett prognostiserat underskott på -6,5 mkr. 

Även om grundskolan har fått ta del av ca 3,5 mkr i statliga medel till följd av Covid-19 

lyckas inte verksamheten balansera. Jämfört med delårsbokslutet 2020 har grundskolan en 

sämre ekonomisk prognos 2021. 

Verksamhet, utveckling och måluppfyllelse 

Under kommunfullmäktiges inriktningsmålet god livskvalitet har följande uppnåtts: 

Delaktighet och inflytande 

Elever årskurs 5 

 

Elever årskurs 9 



 

Studiero 

Elever årskurs 5 

 

Elever årskurs 9 

 

  

 

 

Under kommunfullmäktiges inriktningsmålet möjlighet att växa har följande uppnåtts: 

 

  

Förskolan 4–5 åringar 



 

Åk. F-3 

 

Åk 4–6 

 

Åk. 7–9 

 

Vuxenutbildningen 

 

  

Gymnasiebehörighet över tid 2018–2021. 



 

Elever årskurs 5. 

 

Elever årskurs 9. 

 

 

Under kommunfullmäktiges inriktningsmålet hållbar framtid har följande uppnåtts: 

Enligt verksamhetsanalyserna har samtliga verksamheter minst två miljöcertifieringar under 

mandatperioden. 

Frånvarostatistik Bildningsförvaltningen visar ett medeltal på 3,96 procent januari-juni 2021. 

Målet är en frånvaro under 5 procent. 

Bildningsförvaltningens chefsgrupp har under året haft ett fortsatt utvecklingsarbete utifrån 

tillitsbaserad ledning. Detta arbete startade upp 2017. De sammantagna effekterna av att 

utveckla arbetet med tillitbaserade styrmekanismer såsom ledarplan, överenskommelser med 

arbetslag samt systematisk uppföljning visar följande effekter: 



 

Följande utvecklingsområden synliggörs i enheternas verksamhetsanalyser. 

• Elevinflytande 

• Elevernas inre motivation 

• Ledarskap  

• Elevernas språkkapacitet 

• Elevhälsoarbetet 

• Ökad valkompetens/karriärvägledning 

• Samverkan mellan Bildningsnämnden och Kultur- och fritidsnämnden samt övriga 

nämnder i kommunen 

Ekonomi 

Mkr 

Redovisning 31/8 

delår 2021 Prognos 31/12 Årsbudget Avvikelse 31/12 

Statsbidrag 36,1 55,4 41,9 13,5 

Övriga intäkter 26,7 40,6 44,1 -3,5 

Summa intäkter 62,8 96,0 86,0 10,0 

Personalkostnader -238,6 -359,7 -352,2 -7,5 

Lokalkostnader -29,1 -43,6 -43,1 -0,5 

Övriga kostnader -113,3 -168,6 -166,6 -2,0 

Avskrivningar -4,2 -6,3 -6,3 0,0 

Finansiella kostnader -0,2 -0,3 -0,3 0,0 

Summa kostnader -385,4 -578,6 -568,6 -10,0 

Summa Nettokostnader -322,6 -482,6 -482,6 0,0 

 

Kommentarer: Bildningsnämnden prognostiserar en budget i balans vid årets slut.  



Statsbidrag prognostiseras till 55,4 mkr med en positiv avvikelse på +13,5 mkr i förhållande 

till budget. Likt tidigare år fortsätter den svenska staten att betala ut stora belopp i riktade 

statsbidrag för att stärka den svenska förskolan och grundskolan. Däremot väntas Övriga 

intäkter ha en negativ avvikelse på -3,5 mkr i förhållande till budget, vilket bland annat beror 

på lägre barnomsorgsavgifter. 

Personalkostnaderna väntas ha en negativ avvikelse på -7,5 mkr i förhållande till budget vid 

årets slut. Delar av underskottet går att härleda till olika statsbidrag som tillfallit nämnden 

under året. Underskottet härleds utöver det till grundskolan där kostnaden för tilläggsbelopp 

och för barn i behov av särskilt stöd ökar. 

Övriga kostnader prognostiseras till -168,6 mkr med en negativ avvikelse på -2,0 mkr i 

förhållande till budget. År 2020 landade de övriga kostnaderna på -168,0 mkr vilket innebär 

att kostnaderna ligger i paritet med föregående år. Analysen visar att kostnader för 

interkommunal verksamhet har gått upp både i grundskola, gymnasie- och gymnasiesärskola 

samtidigt som den har gått ner i förskolan. 

 

Investeringar 

  Utfall Helårsprognos Årsbudget Avvikelse 

Investeringsutgift -3,5 -9,3 -13,3 4,0 

Nettoinvestering -3,5 -9,3 -13,3 4,0 

  

Investeringar beslutade i budget 2021 och som avser IT genererar centralt en positiv avvikelse 

om +2,5 mkr, motsvarande siffra för verksamheterna är +1,5 mkr. Ny redovisningsprincip 

innebär att kostnader avseende IT ska tas i driftsbudgeten och verksamheterna har blivit 

kompenserade med motsvarande. En positiv avvikelse på motsvarande skapas i 

investeringsbudgeten. 

  



Kultur- och fritidsnämnden 
Utöver det som föreskrivs i kommunallagen, förvaltningslagen och andra övergripande lagar ska 

kultur- och fritidsnämnden inom ramen för uppdraget fullgöra kommunens uppgifter inom följande 

lagstiftningsområden: bibliotekslagen (SFS 2013:801). Därutöver ska kultur- och fritidsnämnden 

uppfylla de mål och ambitioner som finns inom Åstorps kommun. 

 

Hållbar framtid 

Kultur- och fritids olika verksamheter genomför kontinuerligt förbättrande och 

kompetenshöjande insatser på området. Medvetenheten inom personalgruppen på 

hållbarhetsområdet är god. Däremot är verksamheterna idag inte fullt ut hållbara. Arbete 

återstår att göra och kontinuerligt försöker verksamheten genomföra åtgärder så som 

exempelvis att övergå till eldrivna fordon och maskiner och att sträva mot att möjliggöra för 

källsortering vid alla anläggningar och friluftsområden. 

Verksamheterna innebär mycket samarrangemang och utbyte med externa aktörer vars policy 

vad gäller hållbarhet vi idag inte kan påverka. En möjlig väg vore att ställa högre krav på 

aktörens hållbarhetsarbete vid ingående av uppdragsöverenskommelser. 

En konkret åtgärd under delåret har varit att införa system för källsortering vid friluftsbadet i 

Kvidinge. Utöver detta har en bil bytts ut mot eldrivet fordon och teknisk utrustning i ishallen 

har renoverats. 

Möjlighet att växa 

Utifrån de restriktioner samt rekommendationer som rått under pandemin har det varit svårt 

för biblioteken att leva upp till bibliotekslagen då bibliotekens roll som mötesplats och arena 

för demokrati, kunskapsförmedling, främjandet av litteraturens ställning, bildning och 

kulturell verksamhet har begränsats. 

Med stort engagemang och kreativitet från medarbetarna, har verksamheten lyckats väl med 

att ställa om utifrån rådande omständigheter och förutsättningar. En stor del av bibliotekets 

utåtriktade och läsfrämjande verksamhet, så som bokcirklar, föreläsningar, språkcaféer, 

lovverksamhet för barn och unga, har skett digitalt under 2021. 

Under 2020 och 2021 har det nationella projektet Bokstart, som är en satsning som riktar sig 

till barn i åldrarna 0-3 år och vuxna i dess närhet i syfte att främja språkutveckling, inriktat sig 

på att inventera behov och önskemål för att ytterligare säkerställa att de insatser som görs har 

önskad effekt. Bokstart bygger på ett samarbete mellan bibliotek, barnhälsovård och förskola. 

Så fort som möjligt kommer de faktiska arbetet att återupptas. 

Insatser kring att motverka den digitala klyftan genom att stärka den digital delaktigheten i 

lokalsamhället, så som IT-akuten och andra riktade insatser till specifika grupper, har inte 

kunnat genomföras som planerat under pandemin. Arbetet återupptas så fort det blir möjligt. 

# Digitala språkcaféer 20 tillfällen under våren 

# Hemkodat (programmering) 5 tillfällen under våren 

# Coronaanpassade biblioteksvisningar för F-klass 8 tillfällen under våren 

Omställningen från fysiska till digitala arrangemang har inneburit att en bredare allmänhet än 

tidigare har kunnat nås, detta har medfört att nya deltagare hittat till bibliotekens olika 

arrangemang, framför allt har detta varit tydligt när det gällt språkcaféer och bokcirklar, både 



för vuxna samt barn och unga. De digitala alternativen bör i framtiden inte överges utan i 

möjligaste mån bli ett stående alternativ för de som av olika skäl inte har möjlighet att fysiskt 

närvara. 

Tack vare en nyinvestering i en mobil scenvagn möjliggjordes en turnerande 

utomhusföreställning med Tvåornas kör som framträdde på ett flertal platser under 

våras/sommar. 

Kommunens föreningsliv har under året fått extra stöd, nya löparbanor har anlagts i 

anslutning till Sporthallen. Under sommaren har badverksamheten inkluderat organiserad 

träning i vattenvana för barn och unga. Byggnationen av Tingdalshallen och nya 

Arrangemangshallen har fortgått. 

 

God livskvalitet 

Möjligheterna att erbjuda aktiviteter, arrangemang och evenemang har även under den första 

delen av året varit starkt påverkade av pandemin och de restriktioner den inneburit. I gengäld 

har allt fler upptäckt natur och friluftsliv och nyttjandet av utegym, motionsslingor och 

utomhusaktiviteter har ökat. Friluftsbadet har kunnat hållas öppet i princip som vanligt, och 

en hel del lovaktiviteter, till stor del i samverkan med externa aktörer, har genomförts under 

sommarlovet. 

Utvecklingen vid friluftsbadet har fortsatt med bland annat boulderstenar, i Hyllinge har 

mountainbanan i Hyllinge skog färdigställts och i området har bänkar placerats ut. 

Projektering och planering av Tingvalla strövområde har pågått under våren med planerad 

byggstart under hösten. Att allt fler har upptäckt natur och friluftsliv har på många håll väckt 

tanken att även naturen kan vara en skådeplats för kultur och konst. Nya grupper kan nås 

genom att ta vara på möjligheten att exempelvis erbjuda konstutställningar och 

konstworkshops för barn och unga på plats i natur- och friluftsområden. Detta kommer att 

testas framgent i samband med projekt Tingvalla och lovaktiviteter för barn- och unga. 

# Digital Tea time (Boktips) 1 tillfälle under våren 

# Digitala bokcirklar 6 tillfällen under våren 

# Lovaktiviteter (Lär dig teckna, digital tipsrunda, odlarpåse, cirkus, vattenkalas, med mera) 

har arrangerats under våren och sommaren. 

Ekonomi 

Mkr 

Redovisning 31/8 

delår 2021 Prognos 31/12 Årsbudget Avvikelse 31/12 

Statsbidrag 1,4 3,7 1,1 2,6 

Övriga intäkter 2,3 3,4 3,9 -0,5 

Summa intäkter 3,7 7,1 5,0 2,1 

Personalkostnader -10,9 -16,4 -16 -0,4 

Lokalkostnader -9,8 -14,8 -14,7 -0,1 

Övriga kostnader -4,6 -8,4 -5,4 -3,0 

Avskrivningar -2,3 -3,5 -3,5 0,0 

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

Summa kostnader -27,8 -43,3 -39,8 -3,5 

Summa Nettokostnader -24,1 -36,2 -34,8 -1,4 

 



Kommentar: Statsbidragen väntas bli högre än budgeterat, men detta skapar i sin tur även 

kostnader för att genomföra projekten. Huvuddelen av underskottet härrör till drift och service 

samt eftersatt underhåll och reparationer inom idrotts- och fritidsanläggningar. Förslag på 

åtgärder finns att läsa vidare i Kultur- och fritidsnämndens egen delårsrapport. 

Investeringar  

  Utfall Helårsprognos Årsbudget Avvikelse 

Investeringsinkomst 0,0 0,0 0,0 0,0 

Investeringsutgift -1,4 -4,9 -11,8 -6,9 

Nettoinvestering -1,4 -4,9 -11,8 -6,9 

 

 

 

  



Socialnämnden 
Socialförvaltningen tillhandahåller tjänster inom äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård 

samt individ- och familjeomsorg för att kommuninvånarna ska få den hjälp och det stöd man är i 

behov av, när behoven inte kan tillgodoses på annat sätt. 

Nämndens verksamhet och utveckling 

Inriktningsmål God livskvalitet 

God livskvalitet 

 
Socialnämnden ska främja kommuninvånarens möjligheter till egenansvar och delaktighet i 

sin sociala situation. 

För att förtydliga individens delaktighet, bestämmanderätt och egenansvar i sin situation 

implementeras under hösten Individens behov i centrum, IBIC jämte befintliga Barnets behov 

i Centrum, BBIC som dokumentationsstöd i verksamheterna vid beslutsprocesser och 

genomförandeplanering av verksamheternas insatser. I de delar där det är relevant med 

stöttning för att komma i egen försörjning pågår ett samverkansarbete mellan 

socialförvaltningen och arbetsmarknadsenheten, Öka takten, som syftar till att finna vägar till 

sysselsättning via arbete eller studier och därmed även nå ekonomisk självständighet. 

Nyckeltalen kopplade till långvarigt ekonomiskt bistånd visar på en försämring vad gäller 

självständighet och ytterligare bedömning av kausalitet gällande denna målgrupp behövs. 

 
Socialnämnden ska genom samverkan och engagemang skapa trygghet och nöjdhet för 

kommuninvånaren. 

Socialförvaltningen är delaktig i flera olika samverkansformer, både internt och externt och 

ingår i det kommunövergripande samarbetet mellan kommunerna i nordvästra Skåne 

- Familjen Helsingborg. Samverkan inom och mellan kommuner och region ger en större 

möjlighet till gemensamma insatser eller aktiviteter samt ett kompetens- och kvalitetshöjande 

och kollegialt lärande. 

Under pandemin har samverkan och behovet därav med bland andra Region Skåne förstärkts. 

Verksamheterna arbetar med olika kvalitetsregister för att stärka kvalitén i arbetet. 

Kontinuerligt arbete kring förbättringar och för att skapa en tryggare verksamhet och nöjdhet 

hos individen görs bland annat via synpunktshantering och rapporterade avvikelser som 

resulterar i åtgärder eller översyn av rutiner som en del av verksamhetens 

kvalitetsledningssystem. 

 

Inriktningsmål Möjlighet att växa 

 
Socialnämnden ska skapa förutsättningarna till ett livslångt lärande och självständigt liv. 

Målsättningen inom samtliga delar av verksamheten är att individen har en meningsfull 

sysselsättning och en strukturerad och aktiv vardag där individen i störst möjliga mån har 

känslan av självständighet och egenbestämmande. Insatser och aktiviteter som görs är med 

målsättningen att stärka individens förmåga till egenansvar och utveckling i förhållande till 

denna egna förmåga med inriktning kring att klara av vardagliga aktiviteter och det sociala 



samspelet med andra eller att kunna ha eller upprätthålla ändamålsenliga kontakter med vård, 

stöd och service. 

Under året sker digital kompetenssatsning i utbildningsportalen Kommunutbildningar inom 

verksamheterna som syftar till att stärka medarbetarnas kunskap och förmåga att med ett 

salutogent förhållningssätt med utgångspunkt i hur verksamhetens personal ska lyckas 

engagera individen i utvecklings- och hälsofrämjande aktiviteter på den egna nivån. 

Verksamhetens nyckeltal är kopplade till årlig brukarenkät som visar på en förbättring. 

 

Inriktningsmål Hållbar framtid 

Hållbar framtid 

 
Socialnämnden ska följa utvecklingen för att skapa en hållbar, inkluderande och resurssmart 

välfärd. 

Verksamheterna visar på en god följsamhet gentemot budget. Bemanning och behov ses 

kontinuerligt över inom samtliga verksamheter för att resurserna ska komma till bästa 

användning. Digitalisering på flera plan utreds och verkställs inom olika delar av 

förvaltningen. Implementering av ett nytt verksamhetssystem LifeCare har påbörjats under 

året vilket kommer att stärka kvalitén men också öka effektiviteten i medarbetarnas dagliga 

arbete. Inom försörjningsstödet har digital ansökan initierats vilket beräknas underlätta 

handläggningen inom enheten och därmed frigöra resurser till att stärka det klientsociala 

arbetet. Inom verksamheterna signerar man läkemedel digitalt, öppnar medicinskåp och lås på 

dörrar. Inom Hemsjukvården har arbetet med att införa läkemedelsrobot i verksamheten 

påbörjats. Pilotprojekt kring införande av tillsyn via trygghetskamera är påbörjat och projekt 

för att minska avfall inom kommunal verksamhet har påbörjats på Vidåsen med gott utfall. 

Kontinuerligt arbete gällande samverkan och kommunikation med kommuninvånaren görs 

inom samtliga verksamheter. Nyckeltal tyder på stark förbättring i Servicemätningen vid 

kontakt med kommunen. 

Nyckeltal till nämndens mål kommer tas fram under hösten 2021. 

 

Ekonomi 

Mkr 

Redovisning 31/8 

delår 2021 Prognos 31/12 Årsbudget Avvikelse 31/12 

Statsbidrag 13,8 18,1 5,3 12,8 

Övriga intäkter 17,5 26,6 27,5 -0,9 

Summa intäkter 31,3 44,7 32,8 11,9 

Personalkostnader -147,4 -222,5 -208,4 -14,1 

Lokalkostnader -18,4 -28,5 -28,5 0,0 

Övriga kostnader -46 -68,4 -70,6 2,2 

Avskrivningar -1,4 -2,1 -2,1 0,0 

Finansiella kostnader -0,1 -0,1 -0,1 0,0 

Summa kostnader -213,3 -321,6 -309,7 -11,9 

Summa Nettokostnader -181,9 -276,9 -276,9 0,0 



 

Kommentar: Socialnämnden redovisar en budgetavvikelse efter augusti på + 3,0 mnkr. 

Budgeten beräknas vara i balans vid årets slut och därmed redovisas en nollprognos för 

socialnämnden. 

Intäkterna beräknas ligga +11,9 miljoner kronor högre än budget. Staten har framförallt 

beslutat om riktade bidrag till förstärkningar inom äldreomsorgen. Bidragen syftar till att 

säkerställa att det finns tillräckliga resurser till att bedriva en god och nära vård. Medlen 

används till insatser för dementa, ökad bemanning på särskilt boende och utbildning av 

personal. Kostnaderna för att hantera och förhindra smittspridning av covid-19 har kraftigt 

påverkat personalkostnaderna. Socialnämnden har sammanlagt fått 5,1 miljoner kronor i 

riktade medel för att täcka merkostnader på grund av Corona. 

Personalkostnaderna beräknas visa på en avvikelse på -14,1 miljoner kronor. Den enskilt 

största orsaken till avvikelsen, 7,4 miljoner kronor avser merkostnader för Corona. Inom vård 

och omsorg redovisar verksamheten högre kostnader för övertid och sjuklöner. Även en del 

lönekostnader som avser projekt som finansieras med externa bidrag bidrar till ökningen. 

Prognosen för övriga kostnader är + 2,2, miljoner kronor och beror bland annat på färre antal 

placeringar. Även kostnaderna för ekonomiskt bistånd har minskat. Minskningen av volymer 

inom ensamkommande har fortsatt. Både kostnader och intäkter ligger lägre än budgeterat. 

 

Investeringar  

  Utfall Helårsprognos Årsbudget Avvikelse 

Investeringsinkomst 0,0 0,0 0,0 0,0 

Investeringsutgift -1,0 -3,9 -7,1 3,2 

Nettoinvestering -1,0 -3,9 -7,1 3,2 

Kommentar: Både medel för nytt verksamhetssystem och investering av välfärdsteknologi 

kommer inte att utnyttjas fullt ut innevarande år utan kommer att behöva föras över till 

nästkommande år. 

 

  



Räddningsnämnden 
Klippan och Åstorps kommuner är en gemensam nämnd enligt 3 kap. 3 a § kommunallagen 

och i övrigt i enlighet med bestämmelserna i nämnda lag för sådan nämnd, kallad Klippans 

och Åstorps kommuners räddningsnämnd (nedan kallad nämnden), för samverkan om den 

kommunala räddningstjänsten.  

Åstorps kommun är värdkommun och nämnden ingår i värdkommunens organisation. Utöver 

vad som följer av lag gäller reglementet och ett mellan kommunerna ingånget 

samverkansavtal för räddningsnämnden. Nämnden har att svara för en gemensam 

räddningstjänst inom Klippans och Åstorps kommuner i enlighet med gällande 

räddningstjänstlagstiftning. Nämnden fullgör också de uppgifter som enligt lag ska fullgöras 

av den kommunala nämnd som svarar för räddningstjänsten.  

Nämnden ska medverka (ej ansvara) i kommunernas arbete för upprätthållande av 

krishanteringssystem, säkerhetsskydd, internt skydd samt riskhanterings och försäkringsfrågor 

för kommunerna. Ansvaret för dessa uppgifter ingår inte i nämndens ansvar utan åvilar 

alltjämt respektive kommun.  

 

Övergripande kommentarer 

Räddningstjänsten Söderåsen har under inledningen på året arbetat med att förstärka 

utbildningsplaner och genomföra övningar för att uppnå en enhetlig nivå och kunskapsbas. 

Avseende larmstatistiken på Räddningstjänsten Söderåsen har det varit 435 utryckningar fram 

till slutet av augusti och ligger i samma nivå som i fjol, då det totala antalet larm hamnade på 

679. 

Året har också inneburit mycket arbete med att få i gång den nya stationen i Ljungbyhed som 

under hösten kommer att kunna användas. 

Ser man till de operativa styrkorna så har övningsverksamheten och utbildning av ny personal 

i stort genomförts enligt plan. 

Räddningstjänsten har också jobbat vidare med upphandling av utryckningsfordon och då 

med störst fokus på en ny släckbil och nytt ledningsfordon. 

Förebyggande enheten har under året startat upp arbetet i egen regi igen och jobbat med den 

lagstadgade myndighetsutövningen. 

I stort har den beslutade tillsynsplanen följts gällande ärende, remisshantering och tillsyn 

enligt Lagen om skydd mot olyckor, och Lagen om brandfarliga och explosiva varor. 

Räddningstjänstens arbete med den nya organisationen som nu har varit i gång i ca 10 

månader har fått mycket positiv uppmärksamhet från andra bland annat från MSB 

(Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) 



Nyckeltal 

Nyckeltal 
Utfall 

2020 

Utfall 

2021 
Långsiktig utveckling 

U. Nöjd Kund-Index, 

Företagsklimat 

- Brandtillsyn 

  

 

Företagsklimat enl. ÖJ 

(Insikt) – Totalt NKI, 

(företagarnas 

sammanfattande omdöme) 

69  

 

Andel av kommunens 

invånare som nås av 

livräddande styrka inom 20 

minuter. 

100%  

 

 

 

Ekonomi 

Mkr 

Redovisning 31/8 

delår 2021 Prognos 31/12 Årsbudget Avvikelse 31/12 

Statsbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 

Övriga intäkter 27,6 32,1 32,1 0,0 

Summa intäkter 27,7 32,1 32,1 0,0 

Personalkostnader -16,3 -24,3 -24,2 -0,1 

Lokalkostnader -1,3 -2,7 -2,7 0,0 

Övriga kostnader -11,1 -15,3 -15,2 -0,1 



Mkr 

Redovisning 31/8 

delår 2021 Prognos 31/12 Årsbudget Avvikelse 31/12 

Avskrivningar -1,2 -1,8 -1,8 0,0 

Finansiella kostnader -0,1 -0,1 -0,1 0,0 

Summa kostnader -29,9 -44,3 -44,1 -0,2 

Summa Nettokostnader -2,2 -12,2 -12,0 -0,2 

 

 

  



Kommunala bolag 
Björnekulla fastighets AB 

Björnekulla Fastighets AB producerar, hyr ut och förvaltar attraktiva och prisvärda lokaler för 

kommunala verksamheter. Bolaget har i uppdrag att bidra till att uppfylla kommunens mål om ett 

hållbart samhälle samt ha en långsiktigt effektiv förvaltning av fastighetsbeståndet. 

Ekonomi 

Mkr Redovisning 31/8 Prognos 31/12 Årsbudget Avvikelse 31/12 

Intäkter 60,7 88,9 87,9 1,0 

Kostnader -51,9 -85,4 -84,4 -1,0 

Varav personal -7,1 -11,5 -11,5 0,0 

Resultat 8,8 3,5 3,5 -0,0 

 

Kommentar: BFAB uppvisar ett resultat vid delåret om 8,8 mkr (föregående år 8,2 mkr). 

Detta till trots ligger helårsprognosen kvar enligt budget då en nedskrivning av 

fastighetsvärdet beräknas bli nödvändig. 

Total kostnad gällande underhåll av fastigheterna uppgår för perioden till 10,9 mkr, en 

betydligt högre summa än för samma period föregående år men då räntekostnaderna fortsatt är 

låga finns det utrymme för ett utökat underhåll av fastigheterna. Driftskostnaden för 

fastighetsbeståndet ligger något högre än budget, detta beror på kalla vintermånader i början 

av året.  

Ett flertal större projekt har startas och nyupplåning om 140 mkr har upphandlats under året. 

Posten pågående ny- och ombyggnation består i huvudsak av projekten Haganässkolan (4,9 

mkr), arrangemangshall (74,7 mkr), Tingdalshallen (36,7 mkr), Europakrysset (20,4 mkr) och 

renovering av kök och matsal på Rågenskolan (3,6 mkr). 

 

AB Kvidingebyggen 

AB Kvidingebyggen 

AB Kvidingebyggen är ett allmännyttigt bostadsbolag inom områdena förvaltning, uthyrning, 

fastighetsutveckling samt byggprojekt. Bolaget har i uppdrag att bidra till att uppfylla 

kommunens mål om ett hållbart samhälle samt att vara en viktig del i kommunens utveckling 

för såväl kommuninvånare som näringsliv genom förvaltning, anskaffning och utveckling av 

attraktiva bostäder och lokaler. 

Ekonomi 

Mkr Redovisning 31/8 Prognos 31/12 Årsbudget Avvikelse 31/12 

Intäkter 24,0 35,4 35,1 0,3 

Kostnader -23,0 -34,4 -33,1 -1,3 

Varav personal -2,8 -4,0 -3,8 -0,2 

Resultat 1,0 1,0 2,0 -1,0 

 



Kommentar: Efter att under årets första månader ha uppvisat negativa resultat har 

sommarperioden för KvB resulterat i lägre kostnader och ett resultat om +1,0 mkr per 2021-

08-31 (föregående år 2,3 mkr). Det lägre resultatet beror till största del på ökade 

driftskostnader på grund av kallt vinterväder under årets första månader samt att bolaget under 

året har drabbats av fem vattenläckor. Utöver detta har de externa kostnaderna även påverkats 

av ökade kostnader för renovering av lägenheter vid omflyttningar, de totala kostnaderna för 

underhåll av fastighetsbeståndet är för perioden 5,7 mkr. Vidtagna åtgärder för att vända det 

negativa resultatet har gett viss effekt.  Dock är helårprognosen försämrad gentemot budget 

med -1,0 mkr. 

Den långfristiga låneskulden har inte förändrats under perioden, dock har ett lån om 62 Mkr i 

internbanken ersatts med ett externt lån mot kommunal borgen. Posten pågående ny- och 

ombyggnation består i huvudsak av projekten relining Södra Järnvägsgatan (1,9 mkr), 

nybyggnation marklägenheter i Kvidinge (3,7 mkr) och Björnekulla Ås (47,5 mkr). 

 

Björnekulla IT AB 

Björnekulla IT AB ansvarar för Åstorps kommuns utbyggnad av IT-infrastruktur inom 

kommunen. Utbyggnaden prioriterar ortssammanbindande nät tillsammans med kommunens 

arbetsställen och industriområden. Bolaget ska också verka för anslutning till befintliga nät 

inom kommunen. 

Ekonomi 

Mkr Redovisning 31/8 Prognos 31/12 Årsbudget Avvikelse 31/12 

Intäkter 1,3 1,7 1,7 0,0 

Kostnader -1,1 -1,5 -1,5 0,0 

Resultat 0,2 0,2 0,2 

0,0 

 

 

Kommentar: Björnekulla IT AB redovisar ett resultat vid delåret om 0,2 mkr (föregående år 

0,4 mkr).  

Helårsprognosen väntas följa budget. 

 

Björnekulla Utvecklings AB 

Björnekulla Utvecklings AB ska medverka till att skapa förutsättningar för 

entreprenörer/finansiärer och andra intressenter att etablera verksamhet som gynnar 

kommuninvånarna och kommunens utveckling. 

Ekonomi 

Mkr Redovisning 31/8 Prognos 31/12 Årsbudget Avvikelse 31/12 

Intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 

Resultat 0,0 0,0 0,0 0,0 

 



Kommentar: Björnekulla Utvecklings AB innehar inga intäkter utan enbart förvaltningskostnader för 

banktjänster som understiger redovisade belopp. 

 

Investeringsredovisning pågående projekt kommunala bolag 

Bolagens investeringar över 50 mnkr, 

(Mkr) Utgifter sedan projektens start 

Pågående projekt 

Beslutad 

totalutgift Ack. utfall 

Beräknad 

totalutgift Avvikelse 

AB Kvidingebyggen     

Björnekulla fastighets AB     

-Varav: Arrangemangshall -120,0 -74,7 -120,0 45,3 

-Varav: Haganässkolan -320,0 -4,9 -320,0 315,1 

Björnekulla utveckling AB     

Björnekulla IT AB     

 

Kommentar: Beslutad totalutgift i tabellen motsvarar av BFAB kalkylerad totalutgift. 

Byggnation av arrangemangshallen baseras på enligt tidigare beslutad årshyra. Gällande 

Haganässkolan är ett beslutsförslag på väg till kommunfullmäktige för slutligt 

ställningstagande. 

De kommunala bolagen har inga färdigställda investeringsprojekt som överstiger 50 mkr fram till 

augusti 2021.  



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-09-27 
 

 
 
 
Kf § 148 
 
Yttrande gällande försäljning av Backsippan 5, 10 och 28 
Dnr KSFD 2021/75 
 
Sammanfattning 
Björnekulla Fastighets AB (BFAB) och AB Kvidingebyggden (KvB) har i 
enlighet med gällande ägardirektiv översänt en skrivelse med begärande om 
kommunfullmäktiges godkännande om att försälja fastigheterna Backsippan 
28, Backsippan 5 och 10.  
 
Försäljningen är delvis en följd av att Åstorps kommun sagt upp gällande 
hyresavtal för boendet på Backsippan, fastighet Backsippan 28. Genom att 
även sälja intilliggande fastigheter är syftet att frigöra kapital för en direkt 
satsning på bostäder på Björnekulla Ås.  
Kommunstyrelseförvaltningen ser inte att behov föreligger av fastigheterna 
för kommunalt ändamål. Ärendet återremitterades av kommunfullmäktige 
2021-05-31 och har därefter kompletterats med en skrivelse från bolaget. 
 
Beslutsunderlag 
Beslut från Kommunstyrelsen 2021-09-15 § 162 
Beslut från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-11 § 183 
Komplettering till Kommunstyrelsen avseende försäljning av Backsippan 
Protokoll från kommunfullmäktige 2021-05-31 § 83 
Protokoll från Kommunstyrelsen 2021-05-05 § 89 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-21 § 100 
Yttrande från Socialförvaltningen gällande Backsippan 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-07 § 88 
Skrivelse BFAB, försäljning av fastigheter daterad den 11 mars 2021 
Tjänsteskrivelse från Karin Larsson, lokalstrateg, 2021-03-19  
 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
 
 
Expedieras: 
Akten 
BFAB 
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ÅSTORP

Kommunstyrelsen 22(46)

PROTOKOLL
2021-09-15

Ks § 162

Yttrande gällande försäljning av Backsippan 5,10 och 28
Dnr KSFD 2021/75

Sammanfattning
Bjömekulla Fastighets AB (BFAB) och AB Kvidingebyggden (KvB) har i
enlighet med gällande ägardirektiv översänt en skrivelse med begärande om
kommunfullmäktiges godkännande om att försälja fastigheterna Backsippan 28,
Backsippan 5 och 10.

Försäljningen är delvis en följd av att Åstorps kommun sagt upp gällande
hyresavtal för boendet på Backsippan, fastighet Backsippan 28. Genom att även
sälja intilliggande fastigheter är syftet att frigöra kapital för en direkt satsning
på bostäder på Björnekulla Ås.

Kommunstyrelseförvaltningen ser inte att behov föreligger av fastigheterna för
kommunalt ändamål. Ärendet återremitterades av kommunfullmäktige 2021-
05-31 och har därefter kompletterats med en skrivelse från bolaget.

Beslutsunderlag
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-11 § 183
Komplettering till Kommunstyrelsen avseende försäljning av Backsippan
Protokoll från kommunfullmäktige 2021-05-31 § 83
Protokoll från Kommunstyrelsen 2021-05-05 § 89
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-21 § 100
Yttrande från Socialförvaltningen gällande Backsippan
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-07 §88
Skrivelse BFAB, försäljning av fastigheter daterad den 11 mars 2021
Tjänsteskri velse från Karin Larsson, lokalstrateg, 2021-03-19

Yrkanden

Ordförande yrkar på att föreslå kommunfullmäktige att godkänna försäljning av
Backsippan5, 10,28.

Åsa Holmen (L), Paul Ericsson (M) och Roger Nielsen (M) yrkar på avslag på
förslaget om en försäljning av Backsippan 5,10 och 28. Vi ser i stället att KVB
nyttjar fastighetsbeståndet till att omvandla det till traditionella lägenheter
utifrån gällande ägardirektiv.

Annica Vink (C) yrkar bifall till ordförandes yrkande.
Mikael Mårtensson (S) yrkar bifall till ordförandes yrkande.
Nils-Göran Nilsson (KD) yrkar bifall till ordförandes yrkande.

Ordförandes signatur

^^
(1) Justerandes signatur

iMv^
(2) Justerandes signatur

^^'
Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen 23(46)

PROTOKOLL
2021-09-15

Ks § 162, forts
Proposition
Ordförande ställer eget yrkande med bifallsyrkande från Annica Vink (C) och
Mikael Mårtensson (S) och Nils-Göran Nilsson (KD) mot Åsa Holmens (L) och
Paul Ericsson (M) och Roger Nielsens (M) yrkande under proposition och
finner att ordförandes yrkande bifalles.

Jan Hennicks (-) begär votering.

Voteringsordning - § 162
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning. Den som bifaller
ordförandes förslag röstar Ja och den som bifaller Åsa Holmens (L) yrkande
röstar Nej.

Votering -§ 162
Voteringen genomförs med upprop och utfaller med 9 Ja-röster och 4 Nej -
röster, vilket innebär att ordförandes yrkande bifalles. För att se hur
ledamöterna röstat, se omröstningsbilaga (§ 162).

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktigebeslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna försäljning av
Backsippan 5, 10 och 28.

Expedieras
Akten

Kommunfullmäktige

Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur

\w
(2) Justerandes signatur

t^\

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens
Arbetsutskott

11(21)

PROTOKOLL
2021-08-11

KsAu § 183

Yttrande gällande försäljning av Backsippan 5,10 och 28
Dnr KSFD 2021/75

Sammanfattning
Björnekulla Fastighets AB (BFAB) och AB Kvidingebyggden (KvB) har i
enlighet med gällande ägardirektiv översänt en skrivelse med begärande om
kommunfullmäktiges godkännande om att försälja fastigheterna Backsippan
28, Backsippan 5 och 10.

Försäljningen är delvis en följd av att Åstorps kommun sagt upp gällande
hyresavtal för boendet på Backsippan, fastighet Backsippan 28. Genom att
även sälja intilliggande fastigheter är syftet att frigöra kapital för en direkt
satsning på bostäder på Björnekulla Ås.
Kommunstyrelseförvaltningen ser inte att behov föreligger av fastigheterna
för kommunalt ändamål. Ärendet återremitterades av kommunfullmäktige
2021-05-31 och har därefter kompletterats med en skrivelse från bolaget.

Beslutsunderlag
Komplettering till Kommunstyrelsen avseende försäljning av Backsippan
Protokoll från kommunfullmäktige 2021-05-31 § 83
Protokoll från Kommunstyrelsen 2021-05-05 § 89
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-21 § 100
Yttrande från Socialförvaltningen gällande Backsippan
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-07 §88
Skrivelse BFAB, försäljning av fastigheter daterad den 11 mars 2021
Tjänsteskrivelse från Karin Larsson, lokalstrateg, 2021-03-19

Yrkanden

Ordförande yrkar på att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att godkänna försäljning av Backsippan 5,10,28.

Roger Nielsen (M) avstår ifrån att delta i beslut.

Jan Hennicks (-) yrkar på att avslå ärendet.

Annica Vink (C) yrkar bifall till ordförandes yrkande.

Proposition
Ordförande ställer eget yrkande med bifallsyrkande från Annica Vink (C) mot
Jan Hennicks (-) avslagsyrkande under proposition och finner att ordförandes
yrkande bifalles.

Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens
Arbetsutskott

12(21)

PROTOKOLL
2021-08-11

KsAu § 183, forts

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsebeslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna försäljning av
Backsippan 5, 10 och 28.

Expedieras
Akten

Kommunstyrelsen

Ordförandes signatur
(.'

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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   Åstorps kommun  

 

   Kommunstyrelsen 

 

 

 

 

 

Angående KF 2021-05-31 § 83 Yttrande gällande försäljning av  

Backsippan 5, 10 och 28 / Dnr: KSFD 2021-75 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-05-31 § 31 att återremittera rubricerat 

ärende med två följdfrågor nämligen: 

• Att redovisa en alternativ kostnadskalkyl för att bibehålla beståndet 

Backsippan, och anpassa till traditionella lägenheter. 

•  Att redovisa kostnadskalkyl för anpassningen av Vidåsen för att inrätta 

boendeplatser där i stället för på Backsippan. 

 

Björnekulla Fastighets AB styrelse har 2021-06-10 § 28 på nytt behandlat frågan 

för att säkerställa att styrelsen har haft tillräckligt underlag och information för 

sitt tidigare beslut att försälja fastigheten och för detta begära KF s yttrande då 

försäljningspriset kommer överstiga i ägardirektiv stipulerad nivå med en köpe-

skilling överstigande 5 miljoner. 

 

I tidigare information till styrelsen men även i bolagets skrivelse till KS har just 

investeringsnivån redovisats till dryga 20 miljoner vid en förändring av befintlig 

lokaldel på Backsippan till traditionella lägenheter. Siffran är beräknad på aktu-

ell yta om 1 460 kvm som idag förhyrs av Åstorps kommun. Kalkylen bygger på 

snittvärden för ombyggnad per kvm på 14 000: - vilket torde vara ett medeltal 

av kostnaden för omvandling och ombyggnad som borde ligga i ett slutligt inter-

vall mellan 13 – 16 000 kr per kvm. Att utöver detta göra kalkyler är helt orim-

ligt då man i så fall skulle behöva göra en komplett entreprenadkalkyl som be-

räknar allt från skruv och spik till fönster, dörrar och rena ytskikt. Denna typ av 

kalkyl är ju en del i entreprenörernas arbete i anbudsförfarandet. 

 

Fråga två i återremissen handlar om kostnaderna för att återta tidigare boendey-

tor på Vidåsen som under några år utnyttjats kom kontor. I just försäljningsfrå-

gan är denna kostnad en ickefråga då inga extra kostnader utöver onormalt sli-

tage och utbyte av vissa vitvaror kommer få bekostas av hyresgästen då man ju 

redan förhyr aktuell lokal. Den totala kostnaden för detta uppgår till 142 450:- 

vilket hade fått erläggas oavsett om Backsippan försäljs eller omvandlas till an-

nat ändamål. 



   

2 

 

 

 

Björnekulla Fastighets AB s styrelsen har i enlighet med bilagt utdrag av proto-

koll beslutat. 

 

att styrelsen enhälligt står bakom en försäljning av fastigheten och föreslår att 

VD deltar vid nästa KS för att svara på frågor i ärendet.  

 

Med hänvisning till styrelsens beslut ber undertecknad om möjlighet att få före-

dra aktuellt ärende när detta efter återremissen på nytt ska behandlas av Kom-

munstyrelsen. 

 

Åstorp som ovan 

   

 
Mikael Fors 

VD 

 

 

Bilaga: Utdrag av styrelsebeslut 2021-06-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

3 

 

 

 

     Bilaga 1 

 

 

 

Utdrag av styrelseprotokoll Björnekulla Fastighets AB 2021-06-10 

 

§ 28    Försäljning Backsippan 

 

Styrelsens beslut om en försäljning av fastigheten Backsippan återremitterades 

i KF med anledning av att man vill ha en mer utförlig kalkyl gällande en ev. 

ombyggnation till lägenheter. Utöver detta efterfrågades även en kostnadsre-

dovisning av ombyggnationen på Vidåsen till boende. VD redogör för de 

kostnader som kommer att belasta kommunen vid ombyggnation av Vidåsen, 

dessa består i onormalt slitage och två nya kylar och uppgår till omkring 140 

tkr. Gällande en försäljning av Backsippan påpekar Joakim att bostadsvoly-

men i kommunen ej kommer att minskas vid avyttring då en extern entrepre-

nör kommer tillskapa boendeplatser i fastigheten. Styrelsen diskuterar även 

vikten av att en försäljning kommer att innebära ett kapitaltillskott för bola-

gen, kapital som behövs för byggnation på Björnekulla Ås.  

 

Styrelsen beslutar 

 

att styrelsen enhälligt står bakom en försäljning av fastigheten och föreslår att VD 

deltar vid nästa KS för att svara på frågor i ärendet.    
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Kommunfullmäktige 38(46)

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2021-05-31

Kf §83

Yttrande gällande försäljning av Backsippan 5,10 och 28
Dnr KSFD 2021/75

Sammanfattning
Björnekulla Fastighets AB (BFAB) och AB Kvidingebyggden (KvB) har i
enlighet med gällande ägardirektiv översänt en skrivelse med begärande om
kommunfullmäktiges godkännande om att försälja fastigheterna Backsippan
28, Backsippan 5 och 10.

Försäljningen är delvis en följd av att Åstorps kommun sagt upp gällande
hyresavtal för boendet på Backsippan, fastighet Backsippan 28. Genom att
även sälja intilliggande fastigheter är syftet att frigöra kapital för en direkt
satsning på bostäder på Björnekulla Ås.
Kommunstyrelseförvaltningen ser inte att behov föreligger av fastigheterna
for kommunalt ändamål.

Beslutsunderlag
Protokoll från Kommunstyrelsen 2021-05-05 § 89
Reservation från Åstorpsalliansen (M,L,KD)
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-21 § 100
Yttrande från Socialförvaltningen gällande Backsippan
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-07 §88
Skrivelse BFAB, försäljning av fastigheter daterad den 11 mars 2021
Tjänsteskrivelse från Karin Larsson, lokalstrateg, 2021-03-19

Jäv
Följande personer anmäler jäv och lämnar sammanträdet under
kommunfullmäktiges behandling av ärendet:
Marcus Möller (SD)
Joakim Sandberg (M)
RolfLundqvist(SD)
Janet Norbäck (M)
Lennart Fredriksson (S). För Lennart Fredriksson (S) tjänstgör Florian
Bobocea (S) under ärendets behandling.

Yrkanden

Ronny Sandberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att godkänna
försäljning av Backsippan 5, 10 och 28.

Justerandes signal Utdragsbestyrkande



<̂
<».

»<»
<»

ÅSTORP

Kommunfullmäktige 39(46)

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2021 -05-31

Kf §83, forts.

Åsa Holmen (L) yrkar att återremittera ärendet för
Att redovisa en alternativ kostnadskalkyl för att bibehålla beståndet
Backsippan, och anpassa till traditionella lägenheter.
Att redovisa kostnadskalkyl för anpassningen av Vidåsen för att
inrätta boendeplatser där i stället för på Backsippan.

Roger Nielsen (M) yrkar bifall till Åsa Holmens (L) återremissyrkande.

Proposition
Ordförande ställer Åsa Holmens (L) återremissyrkande under proposition
och finner att detta avslås.

Åsa Holmen (L) begär votering.

Voteringsordning
Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsordning:
Den som önskar att avgöra ärendet idag röstar "ja" och den som önskar att
bifalla Åsa Holmens (L) återremissyrkande yrkande röstar "nej".

Då voteringen utfaller med 17 "Ja" röster och 10 "Nej" röster beslutar
kommunfullmäktige att bifalla Åsa Holmens (L) återremissyrkande som en
minoritetsåterremiss, för voteringsresultat se bilaga på sidan 6.

Kommunfullmäktiges beslut
Att återremittera ärendet.

Expedieras
Akten

Justerandes signatur

7
Utdragsbestyrkande
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ÅSTORP

Kommunstyrelsen 12(29)

PROTOKOLL
2021-05-05

Ks §89

Yttrande gällande försäljning av Backsippan 5,10 och 28
Dnr KSFD 2021/75

Sammanfattning
Bjömekulla Fastighets AB (BFAB) och AB Kvidingebyggden (KvB) har i
enlighet med gällande ägardirektiv översänt en skrivelse med begärande om
kommunfullmäktiges godkännande om att försälja fastigheterna Backsippan 28,
Backsippan5 och 10.

Försäljningen är delvis en följd av att Åstorps kommun sagt upp gällande
hyresavtal för boendet på Backsippan, fastighet Backsippan 28. Genom att även
sälja intilliggande fastigheter är syftet att frigöra kapital för en direkt satsning
på bostäder på Björnekulla Ås.
Kommunstyrelseförvaltningen ser inte att behov föreligger av fastigheterna för
kommunalt ändamål.

Beslutsunderlag
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-21 § 100
Yttrande från Socialförvaltningen gällande Backsippan
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-07 §88
Skrivelse BFAB, försäljning av fastigheter daterad den 11 mars 2021
Tjänsteskri velse från Karin Larsson, lokalstrateg, 2021-03-19

Yrkanden

Ordförande yrkar på att föreslå kommunfullmäktige att godkänna försäljning av
Backsippan 5, 10 och 28.

Åsa Holmen (L) yrkar på att återremittera ärendet för:
Att redovisa en alternativ kostnadskalkyl för att bibehålla beståndet
Backsippan, och anpassa till traditionella lägenheter.

• Att redovisa kostnadskalkyl för anpassningen av Vidåsen för att inrätta
boendeplatser där i stället för på Backsippan.

Nils-Göran Nilsson (KD) yrkar bifall till Åsa Holmens (L) yrkande.

Rolf Lundqvist (SD) yrkar bifall till ordförandes yrkande.

Roger Nielsen (M) yrkar bifall till Åsa Holmens (L) yrkande.
Paul Ericsson (M) yrkar bifall till Åsa Holmens (L) yrkande.

Lennart Fredriksson (S) yrkar bifall till ordförandes yrkande.

Ordförandes_signatur
c^?

(1) Justerandes signatur

W (M
(2) Justerande signatur Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen 13(29)

PROTOKOLL
2021-05-05

Ks § 89, forts

Proposition
Ordförande ställer Åsa Holmens (L) återremissyrkande med bifallsyrkande från
Nils-Göran Nilsson (KD), Roger Nielsen (M) och Paul Ericsson (M) mot att
avgöra ärendet på sammanträdet och finner att ärendet ska avgöras under
sammanträdet.

Åsa Holmen (L) begär votering.

Voteringsordning
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning. Den som anser att
ärendet ska avgöras på sammanträdet röstar Ja och den som anser att ärendet
ska återremitteras röstar Nej.

Votering
Voteringen genomförs med upprop och utfaller med 8 Ja-röster och 5 nej -
röster, vilket innebär att ärendet ska avgöras under sammanträdet. För att se hur
ledamöterna röstat, se omröstningsbilaga (§ 89).

Proposition
Ordförande ställer därefter eget yrkande med bifallsyrkande från Rolf
Lundqvist (SD) och Lennart Fredriksson (S) under proposition och finner att
detta bifalles.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktigebeslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna försäljning av
Backsippan 5,10 och 28.

Reservation

Åstorpsalliansen (M, L, KD) reserverar sig skriftligen mot beslutet (Se
protokollsbilagor i slutet av protokollet).

Expedieras
Akten

Kommunfullmäktige

Ordförande^ signatur (1) Just^randes signatur (2) Justeranijbs signatur
L--

Utdragsbestyrkande



Liberalerna

Åstorpsalliansen
Reservation

2021-05-05

§ 89 Backsippan

Återigen tvingas vi i politiken fatta beslut på alldeles för lösa grunder och för dåligt
underlag. De styrande hävdar att detta är vad BFABs styrelse vill, bra men vi får inte
se vilket underlag de fattar beslutet på.
Vårt kommunala bostadsbolag ska tillhandahålla en variation av lägenheter för
kommuninvånarna. Detta kunde vara ett sätt att tillhanda hålla mindre, "billiga"
lägenheter i stället för att enbart bygga nya lägenheter, som det är svårt att få en
lägre hyra på. Vi anser att det behövs olika typer av lägenheter för att stimulera en
boenderotation inom kommunen.

Varför får vi inte se underlag på vad det skulle kosta oss att själva bygga om och
vilken hyra det skulle bli på de lägenheter som skulle kunna erbjudas
kommuninvånarna?
Nu går vi istället direkt till försäljning utan att noga undersöka alla möjligheter så att vi
i politiken kan känna oss trygga med de beslut vi fattar.

Vi vill även understryka samt markera att vår bedömning är att ledamöter samt
ersättare i bolagens styrelser Bfab och Kvb borde/skall anses som jäviga i det
ärendet när det gäller en försäljning av sitt bestånd.

Tyvärr fick vi inte gehör för våra yrkande och därför reserverar vi oss mot beslutet,
samt att ledamöter/ersättare från bolagen deltager i beslutet.

Kommunstyrelsen 2021-05-05.

Roger Nielsen (M) Åsa Holmen (L) Nils-Göran Nilsson (KD)

^ l^i^{ ]L



^
<»

^
<»

ÅSTORP

Kommunstyrelsens
Arbetsutskott

12(24)

PROTOKOLL
2021-04-21

KsAu § 100

Yttrande gällande försäljning av Backsippan 5,10 och 28
Dnr KSFD 2021/75

Sammanfattning
Bjömekulla Fastighets AB (BFAB) och AB Kvidingebyggden (KvB) har i
enlighet med gällande ägardirektiv översänt en skrivelse med begärande om
kommunfullmäktiges godkännande om att försälja fastigheterna Backsippan
28, Backsippan 5 och 10.

Försäljningen är delvis en följd av att Åstorps kommun sagt upp gällande
hyresavtal för boendet på Backsippan, fastighet Backsippan 28. Genom att
även sälja intilliggande fastigheter är syftet att frigöra kapital för en direkt
satsning på bostäder på Björnekulla Ås.
Kommunstyrelseförvaltningen ser inte att behov föreligger av fastigheterna
för kommunalt ändamål.

Beslutsunderlag
Yttrande från Socialförvaltningen gällande Backsippan
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-07 §88
Skrivelse BFAB, försäljning av fastigheter daterad den 11 mars 2021
Tjänsteskrivelse från Karin Larsson, lokalstrateg, 2021-03-19

Yrkanden

Ordförande yrkar på att föreslå kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att godkänna försäljning av Backsippan 5, 10 och 28.

Åsa Holmen (L) yrkar på
Att redovisa en alternativ kostnadskalkyl för att bibehålla beståndet
Backsippan, och anpassa till traditionella lägenheter.
Att redovisa kostnadskalkyl för anpassningen av Vidåsen för att inrätta
boendeplatser där i stället för på Backsippan.

Annica Vink (C) yrkar bifall till ordförandes yrkande.

Proposition
Ordförande ställer Åsa Holmens (L) första yrkande under proposition och
firmer att detta avslås.

Ordförande ställer Åsa Holmens (L) andra yrkande under proposition och
finner att detta avslås.

Ordförande ställer eget yrkande med bifallsyrkande från Annica Vink (C)
under proposition och finner att detta bifalles.

Ordförandes signatur Justerandes signatur

^
Utdragsbestyrkande

^
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Kommunstyrelsens
Arbetsutskott

13(24)

PROTOKOLL
2021-04-21

KsAu § 100, forts

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsebeslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna försäljning av
Backsippan 5, 10 och 28.

Expedieras
Akten

Kommunstyrelsen

Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande



At.<
•»»

<»
»w

ÅSTORP

Kommunstyrelsens
Arbetsutskott

11(14)

PROTOKOLL
2021-04-07

KsAu § 88

Yttrande gällande försäljning av Backsippan 5,10 och 28
Dnr KSFD 2021/75

Sammanfattning
Björnekulla Fastighets AB (BFAB) och AB Kvidingebyggden (KvB) har i
enlighet med gällande ägardirektiv översänt en skrivelse med begärande om
kommunfullmäktiges godkännande om att försälja fastigheterna Backsippan
28, Backsippan 5 och 10.

Försäljningen är delvis en följd av att Åstorps kommun sagt upp gällande
hyresavtal för boendet på Backsippan, fastighet Backsippan 28. Genom att
även sälja intilliggande fastigheter är syftet att frigöra kapital för en direkt
satsning på bostäder på Björnekulla Ås.

Kommunstyrelseförvaltningen ser inte att behov föreligger av fastigheterna
for kommunalt ändamål.

Beslutsunderlag
Skrivelse BFAB, försäljning av fastigheter daterad den 11 mars 2021
Yttrande kommunstyrelsen, daterat den 25 mars 2021

Yrkanden

Roger Nielsen (M) yrkar att återremittera ärendet för att begära ett yttrande
från socialförvaltningen om hur behovet av lokaler ser ut.

Maria Gottschalk (-) yrkar bifall till Roger Nielsens (M) återremiss.

Proposition
Ordförande ställer Roger Nielsens (M) återremissyrkande med bifallsyrkande
från Maria Gottschalk (-) under proposition och finner att detta bifalles.

Arbetsutskottets beslut
Återremitterar ärendet för att begära ett yttrande från socialförvaltningen om
hur behovet av lokaler ser ut.

Expedieras
Akten
Socialchef

Ordförandes signatur

^
Justerar)des signatur Utdragsbestyrkande



Kommunstyrelseförvaltningen  1(2) 
Serviceavdelningen 

Kommunfullmäktige 
 
Yttrande gällande försäljning av Backsippan 5, 10 och 28 
Dnr (KSFD) 2021/75 
 
Sammanfattning 
Björnekulla Fastighets AB (BFAB) och AB Kvidingebyggden (KvB) har i enlighet med 
gällande ägardirektiv översänt en skrivelse med begärande om kommunfullmäktiges 
godkännande om att försälja fastigheterna Backsippan 28, Backsippan 5 och 10.  
 
Försäljningen är delvis en följd av att Åstorps kommun sagt upp gällande hyresavtal för 
boendet på Backsippan, fastighet Backsippan 28. Genom att även sälja intilliggande 
fastigheter är syftet att frigöra kapital för en direkt satsning på bostäder på Björnekulla 
Ås.  
 
Kommunstyrelseförvaltningen ser inte att behov föreligger av fastigheterna för 
kommunalt ändamål.  
 
Förslag till beslut  
Att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att godkänna försäljning av 
Backsippan 5, 10 och 28.  
 
Beslutsunderlag 
Skrivelse BFAB, försäljning av fastigheter daterad den 11 mars 2021 
Yttrande kommunstyrelsen, daterat den 25 mars 2021 (denna skrivelse) 
 
Ärendet 
Enligt gällande ägardirektiv för Björnekulla Fastighets AB (BFAB) och dess dotterbolag 
AB Kvidingebyggden ska kommunfullmäktiges godkännande inhämtas före bolagen 
säljer eller förvärvar fastigheter med en köpeskilling över fem miljoner.  
 
BFAB och KvB har till kommunfullmäktige översänt en skrivelse med begärande om 
kommunfullmäktiges godkännande om att försälja fastigheterna Backsippan 28, 
Backsippan 5 och 10. Kommunstyrelseförvaltningen har fått skrivelsen för yttrande 
utifrån ett ekonomisk och lokalförsörjningsperspektiv. 
 
Anledningen till den önskade försäljningen är att Åstorps kommun sagt upp hyresavtalet 
för boendet på Backsippan. Med anledning av detta har BFAB undersökt möjliga 
alternativ för att nyttja uppsagda ytor, bl.a. att omvandla lokalerna till traditionella 
lägenheter. Bolagskoncernen ser det dock som ett bättre alternativ att arbeta för att frigöra 
kapital för en direkt satsning på bostäder på Björnekulla Ås.  
 
BFABs styrelse har därför beslutat att verka för en försäljning av fastigheten Backsippan 
28. Försäljningen planeras att genomföras i två steg, där Backsippan 28 i ett första skede 
genom fastighetsreglering till Backsippan 5 övergår till Kvidingebyggens ägo till en 
köpeskilling enligt bokfört värde på 13 537 000 kronor. Slutlig försäljning till extern 

Tjänsteskrivelse 
Datum 2021-03-19 
Version  1 
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Serviceavdelningen 

köpare sker från AB Kvidingebyggen och kommer baseras på en ny värdering av 
fastigheten Backsippan 28 samt enligt byggrätt per BTA för nuvarande Backsippan 5. 
Fastigheternas bokförda värde uppgår till ca 14 152 000 kronor medan en försäljning 
beräknas kunna inbringa ca 35 – 37 000 000 kronor. 
 
Yttrande kommunstyrelseförvaltningen 
Politiskt beslut har fattats om att avveckla boendeplatserna på fastigheten Backsippan 28 
varför hyresavtalet är uppsagt. I samband med det har det inte planerats för någon annan 
användning av lokalerna. Frågan kring lokalernas behov för kommunal verksamhet får 
därmed anses utredd.  Socialnämndens hyresavtal för Backsippan löper ut först 2023-09-
30. Nämnden belastas därmed fortsatt med hyreskostnaden, vilket för 2021 är cirka 
1 489 000 kr. Försäljningen av fastigheten möjliggör inte förtida frånträde av 
hyresavtalet.  
 
Kommunen har framöver främst behov av lokaler kopplat till förskola, skola, 
äldreomsorg och funktionshinderverksamheten. Backsippan 5 och 10 är obebyggda 
fastigheter som, ur ett lokalförsörjningsperspektiv inte är tillräckliga till ytan för en 
förskola, skola eller ett särskilt boende. Kommunen har framöver även behov av nya LSS 
gruppbostäder varav en ytmässigt skulle kunna inrymmas på Backsippan 5 eller 10.  
Det står dock i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om bostad med särskild 
service för vuxna enligt 9 § 9 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, LSS (SOSFS 2002:9) att bostad med särskild service för vuxna inte 
bör lokaliseras i nära anslutning till andra bostäder som inte är ordinära såsom t.ex. 
korttidshem eller särskilda boendeformer för äldre. Närheten till Astern bedöms vara i 
nära anslutning varför fastigheterna inte är aktuella för LSS-bostad.  
 
Beaktande av barnperspektivet 
Hur har barns bästa beaktats? 
Barnet bästa har beaktats genom att undersöka möjligheten att placera en skola eller 
förskola på berörda fastigheter.   
 
Har barn fått uttrycka sina åsikter?  
Nej 
 
 
Karin Larsson 
Lokalstrateg 
042 – 64 049 
Karin.larsson@astorp.se 
 
 
Expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
Akten 
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Gun Bylund 
Tf socialchef och verksamhetschef äldreomsorgen & hälso- och sjukvård 
042 – 641 32 
gun.bylund@astorp.se 
 

Kommunstyrelsen 
 
Yttrande gällande försäljning av fastighet Backsippan 
Dnr KSFD 2021/75 
 
Sammanfattning 
Björnekulla Fastighets AB (BFAB) och AB Kvidingebyggden (KvB) har i 
enlighet med gällande ägardirektiv översänt en skrivelse med begärande om 
kommunfullmäktiges godkännande om att försälja fastigheterna Backsippan 28, 
Backsippan 5 och 10. KsAu har vid behandling av ärendet begärt in ett yttrande 
från Socialförvaltningen. 
 
Yttrande 
Hösten 2017 genomförde Arbetsmiljöverket en inspektion på Backsippan och 
uppmärksammade ett antal brister. Samtliga anmärkningar är åtgärdade utifrån de 
förutsättningar som finns i fastigheten Backsippan, men problem kvarstår såsom 
dålig luft, trånga utrymmen, avsaknad av förvaringsmöjligheter och slitsamma 
förflyttningar för personal vid användandet av personallyft. 
Backsippan är en liten enhet med 24 boendeplatser fördelat på tre plan, vilket 
innebär en dyrare drift.  
Under våren 2020 fattade Socialnämnden beslut att stänga Backsippan och flytta 
20 av de 24 platserna till Vidåsen. I november 2020 fattade kommunfullmäktige 
beslut att endast flytta 12 av platserna från Backsippan till Vidåsen och att övriga 
platser inte ersätts. Totalt återstår 72 platser. På grund av pågående pandemi har 
verkställandet dragit ut på tiden men anpassningar pågår på Vidåsen och inflytt 
förväntas ske efter sommaren 2021.  
Att bedöma det framtida behovet av platser på särskilt boende är komplext då 
behovet påverkas av flera olika faktorer. Förutom kommunala beslut och 
inriktningar påverkar till exempel även regionens arbetsformer i regionsjukvården 
och närsjukvården. Behovet påverkas också av tillgången och standarden på det 
ordinära bostadsbeståndet. De viktigaste faktorerna för att bedöma det framtida 
behovet bedöms vara den demografiska utvecklingen och grunderna i 
biståndshandläggningen. 
I takt med att befolkningen 80+ ökar förväntas också behovet av hemvård öka. 
Nuvarande lösning där hemsjukvården utgår från lokalerna på Skogsgatan är en 
tillfällig lösning och planeringen är att lösa det permanenta behovet genom en 
ombyggnation av delar av Activas nuvarande lokaler på Bangatan i samband med 

Tjänsteskrivelse 
Datum 2021-04-14 
Version  1 
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att de flyttar till ombyggda lokaler under Q4 2021. Vid anpassning av lokalerna 
planeras även rehabverksamheten och hemtjänsten att flytta från Vidåsen så att 
hemsjukvård, rehabilitering och hjälpmedelsverksamheten samlokaliseras. Genom 
att samlokalisera verksamheterna bedöms det uppstå verksamhetsmässiga vinster 
genom bland annat bättre samordning. Flytten frigör utrymme på Vidåsen som vid 
en anpassning möjliggör att öppna upp ytterligare 8-12 boendeplatser. 
Mot denna bakgrund ser inte Socialförvaltningen att behov finns av Backsippans 
lokaler. 
 
 
Gun Bylund 
 
Expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
Akten 
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Försäljning av fastigheter 

Enligt gällande ägardirektiv ska Björnekulla Fastighets AB (BFAB) och dess 

dotterbolag AB Kvidingebyggen (KvB) före försäljning eller förvärv av fastig-

het med en köpeskilling över fem miljoner inhämta Kommunfullmäktiges god-

kännande före affärens genomförande. 

 

Med hänvisning till uppsagt hyresavtal från Åstorps kommun gällande boendet 

på Backsippan tvingas BFAB att hitta ny väg för nyttjandet av uppsagda ytor 

om cirka 1 500 kvm. En möjlighet är att omvandla lokaldelen till traditionella 

lägenheter vilket enligt vår beräkning skulle innebära en investering på cirka 

20 miljoner kronor. Bolagskoncernen ser dock det som ett bättre alternativ att 

försöka frigöra kapital för en direkt satsning på bostäder på Björnekulla Ås inte 

minst som en katalysator för att bostadsbyggandet i området kan komma i 

gång. 

 

BFAB styrelse har därför beslutat verka för en försäljning av fastigheten Back-

sippan 28, för att en slutlig försäljning ska frigöra kapital i KvB som bostads-

bolag krävs en försäljning i två steg. 

Försäljning omfattar Backsippan 28 som idag ägs av Björnekulla Fastighets 

AB samt Backsippan 5 och 10 som idag ägs av AB Kvidingebyggen. Fastighet-

ernas bokförda värde uppgår till ca 14 152 000: - medan en försäljning beräk-

nas kunna inbringa ca 35 – 37 000 000: -, dvs. en total reavinst på mellan  

21 – 24 000 000: - kommer bli aktuellt efter slutförda försäljningar. 

 

I ett första skede är det aktuellt att tillse att Backsippan 28 övergår i Kvidinge-

byggens ägo vilket sker till en köpeskilling enligt bokfört värde på 13 537 000 

kronor. För att undvika stämpelskatt överförs ägandet genom en fastighetsre-

glering mot Backsippan 5 som idag är tomtmark ägd av AB Kvidingebyggen. 

Slutlig försäljning till extern köpare sker därifrån från AB Kvidingebyggen och 

kommer baseras på en ny värdering av fastigheten Backsippan 28 samt enligt 

byggrätt per BTA för nuvarande Backsippan 5. 

 

 

 

 



   

2 

Styrelsen för Björnekulla Fastighets AB har 2021-03-04 § 11 beslutat: 

 

 att försälja Backsippan 28 till dotterbolaget AB Kvidingebyggen för en köpe-

skilling motsvarande vid överlåtelsen gällande bokfört värde, att AB Kvidinge-

byggen genomför en fastighetsreglering av Backsippan 28 till Backsippan 5 

samt att uppdraga åt VD att tillskriva Åstorp kommun för kommunfullmäktiges 

godkännande av försäljning såväl mellan BFAB och KvB som planerad vidare-

försäljning för ett marknadsvärde till extern köpare. 

 

Undertecknad förslår Åstorps kommun att godkänna styrelsebeslutet i Björne-

kulla Fastighets AB 2021-03-04 § 11 om att försälja fastigheten Backsippan 28 

enligt redovisad princip. 

 

Åstorp 2021-03-11 

Björnekulla Fastighets AB 

 
Mikael Fors 

VD 

 

  

  



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-09-27 
 

 
 
 
 
Kf § 149 
 
Beställning av ny skola och förskola Haganäs 
Dnr KSFD 2021/159 
 
Sammanfattning 
Behov av en ny skola och förskola föreligger inom Haganäs. Den nya skolan 
planeras för 425 elever i årskurs F-6 och inkluderar grundsärskola. 
Nuvarande ersättningslokaler för Haganässkolan och grundsärskolan 
avvecklas. Förskolan planeras för 180 barn och kommer att ersätta 
Piongården röda, Solgården och Hagagården. Beräknad hyreseffekt är 
14 004 915 kr/år och inkluderar energi och larm. Hyreseffekten är högre än 
tidigare beräknat varför nytt finansieringsbeslut krävs. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsen 2021-09-15 § 164 
Reservation från Åstorpsalliansen (M, L, KD) Ks § 164 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-11 § 181 
Tjänsteskrivelse, beställning av ny skola och förskola Haganäs, 2021-07-06  
Beslut bildningsnämnden, daterat den 23 juni 2021 § 98 
Beställning Haganässkolan och förskola, daterad den 19 maj 2021 
 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
 
 
 
Expedieras: 
Akten 
Bildningsnämnden 
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Kommunstyrelsen 25(46)

PROTOKOLL
2021-09-15

Ks § 164

Beställning av ny skola och förskola Haganäs
DnrKSFD2021/159

Sammanfattning
Behov av en ny skola och förskola föreligger inom Haganäs. Den nya skolan
planeras för 425 elever i årskurs F-6 och inkluderar grundsärskola. Nuvarande
ersättningslokaler för Haganässkolan och grundsärskolan avvecklas. Förskolan
planeras för 180 barn och kommer att ersätta Piongården röda, Solgården och
Hagagården. Beräknad hyreseffekt är 14 004 915 kr/år och inkluderar energi
och larm. Hyreseffekten är högre än tidigare beräknat varför nytt
finansieringsbeslut krävs.

Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-11 §183
Tjänsteskri velse, beställning av ny skola och förskola Haganäs, 2021-07-06
Beslut bildningsnämnden, daterat den 23 juni 2021 § 98
Beställning Haganässkolan och förskola, daterad den 19 maj 2021

Yrkande
Ordförande yrkar
Att föreslå kommunfullmäktige att beställa ny skola och förskola i enlighet
med upprättad beställning (beställningsdokumentet) och framtagna ritningar.
Att föreslå kommunfullmäktige att hyres- och driftseffekter för den nya skolan
och förskolan inarbetas i kommande budgetarbete.

Paul Ericsson (M), Åsa Holmen (L), Roger Nielsen (M) och Nils-Göran
Nilsson (KD) yrkar på att:

l. Investeringsvolymen fastställs till 315 188 000 med en hyresnivå på 14
004 905 (14 miljoner)

2. Ordförande får i uppdrag att dels beskriva vem som är ansvarig för de
olika delarna är, samt ge denna i uppdrag att kritiskt skyndsamt ge
förslag på delar som kan bantas för att försöka komma till rätta med de
skenande kostnaderna.

3. Att vi får en ingående analys varför beräknad kostnad har skenat från
108 miljoner till 315 188 000 miljoner, vilka beaktande kring kostnader
har vi haft under projektets gång?

Annica Vink (C) yrkar bifall till ordförandes yrkande.
Mikael Mårtensson (S) yrkar bifall till ordförandes yrkande.

Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur

lk^
(2) Justerandes signatur

^\
Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
2021-09-15

Ks § 164, forts

Proposition
Ordförande ställer eget yrkande med bifallsyrkande från Annica Vink (C) och
Mikael Mårtensson (S) under proposition och finner att detta bifalles.

Ordförande ställer därefter Paul Ericssons (M), Åsa Holmen (L), Roger Nielsen
(M) och Nils-Göran Nilsson (KD) första tilläggsyrkande under proposition och
finner att detta avslås.

Åsa Holmen (L) begär votering.

Voteringsordning - § 164 A
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning.
Den som yrkar på att avslå Paul Ericssons (M) m.fl. första tilläggsyrkande
röstar Ja och den som yrkar bifall till tilläggsyrkandet röstar Nej.

Votering -§ 164 A
Voteringen genomförs med upprop och utfaller med 6 Ja-röster, 5 Nej-röster
och 2 som avstår i från att delta i omröstningen, vilket innebär att Paul
Ericssons (M) m.fl. första tilläggsyrkande avslås. För att se hur ledamöterna
röstat, se omröstningsbilaga (§ 164 A).

Proposition
Ordförande ställer därefter Paul Ericssons (M), Åsa Holmen (L), Roger Nielsen
(M) och Nils-Göran Nilsson (KD) andra tilläggsyrkande under proposition och
finner att detta avslås.

Åsa Holmen (L) begär votering.

Voteringsordning - § 164 B
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning. Den som yrkar på att
avslå Paul Ericssons (M) m.fl. andra tilläggsyrkande röstar Ja och den som
yrkar bifall till tilläggsyrkandet röstar Nej.

Votering -§ 164 B
Voteringen genomförs med upprop och utfaller med 6 Ja-röster, 5 Nej-röster
och 2 som avstår i från att delta i omröstningen, vilket innebär att Paul
Ericssons (M) m.fl. andra tilläggsyrkande avslås. För att se hur ledamöterna
röstat, se omröstningsbilaga (§ 164 B).

Ordförande ställer därefter Paul Ericssons (M), Åsa Holmen (L), Roger Nielsen
(M) och Nils-Göran Nilsson (KD) tredje tilläggsyrkande under proposition och
finner att detta avslås.

Åsa Holmen (L) begär votering.

Ordförandes signatur

^^^J

(1) Justerandes signatur

kiM
(2) Justerandes signatur

<^,<—^
Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
2021-09-15

Ks § 164, forts

Voteringsordning - § 164 C
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning. Den som yrkar på att
avslå Paul Ericssons (M) andra tilläggsyrkande röstar Ja och den som yrkar
bifall till tilläggsyrkandet röstar Nej.

Votering -§ 164 C
Voteringen genomförs med upprop och utfaller med 6 Ja-röster, 5 Nej-röster
och 2 som avstår i från att delta i omröstningen, vilket innebär att Paul
Ericssons (M) andra tilläggsyrkande avslås. För att se hur ledamöterna röstat, se
omröstningsbilaga (§ 164 C).

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
Att beställa ny skola och förskola i enlighet med upprättad beställning
(beställningsdokumentet) och framtagna ritningar.
Att hyres- och driftseffekter för den nya skolan och förskolan inarbetas i
kommande budgetarbete.

Reservation
Åstorpsalliansen (M, L, KD) reserverar sig mot beslutet skriftligen. Se
protokollsbilagor i slutet av protokollet.

Expedieras
Akten

Kommunfullmäktige

Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur

t^VA
(2) Justerandes signatur

/\Y^
Utdragsbestyrkande



Liberalerna

Åstorpsalliansen

Reservation §13 - Beställning av nybyggnation
Haganässkolan

Vi har tidigare haft ärende som berör lokalförsörjningsprocessen. Här har vi ett praktiskt
exempel från vår kommun.

l KF har vi bestämt att även investeringsvolymen ska finnas med vid beslut. Detta följs inte
på ett tydligt sätt.

Vi började en gång för 6 (?) år sedan med en plan för denna skola. 300 elever till en kostnad
av 108 miljoner. Vi fick en reviderad önskan om 400 barn, vilket skulle motsvarat en ökning
till 144 miljoner. Efter alla turer begärs nu 315 188 000. Detta är långt mer än en dubblerad
kostnad. Skolan står heller inte färdig än, kostnaden går sannolikt upp ytterligare.

Denna byggnation riskerar att bli en gökunge som trycker ut alla andra nödvändiga
investeringar i framtiden.

Åstorpsalliansen (M, L, KD) yrkade på att:
1. investeringsvolymen fastställs till 315 188 000 med en hyresnivå på 14 004 905 (14

miljoner)

2. Lokalförsörjningsprocesen ska tydligt peka ut vem som är ansvarig för de olika
delarna enligt tidigare dialog med KSO. Ordförande får i uppdrag att dels
beskriva vem detta är samt ge denna i uppdrag att kritiskt skyndsamt ge
förslag på delar som kan bantas för att försöka komma till rätta med de
skenande kostnaderna.

3. Att vi får en ingående analys varför beräknad kostnad har skenat från 108
miljoner till 315 188 000 miljoner, vilka beaktande kring kostnader har vi haft
under projektets gång?

Detta föll. Vi beklagar att vi inte följer tidigare KF beslut och att vi inte är mer
intresserade av att följa upp om vi använder skattepengar effektivast och vill ha
koll på skenande kostnader.

För Åstorpsalliansen i KS 210911

Paul Ericsson (M) Åsa Holmen (L) Nils-Göran Nilsson (KD)

^^- lUM
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PROTOKOLL
2021-08-11

KsAu § 181

Beställning av ny skola och förskola Haganäs
Dnr KSFD 2021/159

Sammanfattning
Behov av en ny skola och förskola föreligger inom Haganäs. Den nya skolan
planeras för 425 elever i årskurs F-6 och inkluderar gmndsärskola. Nuvarande
ersättningslokaler för Haganässkolan och grundsärskolan avvecklas.
Förskolan planeras för 180 barn och kommer att ersätta Piongården röda,
Solgården och Hagagården. Beräknad hyreseffekt är 14 004 915 kr/år och
inkluderar energi och larm. Hyreseffekten är högre än tidigare beräknat varför
nytt finansieringsbeslut krävs.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, beställning av ny skola och förskola Haganäs, 2021-07-06
Beslut bildningsnämnden, daterat den 23 juni 2021 § 98
Beställning Haganässkolan och förskola, daterad den 19 maj 2021

Yrkande

Ordförande yrkar
Att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att beställa ny skola
och förskola i enlighet med upprättad beställning (beställningsdokumentet)
och framtagna ritningar.
Att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att hyres- och
driftseffekter för den nya skolan och förskolan inarbetas i kommande
budgetarbete.

Annica Vink (C) yrkar bifall till ordförandes yrkande.

Roger Nielsen (M) yrkar på att föreslå kommunfullmäktige att
investeringsvolym fastställs till 315 188 000 kr med en hyresnivå på
14 004 905 kr/år

Proposition
Ordförande ställer eget yrkande med bifallsyrkande från Annica Vink (C) mot
Roger Nielsens (M) yrkande under proposition och filmer att ordförandes
yrkande bifalles.

Roger Nielsen (M) begär votering.

Voteringsordning
Den som bifaller ordförandes yrkande röstar Ja och den som bifaller Roger
Nielsens (M) yrkande röstar Nej.

Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
2021-08-11

KsAu § 181, forts

Votering
Voteringen genomförs med upprop och utfaller med 3 ja-röster och 2 nej -
röster vilket innebär att ordförandes yrkande bifalles.
För att se hur ledamöterna röstat, se omröstningsbilaga (§ 181).

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsebeslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att beställa ny skola och
förskola i enlighet med upprättad beställning (beställningsdokumentet) och
framtagna ritningar.
Att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att hyres- och
driftseffekter för den nya skolan och förskolan inarbetas i kommande
budgetarbete.

Reservation

Roger Nielsen (M) reservation till förmån för eget yrkande.
Jan Hennicks (-) reserverar sig mot beslutet.

Expedieras
Akten

Kommunstyrelsen

Ordförandes signatur Justerandes signatur

^
Utdragsbestyrkande
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Bildningsnämnden 16(23)

ÅSTORP
PROTOKOLL
2021-06-23

Bin § 97

Beställning av nybyggnation Haganässkolan
Dnr BIND 2021/102

Sammanfattning
Processen med ett framtagande av en ny Haganässkola har kommit till ett
skede, då bildningsnämnden behöver fatta beslut om en formell beställning av
en ny skola.

Beslutsunderlag
Beslut från BinAu 2021-06-09 § 68
Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Annika Hoppe, 2021-06-04
Beställningsmall för nybyggnation Haganässkolan

Yrkande

Ordförande yrkar att godkänna beställningen (beställningsdokumentet) av en ny
Haganässkola och sända beställningen vidare till kommunstyrelsen för att
fastställa processen i kommunfullmäktige.

Harri Rosqvist (SD) yrkar bifall till ordförandes yrkande.

Beslutsgång
Ordförande lägger eget yrkande, med bifallsyrkande från Harri Rosqvist (SD)
under proposition och finner att detta bifalles.

Bildningsnämndens beslut
Att godkänna beställningen (beställningsdokumentet) av en ny Haganässkola
och sända beställningen vidare till kommunstyrelsen för att fastställa processen
i kommunfullmäktige.

Expedieras:
Akten

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur
./

(2) Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Bildnings nämndens 

Arbetsutskott 

13(20) 

PROTOKOLL 

2021-06-09 

Binau § 68 

Beställning av nybyggnation Haganässkolan 
Dnr BiND 2021/102 

Sammanfattning 
Processen med ett framtagande av en ny Haganässkola har kommit till ett 
skede, då bildningsnämnden behöver fatta beslut om en formell beställning 
av en ny skola.

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Annika Hoppe, 2021-06-04 
Beställningsmall för nybyggnation Haganässkolan 

Yrkande 
Ordförande yrkar att föreslå bildningsnämnden att godkänna beställningen 
(beställningsdokumentet) av en ny Haganässkola och sända beställningen 
vidare till kommunstyrelsen för att fastställa processen i kommunfullmäktige. 

Menaida Hasanovic (S), Bodil Hellberg (L) och Bengt Nilsson (M) yrkar 
bifall till ordförandes yrkande. 

Anton Holmberg (SD) meddelar att han inte deltar i beslutet. 

Beslutsgång 
Ordförande lägger eget yrkande under proposition och finner att detta 
bifalles. 

Arbetsutskottets beslut 
Att föreslå bildningsnämnden att godkänna beställningen 
(beställningsdokumentet) av en ny Haganässkola och sända beställningen 
vidare till kommunstyrelsen för att fastställa processen i kommunfullmäktige. 

Expedieras: 
Akten 
B ildningsnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

-
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Tjänsteskrivelse 
Diarienummer 
KSFD 2021/XX 

Kommunfullmäktige 
 
Beställning av ny skola och förskola Haganäs 
Dnr KSFD 2021/159 
 
Sammanfattning 
Behov av en ny skola och förskola föreligger inom Haganäs. Den nya skolan 
planeras för 425 elever i årskurs F-6 och inkluderar grundsärskola. Nuvarande 
ersättningslokaler för Haganässkolan och grundsärskolan avvecklas. Förskolan 
planeras för 180 barn och kommer att ersätta Piongården röda, Solgården och 
Hagagården. Beräknad hyreseffekt är 14 004 915 kr/år och inkluderar energi och 
larm. Hyreseffekten är högre än tidigare beräknat varför nytt finansieringsbeslut 
krävs. 
 
Förslag till beslut 
Att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att beställa ny skola och förskola i enlighet med upprättad 
beställningsmall och framtagna ritningar. 
 
Att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att hyres- och driftseffekter för den nya skolan och förskolan 
inarbetas i kommande budgetarbete. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, beställning av ny skola och förskola Haganäs, daterad den 6 juli 
2021 (denna skrivelse)  
Beslut bildningsnämnden, daterat den 23 juni 2021 §98 
Beställningsmall, Haganässkolan och förskola, daterad den 19 maj 2021 
 
Ärendet 
Bildningsnämnden beslutade den 23 juni 2021 §98 att godkänna beställning av en 
ny Haganässkola, i enlighet med upprättad beställningsskrivelse och att sända den 
vidare till kommunstyrelsen för fastställande av kommunfullmäktige.  
 
Ärendet har tidigare varit föremål för flera politiska beslut. Initialt planerades 
skolan för 300 elever och inriktningen var att renovera och bygga till befintlig 
skola. Kommunfullmäktige beslutade den 28 november 2016 §158 att utöka 
antalet elever till 400 och kommunfullmäktige beslutade den 25 september 2017 
§128 att bygga en helt ny byggnad innehållande skola, förskola, fritidshem och 
fritidsklubb. BFAB erhöll i det sistnämnda beslutet även uppdraget att upphandla 
och genomföra projektet enligt den upphandlingsmodell som man ansåg 
lämpligast. Vidare erhöll BFAB uppdraget att påbörja framtagande av 
upphandlingsunderlag inkluderande rumsbeskrivning för Haganässkolan enligt 
arbetsmodell i förstudiens kravspecifikation. I samma beslut utökades 
budgetramen för hyreseffekten till att omfatta cirka 10 miljoner kr/år. 
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Tjänsteskrivelse 
Diarienummer 
KSFD 2021/XX 

Processen att forma skola i enlighet med skolans behov har efter detta beslut tagit 
lång tid. Under våren 2021 var ritningar framtagna som uppfyller skolans behov 
och det konstaterades då att skolan beräknas bli dyrare än tidigare beräknat. 
Anledningarna till detta är flera, dels är den nu planerade byggnadsvolymen större 
än vad som legat till grund för tidigare kalkyler, dels har byggpriserna stigit och 
projekteringskostnader och hyreskostnader för provisoriska lokallösningar ökat 
som en följd av att projektet dragit ut på tiden. Beräknad investeringssumma och 
hyreseffekt är framtagen utifrån upprättade ritningar och därefter beräknade 
utifrån nyckeltal. Eftersom fördyrningen bedöms som stor jämfört med tidigare 
beslutad ram behövs ett nytt beslut om finansiering innan förprojekteringen 
påbörjas.   
 
Den nya skolan är planerad för cirka 430 elever ink. grundsärskola och förskolan 
är planerad för 180 förskolebarn. Skolan beräknas bli 8752 kvm BTA och 
8126 kvm LOA. Utgångspunkten i byggnadens utformning har varit den 
kravspecifikation som bildningsförvaltningen upprättat. Nuvarande 
ersättningslokaler för Haganässkolan och grundsärskolan avvecklas. Förskolan 
planeras för 180 barn och kommer att ersätta Piongården röda, Solgården och 
Hagagården. 
 
Ekonomi 
Den totala investeringskostnaden för skolan och förskolan bedöms till 
315 188 000 kr vilket genererar en hyreskostnad på 14 004 915 kr/år.  
 
I investeringskostnaden ingår kostnader utöver projekterings- och 
produktionskostnader såsom kostnader för rivning och avskrivning av den gamla 
Haganässkola samt ersättningsmoduler. Räknas dessa kostnader från, kvarstår en 
investering på 279 188 000 kr, vilket innebär en kvadratmeterkostnad på 31 900 
kr. Projektet är ännu inte upphandlat varvid slutgiltig investeringssumma är 
beroende av hur marknaden ser ut när projektet handlas upp varför 
investeringssumman är känd först när entreprenör är upphandlad. 
 
Beaktande av barnperspektivet 
Barnperspektivet har beaktats genom att skolan och förskolan kommer innebär en 
kvalitetshöjning gällande de lokalmässiga förutsättningarna för elever och barn, 
såväl vad gäller tillgång till yta för undervisning, lek etc, men även vad gäller 
lokalernas disposition och ändamålsenlighet.  
 
Expedieras till  
Akten 
Kommunfullmäktige 
Bildningsnämnden 
BFAB 
Kommunstyrelseförvaltningen 
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Tjänsteskrivelse 
Diarienummer 
KSFD 2021/XX 

Karin Larsson 
Lokalstrateg 
042 640 49 
karin.larsson@astorp.se 

mailto:karin.larsson@astorp.se
mailto:karin.larsson@astorp.se


  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Beställningsmall  
Haganässkolan och 
förskola 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Postadress: 265 80 Åstorp | Gatuadress: Storgatan 7 | E-post: kommun@astorp.se | Telefon: 042-640 00 | Fax: 042-506 23 
Org. nr. 212000-0936 | Bg 5103-2951 | Pg 11 01 50-0 | www.astorp.se 

2021-05-19  

Inledning 
 
 
Projektspecifika uppgifter: 
 
Projektets namn: Haganässkolan och förskolan 
 
Beställare: Bildningsförvaltningen, Annika Hoppe 
 
Beslutsdatum: 2021-05-19 
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1.1 Behovsbeskrivning 
 
1.1.1 Vad ligger till grund för beställningen? 
Behovet föranleds av att Haganässkolan som är en F-6 skola idag är i moduler med tillfälligt 
bygglov. Detta är en följd av att den tidigare Haganässkolan har rivits. Det finns också ett 
behov av att tillskapa fler platser på skolan som en följd av den demografiska utvecklingen. 
Vad gäller förskolan ska denna ersätta tre befintliga förskolor, Solgården, Hagagården och 
Piongården röda. Det finns också ett stort behov av fler förskoleplatser i centrum. 
Beställningen ger ett tillskott med 72 förskoleplatser. 
 
Prognosen för inskrivna förskolebarn inom Haganäsområdet visar inte på någon ökning av 
antalet förskolebarn. Flera förskolor har dock idag överinskrivningar, varför antalet platser 
behöver utökas.  

 
Elevprognosen inom Haganäsområdet visar inte på någon större ökning av antalet elever 
medan delområde Centrum som helhet prognosticeras ett stort ökat antal elever, vilket 
tabellen nedan visar.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.2 Vilket behov ska beställningen lösa? 
Som nämnts finns behov av att ersätta tillfälliga modullösningar samt att utöka antalet platser, 
såväl vad gäller skola som förskola. Beställningen ska resultera i en ny skola med 395 platser 
för F-6, 30 platser för särskola F-6 samt 180 förskoleplatser. Den nya skolan och förskolan 
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ska ersätta befintliga moduletableringar samt lösa överinskrivningar och möta det 
prognosticerade ökade behovet av förskole- och skolplatser. 
 
1.1.3 Nyttoanalys för verksamheten och för kommunen 
Önskad effekt av beställningen är att den nya skolan och förskolan ska främja en modern 
pedagogik och stödja den hälso- och idrottsprofil som skolan har. Även arbetsmiljön för 
personalen kommer att förbättras.  
 
1.2 Lösningsförslag 
 
1.2.1 Finns det framtagna skisser? 
Ja, det finns ritningar framtagna, dessa bifogas beställningen.  
 
Byggnaden är en friliggande byggnad i ett till tre plan.  
 
1.2.2 Lokalprogram 
Bildningsförvaltningen har tagit fram en kravspecifikation som legat till grund för den 
utformning och de planritningar som nu finns framtagen.  
 
1.2.3 Nyckeltal 
BTA: 8752 m2  
LOA: 8126 m2  
 
BTA/elev: 14,47 m2 
LOA/elev: 13,43 m2 
 
Grundsärskolan kräver mer yta så räknas den optimala ytan för särskolan ifrån, blir det 
följande kvadratmeter/elev: 
BTA/elev: 13,83 m2 
LOA/elev: 12,74 m2 
 
1.3 Alternativ och konsekvenser 
 
1.3.1 Har alternativa lösningar studerats? Om ja, vilka och vad blev resultatet av dessa? Om 

nej, varför inte? 
I tidigare skede arbetades utifrån inriktningen att renovera och bygga till Haganässkolan. Då 
skolan nu är riven p.g.a. att inomhusmiljön inte ansågs vara god bedöms det inte finnas något 
annat alternativ än att bygga en ny skola, då den lösning som nu finns, där skolan är i moduler 
inte kan anses vara en på sikt hållbar lösning.  
 
Detaljplan är framtagen för ändamålet.  
 
1.3.2 Vad blir konsekvensen om investeringen inte genomförs? 
Eftersom eleverna idag går i moduler med tillfälligt bygglov blir konsekvensen på sikt att det 
inte finns några lokaler för dem. Vad gäller förskolan blir konsekvensen att kommunen inte 
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kommer att ha tillräckligt med förskoleplatser för att möta efterfrågan samt att det kommer 
krävas investeringar alternativt en högre hyra i de externt förhyrda lokalerna.  
 
1.3.3 Får investeringen konsekvenser för andra lokaler? 
Investeringen får konsekvenser för andra lokaler. Följande lokaler avvecklas i samband med 
att den nya skolan står klar; modulerna för särskolan på Rågenskolan, ersättningsmodulerna 
på Haganässkolan, Piongården röda, Solgården och Hagagården. Solgården och Hagagården 
hyrs av extern hyresvärd medan modulerna och Piongården Röda hyrs av BFAB.  
 
1.4 Tidplan 
Behovet av fler förskoleplatser finns redan i dagsläget så behovet av främst förskolan är så 
snart det är möjligt.   
 
I dialog med BFAB och under förutsättning att beslutet bli i enlighet med denna 
beställningsskrivelse beräknas att projektet kan handlas upp till årsskiftet 2021/2022. Därefter 
detaljprojektering och byggtid ungefär 2,5-3 år.  
 
1.5 Ekonomi 

 
1.5.1 Finns investeringen upptagen i den kommunövergripande lokalförsörjningsplanen? 
Ja, det gör den. 
 
1.5.2 Finns bedömd hyreskostnad? 
Bedömd hyreskostnad finns om 14 004 915 kr/år. 
 
 
1.5.3 Hur ska hyreseffekter och driftseffekter finansieras? Finns hyreseffekt och driftsmedel 

avsatta i budget?   
Beslut gällande hyreseffekter är fattat sedan tidigare enligt följande:  
Beslut 1 KF 2015-05-25 §84 5 700 000 kr 
Beslut 2 KF 2016-11-28 §158                 1 400 000 kr 
Beslut 3 KF 2017-09-25 § 128                1 000 000 kr 
 
Övriga medel för att finansiera hyran: 
Befintlig hyra Haganäs     812 000 kr 
Befintlig energi Haganäs     600 000 kr  
Avgående hyra Söderåsen                   1 000 000 kr 
Avgående hyra Piongården röda    287 000 kr 
 
Med nuvarande utformning krävs nytt beslut om finansiering då tidigare beslutad 
kompensation för hyreseffekter samt frångående kostnader för lokaler som avgår inte är 
tillräckliga. Tillskott krävs med 3 205 915 kr/år. 
 
1.5.4 Föranleder investeringen följdinvesteringar i form av t.ex. inventarier, IT-utrustning 

m.m? 
Ja, investeringen medför behov av investeringar i inventarier och IT- utrustning m.m.  
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Bildningsnämnden har i budgetarbetet de senaste åren avsatt investeringsmedel för del av 
framtida inventariekostnader. Bildningsnämnden kommer revidera investeringsäskandet i 
kommande budgetarbete.  
 
1.6 Övrigt 
 
1.6.1 Har facken fått lämna synpunkter på eventuella skisser?  
Projektet har samverkats löpande inom bildningsförvaltningens ordinarie samverkansarbete.  
 
Möte har hållits med skyddsombud där ritningar har presenterats.  
 
Beställare 
Annika Hoppe 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-09-27 
 

Kf § 150 
 
Beställning av ny förskola i Kvidinge 
Dnr KSFD 2021/160 
 
Sammanfattning 
Det finns behov av en ny förskola i Kvidinge. Den planerade förskolan är en 
konceptförskola som avropas på Sveriges kommuner och Regioners (SKR) 
och Addas ramavtal, Förskolebyggnader 2018. Förskolan rymmer 108–120 
barn och kommer ersätta Trollskogen samt hantera överinskrivningar. 
Framtagande av detaljplan för området pågår. Planen beräknas antas under 
hösten 2021. Beräknad hyreseffekt är 1 900 000 kr7år och inkluderar energi 
och larm. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsen 2021-09-15 § 165 
Reservation från Åstorpsalliansen (M, L, KD) Ks § 165 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-11 § 182 
Tjänsteskrivelse, beställning av ny förskola i Kvidinge, 2021-07-07 
Beslut bildningsnämnden, daterat den 23 juni 2021 § 98 
Beställnings, ny förskola Kvidinge Syd, daterad den 19 maj 2021 
 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
 
 
 
 
 
Expedieras: 
Akten 
Bildningsnämnden 
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Kommunstyrelsen 28(46)

PROTOKOLL
2021-09-15

Ks § 165

Beställning av ny förskola i Kvidinge
DnrKSFD2021/160

Sammanfattning
Det finns behov av en ny förskola i Kvidinge. Den planerade förskolan är en
konceptförskola som avropas på Sveriges kommuner och Regioners (SKR) och
Addas ramavtal, Förskolebyggnader 2018. Förskolan rymmer 108-120 barn
och kommer ersätta Trollskogen samt hantera överinskrivningar. Framtagande
av detaljplan för området pågår. Planen beräknas antas under hösten 2021.
Beräknad hyreseffekt är l 900 000 kr7år och inkluderar energi och larm.

Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-1 l § 182
Tjänsteskrivelse, beställning av ny förskola i Kvidinge, 2021-07-07
Beslut bildningsnämnden, daterat den 23 juni 2021 §98
Beställnings, ny förskola Kvidinge Syd, daterad den 19 maj 2021

Yrkanden

Ordförande yrkar på att föreslå kommunfullmäktige att beställa ny förskola
inom fastigheten Kvidinge 7:115 i enlighet med framtagna ritningar av BFAB i
det fall detaljplanen vinner laga kraft, samt
att hyres- och driftseffekter för den nya förskolan inarbetas i budget 2022-
2024.

Paul Ericsson (M) yrkar på att återremittera ärendet för att:
l. Investeringsvolymen ska dokumenteras och fastställas innan beslut

enligt tidigare KF beslut.
2. Utreda möjligheten att istället placera förskolan på den del av

prästamarken som är möjlig (största delen) samt vilka extra kostnader
det skulle medföra.

3. Precisera det akuta behovet av forska leplatser i Kvidinge utifrån
delområdesprognosen för Kvidinge (utefter KSF befolkningsprognos
2021-2030) samt hur det omedelbara behovet kring årsskiftet ser ut.

4. Tidsbedöma när en förskola kan vara på plats på Söderås vägen.
5. I beställningen beskriva och ta höjd för det som bullerutredningen

påvisar samt beskriva den utökade utemiljön och dess kostnader. Att
under punkten; alternativ och konsekvenser förklara samt motivera
alternativa lösningar genom att beskriva Prästamarken.

6. Att ta fram en plan för vad som sker med förskolan Trollskogen och
Fröhuset.

7. Genomföra en medborgardialog med fokus på att förklara samt
motivera placeringen av den nya förskolan på Söderåsvägen.

Ordförandes signatur

y^
(1) Justerandes signatur

iLl \ÅA
(2) Justerandes signatur

<f\L^
Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen 29(46)

PROTOKOLL
2021-09-15

Ks § 165, forts
Paul Ericsson (M) yrkar i andra hand som ändringsyrkanden att:

l. Utreda möjligheten att i stället placera förskolan på den del av
prästamarken som är möjlig (största delen) samt vilka extra kostnader
det skulle medföra.

2. I beställningen beskriva och ta höjd för det som bullerutredningen
påvisar samt beskriva den utökade utemiljön och dess kostnader. Att
under punkten; alternativ och konsekvenser förklara samt motivera
alternativa lösningar genom att beskriva Prästamarken.

Samt som tilläggsyrkanden att:
l. Investeringsvolymen ska dokumenteras och fastställas innan beslut

enligt tidigare KF beslut.
2. Precisera det akuta behovet av förskoleplatser i Kvidinge utifrån

delområdesprognosen för Kvidinge (utefter KSF befolkningsprognos
2021-2030) samt hur det omedelbara behovet kring årsskiftet ser ut.

3. Tidsbedöma när en förskola kan vara på plats på Söderåsvägen.
4. Att ta fram en plan för vad som sker med förskolan Trollskogen och

Fröhuset.

5. Genomföra en medborgardialog med fokus på att förklara samt
motivera placeringen av den nya förskolan på Söderåsvägen.

Annica Vink (C) yrkar bifall till ordförandes yrkande.
Mikael Mårtensson (S) yrkar bifall till ordförandes yrkande.

Nils-Göran Nilsson (KD) yrkar bifall till Paul Ericssons (M) yrkanden.
Åsa Holmen (L) yrkar bifall till Paul Ericssons (M) yrkanden.
Roger Nielsens (M) yrkar bifall till Paul Ericssons (M) yrkanden.

Proposition
Ordförande ställer Paul Ericssons (M) återremissyrkande med bifallsyrkanden
från Nils-Göran Nilsson (KD), Åsa Holmen (L) och Roger Nielsen (M) mot att
avgöra ärendet på sammanträdet och finner att ärendet ska avgöras på
sammanträdet.

Paul Ericsson (M) begär votering.

Voteringsordning - § 165 A
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning. Den som bifaller att
ärendet ska avgöras på sammanträdet röstar Ja och den som bifaller att ärendet
ska återremitteras röstar Nej.

Votering -§ 165 A
Voteringen genomförs med upprop och utfaller med 8 ja-röster och 5 nej-röster
vilket innebär att ärendet ska avgöras på sammanträdet. För att se hur
ledamöterna röstat, se omröstningsbilaga (§ 165 A)

Ordförandes signatur
c:

(1) Justerandes signatur

l^vH
(2) Justerandes signatur

^^v
Utdragsbestyrkande
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ÅSTORP

Kommunstyrelsen 30(46)

PROTOKOLL
2021-09-15

Ks § 165, forts

Ordförande ställer därefter eget yrkande mot Paul Ericssons (M) första
ändringsyrkanden med bifallsyrkanden från Nils-Göran Nilsson (KD), Åsa
Holmen (L) och Roger Nielsen (M) under proposition och finner att
ordförandes yrkande bifalles.

Åsa Holmen (L) begär votering.

Voteringsordning - § 165 B
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning. Den som bifaller
ordförandes yrkande röstar Ja och den som bifalles Paul Ericssons första
ändringsyrkande röstar Nej.

Votering -§ 165 B
Voteringen genomförs med upprop och utfaller med 6ja-röster, 5 nej-röster och
2 som avstår ifrån att delta i beslutet, vilket innebär att Paul Ericssons (M)
första ändringsyrkande avslås. För att se hur ledamöterna röstat, se
omröstningsbilaga (§ 165).

Ordförande ställer därefter eget yrkande mot Paul Ericssons (M) andra
ändringsyrkanden med bifallsyrkanden från Nils-Göran Nilsson (KD), Åsa
Holmen (L) och Roger Nielsen (M) under proposition och finner att
ordförandes yrkande bifalles.

Ordförande ställer därefter Paul Ericssons (M) första tilläggsyrkanden med
bifallsyrkanden från Nils-Göran Nilsson (KD), Åsa Holmen (L) och Roger
Nielsen (M) under proposition och finner att detta avslås.

Roger Nielsen (M) begär votering.

Voteringsordning - § 165 C
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning. Den som yrkar på att
avslå tilläggsyrkandet röstar Ja och den som bifaller Paul Ericssons första
tilläggsyrkande röstar Nej.

Votering -§ 165 C
Voteringen genomförs med upprop och utfaller med 6ja-röster, 5 nej-röster och
2 som avstår ifrån att delta i beslutet, vilket innebär att Paul Ericssons (M)
första tilläggsyrkande avslås. För att se hur ledamöterna röstat, se
omröstningsbilaga (§ 165 C).

Ordförande ställer därefter Paul Ericssons (M) andra tilläggsyrkande med
bifallsyrkanden från Nils-Göran Nilsson (KD), Åsa Holmen (L) och Roger
Nielsen (M) under proposition och finner att detta avslås.

Ordförandes signatur

%s-
(1) Justerandes signatur

ik^
(2) Justerandes signatur

/-\

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen 31(46)

PROTOKOLL
2021-09-15

Ks § 165, forts

Ordförande ställer därefter Paul Ericssons (M) tredje tilläggsyrkande med
bifallsyrkanden från Nils-Göran Nilsson (K.D), Åsa Holmen (L) och Roger
Nielsen (M) under proposition och finner att detta avslås.

Ordförande ställer därefter Paul Ericssons (M) fjärde tilläggsyrkande med
bifallsyrkanden från Nils-Göran Nilsson (KD), Åsa Holmen (L) och Roger
Nielsen (M) under proposition och finner att detta avslås.

Åsa Holmen (L) begär votering

Voteringsordning - § 165 D
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning. Den som yrkar på att
avslå tilläggsyrkandet röstar Ja och den som bifaller Paul Ericssons ^ärde
tilläggsyrkande röstar Nej.

Votering -§ 165 D
Voteringen genomförs med upprop och utfaller med 6 ja-röster, 5 nej-röster och
2 som avstår ifrån att delta i beslutet, vilket innebär att Paul Ericssons (M)
fjärde tilläggsyrkande avslås. För att se hur ledamöterna röstat, se
omröstningsbilaga (§ 165 D).

Ordförande ställer därefter Paul Ericssons (M) femte tilläggsyrkande med
bifallsyrkanden från Nils-Göran Nilsson (KD), Åsa Holmen (L) och Roger
Nielsen (M) under proposition och finner att detta avslås.

Åsa Holmen (L) begär votering.

Voteringsordning - § 165 E
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning. Den som yrkar på att
avslå tilläggsyrkandet röstar Ja och den som bifaller Paul Ericssons femte
tilläggsyrkande röstar Nej.

Votering -§ 165 E
Voteringen genomförs med upprop och utfaller med 6ja-röster, 5 nej-röster och
2 som avstår ifrån att delta i beslutet, vilket innebär att Paul Ericssons (M)
femte tilläggsyrkande avslås. För att se hur ledamöterna röstat, se
omröstningsbilaga (§ 165 E).

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktigebeslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige:
att beställa ny förskola inom fastigheten Kvidinge 7:1151 enlighet med
framtagna ritningar av BFAB i det fall detaljplanen vinner laga kraft, samt
att hyres- och driftseffekter jför den nya förskolan inarbetas i budget 2022-
2024.

Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur

\k^
(2) Justerandes signatur

^0
Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen 32(46)

ÅSTORP
PROTOKOLL
2021-09-15

Ks § 165, forts

Reservation

Åstorpsalliansen (M, L, KD) reserverar sig mot beslutet skriftligen. Se
protokollsbilagor i slutet av protokollet.

Expedieras
Akten

Kommunfullmäktige

Ordförandes signatur

^
(1) Justerandes signatur

k^i
(2) Justerandes signatur

(T^
Utdragsbestyrkande



Liberalerna

Åstorpsalliansen

Reservation §14 - Beställning av nybyggnation
av Kvidinge förskola

Vi har sedan länge bestämt att Prästamarken är det område som kommunen ville expandera i
Kvidinge. För en kort tid sedan fick vi ärende om att detaljplanera Söderåsvägen med en ny förskola,
trots att en förskola redan var tänkt på prästamarken.

Vi har bett om en lokalförsörjningsplan som öppet belyser om vi har råd och behov av att planera för
förskolor på både Söderåsvägen och Prästamarken. l dagsläget har ingen för KS styrkt med dokument
att vi har behov och råd.

Bygger vi på Söderåsvägen finns en stor risk att vi för flera decennier planerar samhället fel, med
slussning av barn till "andra" sidan.

Det finns en del stora problem med förslaget till beslut.
Lantmäteriet kräver en lantmäteriförrättning. Det brukar ta lång tid. År
En fastighetsägare/jordbruk Billing stängs ute från sin mark.
Flera fastighetsägare har kraftig och omfattande kritik.

Förslaget till beslut blir med största sannolikhet överklagat om det skulle bifallas av KF. Därmed har vi
en mycket tång process med Söderåsvägen.

Åstorpsalliansen (M, L, KD) yrkar att återremittera ärendet och att:
1. investeringsvolymen ska dokumenteras och fastställas innan beslut enligt tidigare KF

beslut.
2. Utreda möjligheten att istället placera förskolan på den del av prästamarken som är möjlig

(största delen) samt vilka extra kostnader det skulle medföra.
3. Precisera det akuta behovet av förskoleplatser i Kvidinge utifrån delområdesprognosen för

Kvidinge (utefter KSF befolkningsprognos 2021-2030) samt hur det omedelbara behovet kring
årsskiftet ser ut.

4. Tidsbedöma när en förskola kan vara på plats på Söderåsvägen.
5. l beställningen beskriva och ta höjd för det som bullerutredningen påvisar samt beskriva den

utökade utemiljön och dess kostnader. Att under punkten; alternativ och konsekvenser
förklara samt motivera alternativa lösningar genom att beskriva Prästamarken.

6. Att ta fram en plan för vad som sker med förskolan Trollskogen och Fröhuset.
7. Genomföra en medborgardialog med fokus på att förklara samt motivera placeringen av den

nya förskolan på Söderåsvägen.

l andra hand tilläggsyrkande under särskild proposition:

Ändringsyrkande ärende 2, 5

Tilläggsyrkande ärende l, 3, 4, 6, 7

Ik lA



Liberalerna

Åstorpsalliansen

Våra yrkanden föll och vi är oerhört förvånade att styret inte var intresserade av att förstå
behov och tidplaner, att inte inse den olämpliga placeringen, att man inte ville ha en
medborgardialog m.m. VibBeklagar å allmänhetens vägnar.

För Åstorpsalliansen i KS 210915

Paul Ericsson (M) Åsa Holmen (L) Nils-Göran Nilsson (KD)

^^ t^\M, c\L^O\(-—G^
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Kommunstyrelsens
Arbetsutskott

9(21)

PROTOKOLL
2021-08-11

KsAu § 182

Beställning av ny förskola i Kvidinge
DnrKSFD2021/160

Sammanfattning
Det finns behov av en ny förskola i Kvidinge. Den planerade förskolan är en
konceptförskola som avropas på Sveriges kommuner och Regioners (SKR)
och Addas ramavtal, Förskolebyggnader 2018. Förskolan rymmer 108-120
barn och kommer ersätta Trollskogen samt hantera överinskrivningar.
Framtagande av detaljplan för området pågår. Planen beräknas antas under
hösten 2021. Beräknad hyreseffekt är l 900 000 kr7år och inkluderar energi
och larm.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, beställning av ny förskola i Kvidinge, 2021-07-07
Beslut bildningsnämnden, daterat den 23 juni 2021 §98
Beställnings, ny förskola Kvidinge Syd, daterad den 19 maj 2021

Yrkanden

Ordförande yrkar på att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att beställa ny förskola inom fastigheten Kvidinge 7:115 i enlighet med
framtagna ritningar av BFAB i det fall detaljplanen vinner laga kraft, samt
att hyres- och driftseffekter för den nya förskolan inarbetas i budget 2022-
2024.

Jan Hennicks (-) yrkar på att föreslå kommunfullmäktige att avslå ärendet.

Annica Vink (C) yrkar bifall till ordförandes yrkande.

Roger Nielsen (M) yrkar på att återremittera ärendet för att utreda möjligheten
att placera förskolan på Prästamarken samt vilka eventuella extrakostnader det
skulle innebära.

Proposition
Ordförande ställer Roger Nielsens (M) återremissyrkande mot att avgöra
ärendet på sammanträdet och finner att ärendet ska avgöras på sammanträdet.

Roger Nielsen (M) begär votering.

Voteringsordning
Den som yrkar att ärendet ska avgöras på sammanträdet röstar Ja och den som
yrkar på att återremittera ärendet röstar Nej.

Ordförandessignatur Justerandes^signatur Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens
Arbetsutskott

10(21)

PROTOKOLL
2021-08-11

KsAu § 182, forts

Votering
Votering genomförs med upprop och utfaller med 3 ja-röster och 2 nej-röster
vilket innebär att ärendet ska avgöras på sammanträdet.

Proposition
Ordförande ställer eget yrkande med bifallsyrkande från Annica Vink (M)
mot Jan Hennicks (-) avslagsyrkande under proposition och firmer att
ordförandes yrkande bifalles.

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsebeslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige:
att beställa ny förskola inom fastigheten Kvidinge 7:115 i enlighet med
framtagna ritningar av BFAB i det fall detaljplanen vinner laga kraft, samt
att hyres- och driftseffekter för den nya förskolan inarbetas i budget 2022-
2024.

Reservation

Jan Hennicks (-) reserverar sig mot beslutet.
Roger Nielsen (M) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Expedieras
Akten

Kommunstyrelsen

Ordförandes signatur

^
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Tjänsteskrivelse 
Diarienummer 
KSFD 2021/XX 

Kommunfullmäktige 
 
Beställning av ny förskola i Kvidinge 
Dnr KSFD 2021/160 
 
Sammanfattning 
Det finns behov av en ny förskola i Kvidinge. Den planerade förskolan är en 
konceptförskola som avropas på Sveriges kommuner och Regioners (SKR) och 
Addas ramavtal, Förskolebyggnader 2018. Förskolan rymmer 108-120 barn och 
kommer ersätta Trollskogen samt hantera överinskrivningar. Framtagande av 
detaljplan för området pågår. Planen beräknas antas under hösten 2021. Beräknad 
hyreseffekt är 1 900 000 kr7år och inkluderar energi och larm. 
 
Förslag till beslut 
Att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att beställa ny förskola inom fastigheten Kvidinge 7:115 i 
enlighet med framtagna ritningar av BFAB i det fall detaljplanen vinner laga kraft. 
 
Att hyres- och driftseffekter för den nya förskolan inarbetas i budget 2022- 2024. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, beställning av ny förskola i Kvidinge, daterad den 6 juli 2021 
(denna skrivelse)  
Beslut bildningsnämnden, daterat den 23 juni 2021 §98 
Beställningsmall, ny förskola Kvidinge Syd, daterad den 19 maj 2021 
 
Ärendet 
Bildningsnämnden har beslutat den 23 juni 2021 §98 att godkänna beställning av 
en ny förskola i Kvidinge, i enlighet med upprättad beställningsskrivelse och att 
sända den vidare till kommunstyrelsen för fastställande av kommunfullmäktige.  
 
Beställningen föranleds av brist på förskoleplatser i Kvidinge och i kommunen 
som helhet, vilket innebär att det under främst vårterminerna är överinskrivningar 
på flera av kommunens förskolor.  
 
Den nya förskolan är planerad till fastigheten Kvidinge 7:115. Framtagande av 
detaljplan pågår för området och bygg- och miljönämnden beslutade den 24 juni § 
76 om granskning för detaljplanen. Planen beräknas antas under hösten 2021. 
 
Förskolan är en nyckelfärdig konceptförskola som avropas på SKRs och Addas 
ramavtal, Förskolebyggnader 2018. Förskolan som avses är koncepttyp B, 
Skanskas modell. Behov av mindre justeringar i byggnadens utformning har 
identifierats av bildningsförvaltningen i dialog med BFAB och Skanska och är 
inkluderade i beräknad hyreseffekt. Förskolan är planerad för 108-120 platser. I 
samband med att förskolan står klar avvecklas Trollskogens förskola som återgå 
till BFAB som ägare.  
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Tjänsteskrivelse 
Diarienummer 
KSFD 2021/XX 

Överinskrivningar i Kvidinge och platserna på Trollskogen är cirka 40 stycken, 
vilket innebär att den nya förskolan initialt kommer att ha en betydande 
överkapacitet som kan avlasta Tingdal/Björnås och område centrum. Enligt 
delområdesprognosen kommer antalet inskrivna barn att öka i Kvidinge, se 
tabellen nedan.  

 
Förskolan beräknas stå klar 2023 under förutsättning att arbetet med detaljplanen 
löper på enligt plan. 
 
Ekonomi 
Hyreskostnaden har beräknats av BFAB till 1 900 000 kr/år inklusive lås, larm och 
energi. Avgående kostnad för Trollskogen är 140 000 kr. Hyreskostnaden är 
upptagen i budgetunderlag 2022-2024.  
 
Beaktande av barnperspektivet 
Barnperspektivet har beaktats genom att förskolan kommer innebär en 
kvalitetsökning gällande de lokalmässiga förutsättningarna för förskolebarnen. 
Den nya förskolan kommer att innebära större lokalyta/barn och lokalernas 
disposition kommer vara bättre anpassad för barnen. Även friytan vad gäller 
utemiljö kommer att utökas jämfört med dagens, vilket kommer gynna både de 
barn som går på förskolan och andra barn i Kvidinge.   
 
Expedieras till  
Akten 
Kommunfullmäktige 
Bildningsnämnden 
BFAB 
Kommunstyrelseförvaltningen 
 
 
Karin Larsson 
Lokalstrateg 
042 640 49 
karin.larsson@astorp.se 

mailto:karin.larsson@astorp.se
mailto:karin.larsson@astorp.se
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Bildningsnämnden 17(23)

ÅSTORP
PROTOKOLL
2021-06-23

Bin § 98

Beställning av nybyggnation Kvidinge förskola
Dnr BIND 2021/102

Sammanfattning
Processen med ett framtagande av en ny konceptförskola i Kvidinge har
kommit till ett skede, då bildningsnämnden behöver fatta beslut om en formell
beställning av en ny förskola.

Beslutsunderlag
Beslut från BinAu 2021-06-09 § 69
Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Annika Hoppe, 2021-06-04
Beställningsmall för nybyggnation Kvidinge förskola

Yrkande
Ordförande yrkar att godkänna beställningen (beställningsdokumentet) av en ny
förskola i Kvidinge och sända beställningen vidare till kommunstyrelsen för att
fastställa processen i kommunfullmäktige.

Bodil Hellberg (L) yrkar bifall till ordförandes yrkande.
Harri Rosqvist (SD) yrkar bifall till ordförandes yrkande.

Beslutsgång
Ordförande lägger eget yrkande, med bifallsyrkande fi-ån Bodil Hellberg (L)
och Harri Rosqvist (SD), under proposition och finner att detta bifalles.

Bildningsnämndens beslut
Att godkänna beställningen (beställningsdokumentet) av en ny förskola i
Kvidinge och sända beställningen vidare till kommunstyrelsen för att fastställa
processen i kommunfullmäktige.

Expedieras:
Akten

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

^^ _L z.

Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur (2) Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Bildningsnämndens 

Arbetsutskott 

14(20) 

PROTOKOLL 

2021-06-09 

Binau § 69 

Beställning av nybyggnation Kvidinge förskola 
Dnr BiND 2021/102 

Sammanfattning 
Processen med ett framtagande av en ny konceptförskola i Kvidinge har 
kommit till ett skede, då bildningsnämnden behöver fatta beslut om en 
formell beställning av en ny förskola.

Besluts underlag 
Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Annika Hoppe, 2021-06-04 
Beställningsmall för nybyggnation K vidinge förskola 

Yrkande 
Ordförande yrkar att föreslå bildningsnämnden att godkänna beställningen 
(beställningsdokumentet) av en ny förskola i Kvidinge och sända 
beställningen vidare till kommunstyrelsen för att fastställa processen i 
kommunfullmäktige. 

Menaida Hasanovic (S), Bodil Hell berg (L) och Bengt Nilsson (M) yrkar 
bifall till ordförandes yrkande. 

Anton Holmberg (SD) meddelar att han inte deltar i beslutet. 

Beslutsgång 
Ordförande lägger eget yrkande under proposition och finner att detta 
bifalles. 

Arbetsutskottets beslut 
Att föreslå bildningsnämnden att godkänna beställningen 
(beställningsdokumentet) av en ny förskola i Kvidinge och sända 
beställningen vidare till kommunstyrelsen för att fastställa processen i 
kommunfullmäktige. 

Expedieras: 
Akten 
B ildningsnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

-



  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Beställningsmall  
Ny förskola, Kvidinge Syd 
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Inledning 
 
Denna mall ska användas vid besällning av ny,- till,- och ombyggnationer i Åstorp kommun. 
Mallen fylls i av beställande förvaltning tillsammans med lokalstrateg och beslutas i 
facknämnd för att därefter skickas till kommunstyrelsen som beviljar igångsättningstillstånd. 
 
 
 
Projektspecifika uppgifter: 
 
Projektets namn: Kvidinge Syd förskola 
 
Beställare: Bildningsförvaltningen 
 
Beslutsdatum: 2021-05-19 
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1.1 Behovsbeskrivning 
 
1.1.1 Vad ligger till grund för beställningen? 
I Kvidinge finns idag två förskolor, Fröhusets förskola och Trollskogens förskola. På båda 
förskolorna finns det idag överinskrivningar av barn. Ett arbete med en ny detaljplan för att 
möjliggöra en ny förskola i Kvidinge påbörjades under 2020. Behovet består i nya 
förskolelokaler för att utöka kapaciteten av förskoleplatser, dels för att lösa nuvarande 
överinskrivningar men också för att hantera kommande befolkningsutveckling.  
 
Diagrammet nedan visar tillgängliga platser och inskrivna barn 2017-2021. 
 

 
 
Tabellen nedan visar prognos inskrivna barn i kommunal förskola 1-5 år utifrån 
delområdesprognos 2020-2029. 
 
 

 

 
 
1.1.2 Vilket behov ska beställningen lösa? 
Ny förskola med cirka 120 platser och där tillhörande utemiljö. Förskolan är planerad att 
byggas enligt Skls konceptförskola, koncepttyp B, Skanskas modell.  
 
Den nya förskolan ska lösa överinskrivningar i Kvidinge och möta det prognosticerade ökade 
behovet av förskoleplatser.  
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1.1.3 Nyttoanalys för verksamheten och för kommunen 
Förbättrade miljöer vad gäller såväl den pedagogiska miljön för barnen och arbetsmiljön för 
personalen. Även utemiljön kommer förbättras.  
 
 
1.2 Lösningsförslag 
 
1.2.1 Finns det framtagna skisser? 
Förskolebyggnaden avropas på SKR ramavtal Förskolebyggnader 2018 och är en 
nyckelfärdig konceptförskola. Den modell det gäller är koncepttyp B, Skanskas modell. 
Ritningar finns framtagna, se bild nedan. Dessa ritningar kommer, efter personalens 
delaktighet att förändras något. Förändringarna handlar om att några innerväggar kommer att 
tas bort samt att tillföra utesov. Dialog om detta förs just nu med Skanska.  
 
Förskolan är totalt 1285 kvm BTA.  
 
Förskolan är planerad att byggas inom fastigheten Kvidinge 7:115.  
 

 
Figur 1: Planlösning Skanskas modell B, konceptförskola 
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1.2.2 Lokalprogram 
Finns lokalprogram framtaget?  
Nej, konceptet är ett färdigt koncept varför lokalprogram inte anses behövas.  
 
1.2.3 Nyckeltal 
Finns det nyckeltal framtagna, t.ex. kvm/elev, kvm/brukare? 
 
Ytor/Nyckeltal  
BTA: 1285 m2  
BYA (Footprint): 1323 m2  
BRA: 1207 m2  
Antal barn: 108-120 st  
BRA/barn: 11,18 kvm/barn vid 108 barn och 10 kvm/barn vid 120 barn. 
Barnyta: 8,6 kvm/barn vid 108 barn och 7,8kvm /barn vid 120 inskrivna barn. 
 
Friyta/barn: strax över 40 kvm/barn vid 120 barn 
 
 
1.3 Alternativ och konsekvenser 
 

Figur 2: Illustartion, planarkitekt Niklas Andersson 
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1.3.1 Har alternativa lösningar studerats? Om ja, vilka och vad blev resultatet av dessa? Om 
nej, varför inte? 

Ja, modullösning har tidigare diskuterats men då det inte är en långsiktig lösning löser det inte 
volymbehovet på sikt varför arbete med en permanentlösning i stället har ansetts vara ett 
bättre alternativ.  
 
 
1.3.2 Vad blir konsekvensen om investeringen inte genomförs? 
Kommunen kan ej tillgodose behovet av förskoleplatser i Kvidinge. 
 
1.3.3 Får investeringen konsekvenser för andra lokaler? 
Innebär investeringens genomförande t.ex. att andra lokaler avvecklas? 
Ja, Trollskogen planeras att avvecklas när den nya förskolan står klar.  
 
1.4 Tidplan 
 När behöver investeringen vara genomförd utifrån verksamhetens perspektiv?  
Utifrån verksamhetsperspektivet behövs förskolan så snart det går. Rimligt antagande är att 
den inte kan stå klar innan 2022.  
 
1.5 Ekonomi 

 
1.5.1 Finns investeringen upptagen i den kommunövergripande lokalförsörjningsplanen? 
Ja, det gör den. 
 
1.5.2 Finns bedömd hyreskostnad? 
Preliminär hyreskostnad är beräknad till 1,9 mnkr/ år, vilket innebär 1478 kr/kvm BTA. 
Hyran är inklusive lås, larm och energi. Avgående kostnad för Trollskogen är cirka 140 000 
kr.  
 
 
1.5.3 Hur ska hyreseffekter och driftseffekter finansieras? Finns hyreseffekt och driftsmedel 

avsatta i budget?   
Hyreseffekter är begärda i budgetunderlaget inför 2022. Driftseffekter för verksamheten 
beräknas hanteras genom omfördelning inom befintlig verksamhet samt tillskott för 
volymökningar.  
 
1.5.4 Föranleder investeringen följdinvesteringar i form av t.ex. inventarier, IT-utrustning 

m.m? 
Ja, investeringen medför behov av investeringar i inventarier och IT- utrustning m.m. Detta 
har äskats i budgetunderlaget inför 2022.   
 
 
1.6 Övrigt 
 
1.6.1 Har facken fått lämna synpunkter på eventuella skisser?  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-09-27 
 

Kf § 151 
 
Expropriering av fastigheten 113:154 
Dnr KSFD 2018/151, 2021/180 
 
Sammanfattning 
Svensk Jordförbättring AB försattes i konkurs i juni 2008. På fastigheten 
Åstorp 113:154 i Åstorps kommun har bolaget bedrivit verksamhet i form 
av ett upplag bestående av olika kemikalier sedan 2006. Den 27 januari 
2020 fattade kommunfullmäktige ett beslut om att bland annat ansöka om 
expropriation av fastigheten Åstorp 113:154. Detta beslut överklagades 
och förvaltningsrätten upphävde beslutet den 3 juni 2021. Bedömningen 
som förvaltningsrätten gjorde var att beslutet skulle upphävas på grund av 
att beslutet inte hade kommit till på lagligt sätt. Felaktigheten var att 
facknämnden, i detta fall bygg- och miljönämnden, inte hade deltagit i 
beredningen. 
Till skillnad från tidigare beslut avser detta ärende enbart exproprieringen 
(punkt 1 i föregående beslut). 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsen 2021-09-15 § 167 
Reservation från Åstorpsalliansen (M, L, KD) Ks § 167 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-01 § 198 
Bilaga 1: Protokoll från Kommunfullmäktige 2021-01-27 § 21 
Bilaga 2: WSP 2018-04-20 
Bilaga 3: WSP 2015-10-27 
Bilaga 4: Tyréns 2014-01-30 
Bilaga 5: Utdrag ur fastighetsregistret Åstorp 113:54 
Bilaga 6: Kartbilaga Åstorp 113:54 
Dom från Förvaltningsrätten i Malmö målnr 2194-20, 2021-06-03 
Protokoll från Bygg och miljönämnden 2021-06-24 § 82 
Protokoll från Bygg och miljönämnden 2021-08-16 § 95 
Tjänsteskrivelse från miljöchef, 2021-07-05 
Tjänsteskrivelse från miljöinspektör, 2021-07-05 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
 
Expedieras: 
Akten 
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Ks § 167

Expropriering av fastigheten Åstorp 113:154
Dnr KSFD 2018/151, 2021/180

Sammanfattning
Svensk Jordförbättring AB försattes i konkurs i juni 2008. På fastigheten
Åstorp 113:1541 Åstorps kommun har bolaget bedrivit verksamhet i form av
ett upplag bestående av olika kemikalier sedan 2006. Den 27 januari 2020
fattade kommunfullmäktige ett beslut om att bland annat ansöka om
expropriation av fastigheten Åstorp 113:154. Detta beslut överklagades och
förvaltningsrätten upphävde beslutet den 3 juni 2021. Bedömningen som
förvaltningsrätten gjorde var att beslutet skulle upphävas på grund av att
beslutet inte hade kommit till på lagligt sätt. Felaktigheten var att
facknämnden, i detta fall bygg- och miljönämnden, inte hade deltagit i
beredningen.
Till skillnad från tidigare beslut avser detta ärende enbart exproprieringen
(punkt l i föregående beslut, Dnr KSFD 2018/151).

Beslutsunderlag
Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-01 § 198
Tjänsteskri velse - kommunchef och kanslichef, 2021-06-04
Bilaga l Protokoll Kommunfullmäktige 2020-01-27 § 21
Bilaga 2 WSP 2018-04-20
Bilaga 3 WSP 2015-10-27
Bilaga 4 Tyrens 2014-01-30
Bilaga 5 Utdrag ur fastighetsregistret Åstorp 113:154 daterad 6 mars 2020
Bilaga 6 Kartbilaga Åstorp 113.154
Malmö FR 2194-20 Dom 2021-06-03
Protokoll från Bygg- och miljönämnden 2021-06-24 § 82
Protokoll från Bygg- och miljönämnden 2021-08-16 § 95
Tjänsteskrivelse från Anders Aronsson, miljöchef, 2021-07-05
Tjänsteskrivelse från Rebecka Christoffersson, miljöinspektör, 2021-07-05

Yrkanden

Ordförande yrkar på att föreslå kommunfullmäktige att besluta att ansöka om
exproprieringstillstånd för fastigheten Åstorp 113:154.

Paul Ericsson (M) yrkar bifall till att Åstorps kommun ska ansöka om
exproprieringstillstånd för fastigheten Åstorp 113:154.

Paul Ericsson (M) yrkar som tilläggsyrkanden att:
l. Med tanke på demokrati och öppenhet, samt att ge medborgarna

möjlighet att ställa frågor kring artikeln i HD 5/9, arrangeras en
medborgardialog av kommunen, politiker och tjänstemän.

Ordförandes signatur

"^-
(1) Justerandes signatur

tUlH
(2) Justerandes signatur

^
Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
2021-09-15

2. Ta fram två jämförbara anbud som lämnats av entreprenadföretag för
det som kallas för alternativ l i tjänsteskrivelsen och alternativ
bortforsling (exklusive jordmassorna från Frode Laursen och den gamla
soptippen).

Mikael Mårtensson (S) yrkar bifall till ordförandes yrkande.
Jan Heanicks (-) yrkar bifall till ordförandes yrkande.

Ordförande yrkar på att avslå Paul Ericssons (M) tilläggsyrkanden.

Proposition
Ordförande ställer eget yrkande med bifallsyrkande från Mikael Mårtensson (S)
Jan Hennicks (-) och Paul Ericsson (M), under proposition och finner att detta
bifalles.

Ordförande ställer Paul Ericssons (M) första tilläggsyrkande mot ordförandes
avslagsyrkande under proposition och finner att tilläggsyrkandet avslås.

Åsa Holmen (L) begär votering.

Voteringsordning - § 167
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning, den som bifaller
ordförandes avslagsyrkande röstar Ja och den som bifaller Paul Ericssons (M)
första ändringsyrkande röstar Nej.

Votering - § 167
Voteringen genomförs med upprop och utfaller med 8 Ja-röster och 5 nej-röster
vilket iimebär att första tilläggsyrkandet avslås.

Proposition
Ordförande ställer Paul Ericssons (M) andra tilläggsyrkande mot ordförandes
avslagsyrkande under proposition och finner att tilläggsyrkandet avslås.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktigebeslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att ansöka om
exproprieringstillstånd för fastigheten Åstorp 113:154.

Reservation

Åstorpsalliansen (M, L, KD) reserverar sig skriftligen mot beslutet. Se
protokollsbilagor i slutet av protokollet.

Expedieras
Akten
Kommunfullmäktige

Ordförandes signatur

...^,...
(1) Justerandes signatur

1^ \M
(2) Justerandes signatur

^~\A
Utdragsbestyrkande



Liberalerna l

Åstorpsalliansen

Reservation §16 - Expropriering av Norra
Vallgatan

Detta är ett ärende som har varit pågående i ca 15 år och det är sedan länge dags att komma
till avslut. Styret har velat täcka över giftdeponin med hänvisning till att detta är salt.
Alliansen hävdar att detta är gifter, l HD 5/9 2021 kunde vi läsa att deponin orsaker fiskdöd i
Humlebäcken, att håret ramlar av armarna om man kör ner armen i "saltet". Vi talar om
Natriumsulfat, Myrsyra och slaggprodukter som kan innehålla diverse olika saker.

Alliansen yrkade i KF blå. expropriering samt begära anbud för sanering alt bortforsling.
Styrets förslag vann men blev överklagat och ärendet måste tas om.

Åstorpsalliansen (M, L, KD) yrkade bifall till delar av arbetsutskottets tidigare förslag till
beslut kring denna fastighet vilket innebär:

l. Bifall att Åstorps kommun ska ansöka om exproprieringstillstånd för fastigheten
Åstorp 113:154.

Samt tilläggsyrkande var för sig:

Tilläggsyrkande 1 att:
1. Med tanke på demokrati och öppenhet, samt att ge medborgarna möjlighet att

ställa frågor kring artikeln i HD 5/9, arrangeras en medborgardialog av
kommunen, politiker och tjänstemän.

Tilläggsyrkande 2
2. Ta fram två jämförbara anbud som lämnats av entreprenadföretag för det som kallas

för alternativ l i tjänsteskrivelsen och alternativ bortforsling (exklusive jordmassorna
från Frode Laursen och den gamla soptippen)

Tilläggsyrkandena avslogs och vi beklagar detta och kommer kämpa vidare i KF.

För Åstorpsalliansen i KS 210911

Paul Ericsson (M) Åsa Holmen (L) Nils-Göran Nilsson (KD)

'^ H4 ^^
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PROTOKOLL
2021-09-01

KsAu § 198

Expropriering av fastigheten 113:154
(OBS! Ändring av rubrik, nytt dnr av ärende: Norra Vallgatan,
återställning av Åstorp 113:154,113:10)
Dnr KSFD 2018/151, 2021/180

Sammanfattning
Svensk Jordförbättring AB försattes i konkurs i juni 2008. På fastigheten
Åstorp 113:154 i Åstorps kommun har bolaget bedrivit verksamhet i form av
ett upplag bestående av olika kemikalier sedan 2006. Den 27 januari 2020
fattade kommunfullmäktige ett beslut om att bland annat ansöka om
expropriation av fastigheten Åstorp 113:154. Detta beslut överklagades och
förvaltningsrätten upphävde beslutet den 3 juni 2021. Bedömningen som
förvaltningsrätten gjorde var att beslutet skulle upphävas på grund av att
beslutet inte hade kommit till på lagligt sätt. Felaktigheten var att
facknämnden, i detta fall bygg- och miljönämnden, inte hade deltagit i
beredningen.
Till skillnad från tidigare beslut avser detta ärende enbart exproprieringen
(punkt l i föregående beslut).

Yrkanden

Ordförande yrkar på att ärenderubriken ändras till Expropriering av
fastigheten av 113:154.

Ordförande yrkar på att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att besluta att ansöka om exproprieringstillstånd för fastigheten Åstorp
113:154.

Roger Nielsen (M) deltar inte i beslut.

Proposition
Ordförande ställer egna yrkanden under proposition och finner att detta
bifalles.

Arbetsutskottets beslut

Arendembriken ändras till "Expropriering av fastigheten av 113:154".

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsebeslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att ansöka om
exproprieringstillstånd för fastigheten Åstorp 113:154.

Expedieras
Akten

Kommunstyrelsen

Ordförandes signatur

^
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Skrivelse
Datum 2021-07-05
Version 1

Anders Aronsson

Miljöchef
042-640 82
anders.aronsson@astorp.se

Komplettering av beslutsunderlaget inför yttrande angående expropriering av
fastigheten Åstorp 113:154
Dnr BMN 2020-225-10

Sammanfattning
I enlighet med den nedannämnda beskrivningen av föroreningssituationen bedömer
Bygg- och miljönämnden att en expropriation av fastigheten Åstorp 113:154 är en
lämplig åtgärd för att långsiktigt skydda människors hälsa och miljön samt att samtidigt
möjliggöra en framtida användning av marken. Fastigheten har varit abandonerad sedan
2008. För att förhindra fortsatt spridning av föroreningar behöver kommunen ta över
fastigheten för att kunna vidta åtgärder för att förhindra fortsatt spridning av föroreningar.
Kommunfullmäktige har beslutat att en utredning ska utreda vilken metod som ska
använda för att omhänderta föroreningarna och förhindra fortsatt spridning av
föroreningar.

Bakgrund
Inom fastigheten Åstorp 113:154 har det under 1960-talet bedrivits deponiverksamhet
varefter den övertäcktes. Svensk Jordförbättring har efter köp av fastigheten haft upplag
av kemikalier (Natriumsulfat) inom delar av fastigheten. Dessa kemikalier ligger
fortfarande kvar på fastigheten och sprids till omgivningen. Svensk Jordförbättring gick i
konkurs i juni 2008. Då abandonerade konkursförvaltaren fastigheten och gjorde den
därmed herrelös. Inom fastigheten finns en vall som till stor del är uppbyggd av
natriumsulfat, myrsyra och avloppsslam och enligt en undersökning som utfördes 2015
visades det på förhöjda halter av natrium och sulfat i nio av totalt 26 utförda provpunkter.
De förhöjda halterna uppmättes innanför och norr om kemikalieupplaget. Under 2018
gjordes en ny undersökning som visade på att det förekomma en spridning från
kemikalieupplaget. Framför allt sker spridningen med grundvattnet. Närmaste
ytvattenrecipient är Humlebäcken som rinner ca 100 m norr om fastigheten. Flertalet
utredningar har genomförts sedan föroreningarna upptäcktes och alternativa förslag har
tagits fram som visar hur föroreningarna kan hanteras och spridning kan förhindras.
Utifrån dessa har kommunfullmäktige i Åstorps kommun beslutat den 27 januari 2020
om en omformning och övertäckning av massorna på fastigheten och att ansöka om
expropriering av fastigheten för att kunna genomföra denna åtgärd. Då fastigheten har
varit abandonerad sedan 2008 bör kommunen ta över fastigheten snarast möjligt och
påbörja hanteringen av föroreningarna för att förhindra fortsatt spridning.

Noll alternativet är att kommunen inte exproprierar fastigheten Åstorp 113:154. Vid noll
alternativet kommer föroreningarna fortsätta sprida sig i mark och gmndvatten till ett allt
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större område.

Innan kommunen ska påbörja hantering av föroreningarna ska en anmälan om
efterbehandling inkomma till Bygg- och miljönämnden. I anmälan kommer det att
framgå vilken metod kommunen har valt för att förhindra fortsatt spridning av
föroreningar från fastigheten. När anmälan om efterbehandling har inkommit till bygg-
och miljönämnden ska nämnden besluta om föreslagen efterbehandlingsåtgärd är
förenligt med miljöbalken och besluta om vilka försiktighetsåtgärder som ska uppfyllas
för det valda efterbehandlingsaltemativet.

Underhåll, skötsel, tillsynsplan och kontrollplan är punkter som kan redovisas i anmälan
och kan regleras i nämndens beslutet om efterbehandling.

Fastigheten Åstorp 113:154 omfattas inte av strandskyddet. Delar av fastigheten Åstorp
113:10 omfattas av strandskydd. Innan kommunen påbörjar sanering av fastigheterna ska
erforderliga tillstånd finnas.
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Miljökontoret 

 

 

 

 

 

Kommunfullmäktige 

 

Yttrande gällande ansökan om expropriation av fastigheten Åstorp 113:154 

 

Dnr BMN-2020-225-8 

Dnr KSFD 2018/151 

 

Sammanfattning 

Den 27 januari 2020 fattade kommunfullmäktige ett beslut om att bland annat ansöka om 

expropriation av fastigheten Åstorp 113:154. Detta beslut överklagades och 

förvaltningsrätten upphävde beslutet den 3 juni 2021. Bedömningen som 

förvaltningsrätten gjorde var att beslutet skulle upphävas på grund av att beslutet inte 

hade kommit till på lagligt sättet. Felaktigheten var att en facknämnd, i detta fall bygg- 

och miljönämnden, inte hade deltagit i beredningen gällande frågan om expropriation.  

 

Enligt kommunallagen 5 kap. 26-38 §§ finns regler om beredning av ärenden i 

fullmäktige. Kortfattat innebär det att om ett ärende beretts bara av en 

fullmäktigeberedning ska en nämnd vars verksamhetsområde ärendet berör också ge 

tillfälle att yttra sig. Bygg- och miljönämnden har fått förslag till beslutet för yttrande den 

4 juni 2021.  

 

Förslag till yttrande 

Bygg- och miljönämnden har inga synpunkter på att Åstorps kommun ansöker om 

expropriation av fastigheten Åstorp 113:154 i enlighet med Tjänsteskrivelsen, 2021-06-

04.  

 

För att kommunen ska kunna genomföra de åtgärder som förslaget i övrigt syftar på, 

krävs det att kommunen blir fastighetsägare genom expropriation då det i dagsläget inte 

finns någon fastighetsägare till Åstorps 113:154.  

 

När det gäller de övriga punkterna har bygg- och miljönämnden varit med i processen och 

har inte några övriga yttrande gällande dessa.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, miljöinspektör, 2021-07-05 

Skrivelse, miljöchef, 2021-07-05 

Tjänsteskrivelse, kanslichef, 2021-06-04 

Dom från Förvaltningsrätten i Malmö, mål nr 2194-20, 2021-06-03 

Bilaga 1 Protokoll Kommunfullmäktige 2020-01-27 § 27 

Bilaga 2 WSP 2018-04-20 

Bilaga 3 WSP 2015-10-27 

Bilaga 4 Tyrens 2014-01-30 

Ansökan om expropriationstillstånd till fastigheten Åstorp 113:154 

 

Tjänsteskrivelse 

Datum 2021-07-05 

Version  1 
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Miljökontoret 

 

 

Ärendet 

Beslutet som kommunfullmäktige i Åstorps kommun tog den 27 januari 2020, § 21 

överklagades. I överklagan lyftes ett antal punkter avseende bland annat finansieringen, 

rubriceringen av ärendet, jäv och beredningens kvalitet och omfattning. Alla punkter 

avfärdades av Förvaltningsrätten utom punkten Beredning. 

 

Ärendet hade endast beretts av kommunstyrelsen och inte också av en facknämnd. 

Förvaltningsrätten ansåg det uppenbart att ärendet gällde hantering av en fråga inom 

området för miljö- och hälsoskydd. Bygg- och miljönämnden har varit delaktiga i 

processen men inte inför expropriationsbeslutet. Ärendet tas därför upp på nytt för 

behandling och bygg- och miljönämnden får därför nu möjligheten att yttra sig. 

 

När det gäller de övriga punkterna i kommunfullmäktiges beslut från den 27 januari 2020 

har Tekniska kontoret varit i kontakt med NSR som arbetar med dessa frågor enligt 

beslut. Att kommunen exproprierar fastigheten är en förutsättning för att de eventuella 

åtgärderna ska kunna bli aktuella efter att de olika uppdragen och utredningarna är klar. 

 

Bygg- och miljönämnden är en tillsynsmyndighet och kommer att vara delaktig och 

kommer att ta ställning till de avhjälpande åtgärderna som kommer att bli aktuella vid ett 

senare tillfälle.  

 

 

 

Rebecka Christoffersson 

Miljöinspektör 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelseförvaltningen 

Kansliavdelningen 

Bygg- och miljönämnden 
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1 INLEDNING 
WSP Environmental har på uppdrag av Åstorps kommun utfört 

kompletterande miljötekniska provtagningar av jord och vatten inom och i 
anslutning till fastigheten Åstorp 113: 154. Inom fastigheten har det tidigare 

bedrivits deponiverksamhet under 1960-talet varefter den övertäcktes. 
Svenska Jordförbättringar har efter köp av fastigheten haft upplag av 

kemikalier inom delar av fastigheten . Dessa kemikalier ligger fortfarande kvar 

inom fastigheten sedan Svenska Jordförbättringar gått i konkurs juni 2008. 

Provtagningsarbetena är utförda för att identifiera om spridning har skett från 
det ursprungliga området. Uppdraget omfattar kartläggning av förorenad jord 

och vatten m h t natriumsulfat. 

2 TIDIGARE UNDERSÖKNINGAR OCH 
UTREDNINGAR 

Enligt erhållet material från Åstorps kommun har det tidigare utförts följande 
miljötekniska markundersökningar/ utredningar inom fastigheten och dess 

omgivning: 

• Miljöteknisk undersökning samt åtgärdsutredning avseende 
kemikalieupplag inom fastigheten Åstorp 113: 154, Åstorps kommun, 
Tyrens 2014-01-30 

• Kompletterande provtagning inom Åstorp 113: 154, Tyrens 2014-05-
09 

• I syfte att avgränsa äldre deponi/ soptipp inom fastigheten utförde 
Tyrens även geofysiska mätningar, vilka redovisas i PM Resistivitet, 

Åstorp 113: 154, 2014-06-24. 

• Resultatrapport - Miljöteknisk jordprovtagning inom och i anslutning 

till fastighet Åstorp 113:154, WSP 2015-10-27. 

I WSP's rapport från 2015 finns en kort sammanställning av de tidigare 
rapporterna. Undersökningen från 2015 visade på förhöjda halter av natrium 

och sulfat i nio av totalt 26 utförda provpunkter. De förhöjda halterna 
uppmättes innanför och norr om kemikalieupplaget. 

Föroreningar över riktvärdet återfanns främst inom upplagets västra delar där 
i princip hela jordprofilen ner till grundvattenytan är förorenad i halter över 

föreslagna riktvärden . I de centrala delarna är generellt den översta 0,5- 1 m 

förorenad över riktvärdena. Någon lateral avgränsning gjordes ej inom 

upplagets östra del. 

Norr om kemikalieupplaget påträffades halter av natrium och sulfat relativt 

ytligt, generellt den översta metern. I en punkt påträffades halter över 
riktvärdet ner till grundvattenytan. 

Provtagningar inom industrifastigheten som ligger väster om 

kemikalieupplaget visade inte på några halter över riktvärdet 

Jorden i befintlig jordhög belägen norr om kemikalieupplaget, uppvisade låga 

till måttliga föroreningshalter där endast halter av zink och kadmium 

överskred halter för KM i ett samlingsprov. 



Gällande åtgärdsmål för en kommande efterbehandling av förorenad jord så 
finns det inga generella riktvärden för förorenad mark från Naturvårdsverket. 
Golder Associates (2009) har i sin utredning angående bullervallen inom 
Broby 46:5, med samma föroreningsproblematik som aktuell objekt, använt 
halten 1 200 mg/kg våtvikt som riktvärde för akuttoxiska effekter på barn. 
Denna halt har tidigare utredningar i området använt som riktvärde då 
området är fritt tillgängligt för allmänheten. Tyrens har analyserat proverna 
med avseende på natrium, sulfat och torrsubstans och räknat om detta till en 
halt av natriumsulfat i jordens våtvikt utan att ta hänsyn till stökiometriska 
förhållandet mellan natrium och sulfat. 

3 OMRÅDESBESKRIVNING 
Fastigheten Åstorp 113: 154 ligger i norra industriområdet i Åstorp. 
Lokalisering av undersökningsområde framgår av Figur 1. 

Fastigheten omfattar ca 10 000 m2 och kan ses som vita vallar på flygfotot i 
Figur 2, här visas även de undersökta punkterna från 2015 och 2018 i en 
provtagningsplan. 

tfodv.1111 

Figur 1. Översiktskarta Astorp med det undersökta området markerat med rött. 

Figur 2. Provtagningsplan 2018, tidigare undersökningspunkter från 2015 syns 
med blå text. Flygfoto från industriområdet i norra Åstorp med 
kemikalieupplaget och det ungefärliga läget av fastigheten 113:154 markerat 
med rött. 

10217375• Astorp113:154 15 
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Fastigheten gränsar i söder och väster mot industrimark och i norr och öster 
mot utfyllnadsområden och Åstorps brukshundsklubb. Närmaste 

ytvattenrecipient är Humlebäcken som rinner ca 100 m norr om fastigheten. 

Mot väster, norr och öster längs fastighetsgränsen ligger kemikalieupplaget i 

form av en vall. Stora delar av vallen består av vitt material. Ytan innanför 
vallen är plan och består av diverse fyllnadsmaterial. Utförligare 

om rådesbeskrivning ges i WSP's rapport från 2015. 

4 UNDERSÖKNINGENS OMFATTNING 
Uppdraget har omfattat följande moment: 

• Framtagande av provtagningsplan som fastlades i samråd med 
Åstorps kommun. 

• Skruv borrning med borrbandvagn i 6 punkter (W1801-W1805 och 
W1808) ner till grundvattenytan. Jordprover uttogs i diffusionstäta 
påsar som samlingsprover i borrhål för varje halvmeter av 
jordprofilen. 

• Installation och provtagning av grundvatten i grundvattenrör i fyra 
punkter W1801 , W1802, W1805 och W1808. 

• Provtagning av ytvatten i två punkterW1808 och W1807. 

• Analys vid ackrediterat laboratorium av 10 jordprover med avseende 
på natrium och sulfat. 

• Analys vid ackrediterat laboratorium av 4 grundvattenprover och 2 
ytvattenprover med avseende på natrium och sulfat. 

• Grundvattenrören är inmätta med GPS. Övriga provpunkter har inte 
mätts in, markerade punkter är uppskattade lägen. 

• Sammanställning av analysresultat och upprättande av rapport. 

Samtliga analyser utfördes av ackrediterade laboratorier. Undersökningen 

utfördes i enlighet med WSP:s kvalitetsinstruktioner och i tillämpliga delar 
enligt SGFs rutiner (rapport 2:2013) samt instruktioner från 

analyslaboratoriet. 

5 GENOMFÖRANDE 
Jordprovtagning utfördes den 6 mars 2018 genom skruvborrning i totalt 6 

punkter. En plan med placering av provtagningspunkter redovisas i bilaga 1. 

Skruvborrning skedde ner till grundvattenytan. Borrdjupet varierade mellan 2 

och 4 m djup under markytan. Provtagning av jord utfördes som 

samlingsprov om 0,5 m. Proven togs ut från skruv efter det att denna rensats 

från det yttre och inre skiktet. Innan proven togs från skruven noterades 

jordlagerföljden. Jordprover placerades i diffusionstäta plastpåsar. 

Jordlagerföljder, material, färg mm har antecknats i fält och redovisas i 

fältprotokollet, se bilaga 2. 

I syfte att undersöka spridning till ytlig jord och via grundvattnet av 
förekommande förorening av natriumsulfat kring kemikalieupplaget 



analyserades ytlig jord och jord i nivå med grundvattenytan med avseende 
på natriumjoner och lättlösliga sulfatjoner. 

I samband med borrningsarbetena installerades fyra grundvattenrör (PEH , 
63 mm). Provtagning i dessa fyra grundvattenrör samt två ytvattenpunkter 
utfördes enligt Bilaga 1. 

Analyserna utfördes på ackrediterade laboratorier, Eurofins med avseende 
på natrium och sulfat i vatten och ALControl med avseende på natrium och 
sulfat i jord. 

6 JÄMFÖRVÄRDE 

6.1 NATRIUM OCH SULFAT I JORD 
Golder Associates AB har i en tidigare utredning kommit fram till att 
natriumsulfat innebär akut risk för negativa hälsoeffekter för barn vid oralt 

intag av natriumsulfatblandad jord över halten 1200 mg/kg våtvikt (Tyrens, 
2014-01-30). I enlighet med Åstorps kommun används denna halt som 
åtgärdsmål beträffande natriumsulfat. 

6.2 NATRIUM I GRUNDVATTEN 
Grundvatten i kristallin berggrund som är opåverkat av saltvatten uppvisar 
sällan kloridhalter över 20 mg/I (Naturvårdsverket, 1999). Vid 100 mg/I klorid 
anses dricksvatten som anmärkningsvärt ur teknisk synpunkt 

(Livsmedelsverket, 2003) just för saltets korroderande egenskaper. 
Överstiger kloridhalten 300 mg/I anses vattnet med tvekan tjänligt (främst ur 

teknisk synpunkt) och vattnet börjar även smaka salt (smakgränsen varierar 
beroende på olika individers salthalt i saliven) . Ett gränsvärde för att 

dricksvatten skall anses otjänligt eller hälsovådligt på grund av förhöjd 
kloridhalt saknas idag. 

Det finns inte något platsspecifikt riktvärde för grundvatten i området. 

6.3 SULFAT I GRUNDVATTEN 
Sulfathalter över 100 mg/I kan påskynda korrosionsangrepp. Över 250 mg/I 
kan ge smakförändringar och övergående diarre hos känsliga barn . 

Det finns inte något platsspecifikt riktvärde för grundvatten i området. 

10217375 • Åstorp 113:154 17 
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7 RESULTAT 
Provpunkternas lägen framgår av provtagningsplanen i bilaga 1. Resultaten 

av fältobservationer och fältanalyser redovisas i fältprotokollet i bilaga 2. 
Analysrapporterna visas i bilaga 3. 

7.1 FÄLT OCH GEOLOGI 
Resultaten av fältanalyser och fältobservationer redovisas i bilaga 2. 

Tidigare undersökningar visar att ytliga jordlager generellt utgörs av fyllning 
huvudsakligen av lerig karaktär med inslag av grus, sand, sten och mulljord. 

Ställvis påträffas asfalt, aska, tegel, trä, kol, plåt, textil, plast och sopor i 
fyllningen. Fyllningens mäktighet varierade från ca 0,3- 0,4 m vid 

brukshundsklubben till ca 7, 7 m inom upplagsområdet. I den kompletterande 

undersökningen varierar den undersökta fyllningens mäktighet mellan 0,4 

ner till avslutad borrning vid 3 m u my (W1804) m. Fyllningen består av Mull, 
lera, silt, sand, grus, sten, på enstaka ställen påträffades inslag av tegel eller 

makadam. 

Fyllningen underlagras generellt av lera men ställvis påträffas även lager av 

sand. 

Vid det tidigare undersökningstillfället återfanns grundvattenytan på nivån 

mellan ca 1,5-4,0 meter under markytan (mu my). I mars 2018 utfördes 
provtagning och grundvattennivåmätning vid tjällossning , vilket kan förklara 

variationen i och de höga grundvattennivåerna som uppmättes (tabell 1 ). 

Grundvattennivåerna varierade mellan 0,04 till 3,5 m u my inom 

undersökningsområdet 2018 variationen är stor p.g .a. områdets kupering 

och jordens varierande beskaffenhet. 

Tabell 1. Inmätning av grundvattennivåer vid två tillfällen (mu my och mö h), 
renspumpning utfördes den 12 mars efter den första inmätningen av nivåerna. 

Datum 20180312 20180313 

Rör gv nivå gv nivå gv nivå gv nivå 
(mö h) (mu (mö (mu 

my) h) my) 

W1801 16,456 3,964 16,956 3,464 

W1802 20,768 0,084 20,778 0,074 

W1805 16,794 0,36 16,894 0,26 

W1808 21,772 0,601 22,332 0,041 

7.2 LABORATORIEANAL YSER 

7.2.1 Natrium och sulfat i jord 

Totalt 10 jordprover analyserades med avseende på natriumjoner och 
lättlösliga sulfatjoner. En tabell med analysresultat ges i tabell 2, 

analysrapporterna visas i bilaga 3. Inga halter överstiger riktvärdet. 



Tabell 2. De uppmätta halterna överstiger inte riktvärdet på 1200 mg/kg våtvikt. 
(TS=torrsubstans, VS=våtvikt, m u my=meter under markytan, 
Na•=natriumjoner, SOi·=/ättlös/iga sulfatjoner, 
"Na2SO/'="natriumsulfat"=summan av natriumjoner och su/fatjoner) 

Prov- Prov- TS Na• so/· Na• so/-
punkt djup 

mu my % mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg 

TS TS vs vs 
W1801 0-0.5 79 <10 130 7,9 102 

W1801 1.5-2 78 <10 240 7,8 186 

W1802 0-0.5 78 <10 94 7,8 73 

W1802 1-1.5 77 <10 230 7,7 177 

W1803 0-0.5 79 <10 180 7,9 143 

W1803 1.5-2 88 67 140 59 124 

W1804 0-0.5 77 <10 52 7,7 40 

W1804 2.5-3 83 <10 100 8,3 83 

W1805 0-0.5 72 <10 150 7,2 108 

W1805 1.5-2 70 310 280 218 197 

7.2.2 Natrium och sulfat i vatten 

Totalt sex vattenprover analyserades med avseende på natriumjoner och 

lättlösliga sulfatjoner, fyra grundvattenprov och två ytvattenprov. En tabell 

med analysresultat ges i tabell 3, analysrapporterna visas i bilaga 3. Som 

anges i kapitel 6.2 och 6.3 finns inga riktvärden för natrium och sulfat i 

vatten. 

Tabell 3. Resultat från vattenprovtagning 2018-03-13. 

Sulfat mg/I Natrium Na mg/I 
(filtrerat) 

Grundvatten 

W1801 420 110 

W1802 16 18 

W1805 290 110 

W1808 27 34 

Ytvatten 

W1806 260 110 

W1807 14 12 

"Na2SO/ 

mg/kg VS 

110 

194 

81 

184 

151 

183 

48 

91 

115 

415 
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8 TOLKAD UTBREDNING AV 
FÖRORENINGAR 

8.1 JORD 

Utförd kompletterande miljöteknisk markundersökning visar inga halter av 

natriumsulfat över det framtagna riktvärdet för jord. Generellt tycks potentiell 
spridning vara större med grundvatten än den ytliga spridningen då halterna i 
jord som är i nivå med grundvattnet är högre än i den ytliga jorden. 
Sulfathalterna är högre än natriumhalterna i alla punkter utom en (W1805) . 

Figur 3. Karta över provtagningspunkterna, mer detaljerad karta visas i bilaga 1. 

8.2 VATTEN 

Halterna i grundvattnet visar på en möjlig större spridning i nord och/eller 
nordostlig riktning (W1801 och W1805) där salthalterna är högre än 
rekommenderade halter i grundvatten som skall användas som dricksvatten. 

Ytvattenanalyserna visar att halterna i W1806, där vattnet sannolikt har en 
lägre omsättningshastighet, är högre än i Humlebäcken (W1807) som rinner 
norr om området 

9 SLUTSATSER 

Halterna av natriumsulfat i jord ligger under framtagna gränsvärden i de 
undersökta punkterna och anses utgöra en liten risk för omgivningen. Det 

kan förekomma en viss spridning från kemikalieupplaget, framförallt tycks 
denna i så fall ske med grundvattnet. Osäkerheter föreligger som andra 
källor somt ex konstgödning som inte kan uteslutas liksom naturliga 
bakgrundshalter som inte är undersökta eller kända. 

Uppmätta halter i Humlebäcken är låga, medan halterna i dammen som 
ligger intill brukshundsklubbens gräsyta skulle kunna utgöra en liten risk fört 
ex barn och hundar som får i sig av vattnet. 



Variationer med årstiderna kan inte heller uteslutas tex kan 
koncentrationerna bli högre då flödena är lägre under torrare perioder. 
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Åstorps kommun 

Åstorp 113:154 

Skruvborrning 2018-03-06 
Uppdragsnr: 10217375 

Fältprotokoll: 

Punkt nr Nivå Jordart 

m.u.my 

W1801 0-0,5 F / Mu, Le 

0,5-1,0 Let 

1,0-1,5 Let 

1,5-2,0 Let 

2,0-3,0 Let 

3,0-3,5 Le 

3,5-4,2 Le (si) (sa ) 

2,2-4,2 Filterdel grundvattenrör 

W1802 0-0,4 F / Mu, Sa, Gr, (tegel) 

0,4-0,6 sa le Si 

0,6-1,0 Let 

1,0-1,5 Let 

1,5-2,0 (si) Let 

2,0-3,0 (si) Le 

3,0-4,0 Le 

1,6-3,6 Filterdel grundvattenrör 

W1803 0-0,5 F / Mu, Le, Sa, Gr, makadam 

0,5-1,0 F / Sa, Mu, Gr 

1,0-1,5 F / Sa, Gr, Mu, (tegel) 

1,5-2,0 F / Sa, Gr, Mu, (tegel) 

ca 1,7 Grundvattennivå 20180306 

W1804 0-0,6 F / Le, Si, Mu, Sa, Gr 

0,6-1,0 F / Mu, Si, Sa 

1,0-1,5 F / Le, Si, Mu, Sa, Gr 

1,5-2,0 F / Le, Si, Mu, Sa, Gr 

2,0-2,5 F / Le, Si, Sa, (Gr) 

2,5-3,0 F / Le, Si, Sa, (Gr) {blött) 

W1805 0-0,7 F / Mu, Si, Le 

0,7-1,0 F / Let, Mu 

1,0-1,5 F? Mu, Le, Gy 

1,5-2,0 F? Mu, Le, Gy 

2,0-2,5 Le 

2,5-3,5 Le 

1,4-3,4 Filterdel grundvattenrör 

W1808 0-0,5 F / Sa, Gr, St 

0,5-1,0 F / Sa, Gr, St, Si, Le 

1,0-1,5 Let 

1,5-2,0 Let 

2,0-3,0 (si) Let 

3,0-4,0 Le 

1,7-3,7 Filterdel grundvattenrör 

Bilaga 2 

Färg lukt Art Provtagna Ana lyserade 

nivåer, m.u.my prover 

brun ingen 0-0,5 X 

grå-brun ingen 0,5-1,0 

grå-brun ingen 1,0-1,5 

grå-brun ingen 1,5-2,0 X 

grå-brun ingen 

grå ingen 

grå ingen 

mörkrun ingen 0-0,5 X 

grå-brun ingen 

brun-grå ingen 0,5-1,0 

run-grå ingen 1,0-1,5 X 

brun-grå ingen 1,5-2,0 

grå ingen 2,0-3,0 

grå ingen 

mörkbrun-grå-brun ingen 0-0,5 X 

brun ingen 0,5-1,0 

mörkbrun-brun ingen 1,0-1,5 

mörkbrun-brun ingen 1,5-2,0 X 

brun ingen 0-0,5 X 

grå-mörkrun ingen 0,5-1,0 

mörkbrun-brun-grå ingen 1,0-1,5 

mörkbrun-brun-grå ingen 1,5-2,0 

brun-grå ingen 2,0-2,5 

brun-grå ingen 2,5-3,0 X 

brun-mörkrun ingen 0-0,5 X 

brun-grå ingen 0,5-1,0 

mörkrun-brun ingen 1,0-1,5 

mörkrun-brun ingen 1,5-2,0 X 

grå ingen 2,0-2,5 

grå ingen 

brun ingen 0-0,5 X 

brun ingen 0,5-1,0 

brun-grå ingen 1,0-1,5 

brun-grå ingen 1,5-2,0 X 

brun-grå ingen 

grå ingen 



Bilaga 3a 

La bo rata ri era p porter 
Jord 



SYNL/\B \I 
SYNLAB Analytics & Services Sweden AB 
Box 1083, 581 10 Linköping Tel : 0 13-25 49 00 Fax: 0 13-12 17 28 
ORG.NR 556152-09 16 STYRELSE NS SÄTE: LINKÖPING 

Avser 

Projekt 

Projekt 
Konsult/ProjNr 
Provtyp 

10217375 
Ulf Hempel 
Mark 

Information om provet och provtagningen 

Provtagningsdatum 
Provets märkning 
Provtagningsdjup 
Provtagare 

Analysresultat 

Metodbeteckning 

SS-ISO 11465-1 : 1995 
SS-EN ISO 10304-1 :2009 (*) 
EN 16173mod,EN ISO 11885 

2018-03-07 
W1801 ; 0-0.5 

Ulf Hempel 

Analys/Undersökning av 

Torrsubstans 
Sulfat, S04 
Natrium, Na 

(*) :Metod ej ackrediterad av Swedac 

A ckred. nr 1 006 
Provning 

IS0 / IEC 17025 

Mark 

RAPPORT Sida 1 (1) 

utfärdad av ackrediterat laboratorium 
REPORT issued by an Accredited Laboratory 

jRapport Nr 18087822 

Uppdragsgivare 

WSP Environmental 
Mark och vatten 3158 

Laholmsvägen 10 
302 66 HALMSTAD 

Ankomstdatum 
Ankomsttidpunkt 

2018-03-09 
2120 

Resultat Mätosäkerhet Enhet 

78 .5 ± 7.85 % 
< 10 mg/kg TS 
130 ± 26 mg/kg TS 

Angiven m iitostikerhet iir beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas frlm lc1boratoriet efter beg.'iran. 

Linköping 2018-03-22 
Rappor ten har granskats och godkänts av 

Patric Eklundh 
Laboratoriechef 
Kontrollnr 7784 1697 16 11 2313 

Denna rapport får endast återges i sin helhet , om inte ut fä rdande l.1bora torium i fö rväg skriftl igen godkänt mm at. 



SVNLAB Analytics & Services Sweden AB 
Box 1083, 581 10 Linköping Tel: 013-25 49 00 Fax : 0 13-1 2 17 28 
ORG.NR 556152-09 16 STYRELSENS SÄTE : LINKÖPIN G 

Avser 

Projekt 

Projekt 
Konsult/ProjNr 
Provtyp 

10217375 
Ulf Hempel 
Mark 

Information om provet och provtagningen 

Provtagningsdatum 
Provets märkning 
Provtagningsdjup 
Provtagare 

Analysresultat 

M etodbeteckning 

SS-ISO 11465-1 : 1995 
SS-EN ISO 10304-1 :2009 (*) 
EN 16173mod,EN ISO 11885 

2018-03-07 
W1801 ; 1 .5-2 

Ulf Hempel 

Analys/Undersökning av 

Torrsubstans 
Sulfat, S04 
Natrium, Na 

(*) :Metod ej ackrediterad av Swedac 

A ckred. nr 1006 
Provning 

1S0/IEC 17025 

Mark 

RAPPORT Sida 1 (1) 

utfärdad av ackrediterat laboratorium 
REPORT issued by an Accredited laboratory 

!Rapport Nr 18087823 

Uppdragsgivare 

WSP Environmental 
Mark och vatten 3158 

Laholmsvägen 10 
302 66 HALM ST AD 

Ankomstdatum 
Ankomsttidpunkt 

2018-03-09 
2120 

Resultat Mätosäkerhet Enhet 

77 .6 ± 7 .76 % 
< 10 mg/kg TS 
240 ± 48 mg/kg TS 

Angiven mi1tosäkerhet är beräkn.-1d med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran. 

Linköping 2018-03-22 
Rapporten har granskats och godkänts av 

Patric Eklundh 
Laboratoriechef 
Kontrollnr 7685 1296 1613 2016 

Denna rapport f år endast återges i sin helhet , om inte utfärdande labora torium i förväg skrirtligen godkänt annal. 



SYNL/\G \I 
SYNLAB Analytics & Services Sweden AB 
Box 1083, 581 10 Linköping Tel : 01 3-25 49 00 Fax : 013-12 17 28 
ORG.NR 556152-09 16 STYRELSENS SÄTE : LINKÖPING 

Avser 

Projekt 

Projekt 
Konsult/ProjNr 
Provtyp 

10217375 
Ulf Hempel 
Mark 

Information om provet och provtagningen 

Provtagningsdatum 
Provets märkning 
Provtagningsdjup 
Provtagare 

Analysresultat 

Metodbeteckning 

SS-ISO 11465-1 : 1995 
SS-EN ISO 10304-1 :2009 (*) 
EN 16173mod,EN ISO 11 885 

2018-03-07 
W1802; 0-0.5 

Ulf Hempel 

Analys/Undersökning av 

Torrsubstans 
Sulfat, S04 
Natrium, Na 

(*) :Metod ej ackrediterad av Swedac 

c,'l'l EO;jC' 

;,;. u.n.u 0 
9- w ~ 
1eo ,,.~~ 

A ckred. nr 1006 
Provning 

1S0/IEC 17025 

Mark 

RAPPORT Sida 1 (1) 

utfärdad av ackrediterat laboratorium 
REPORT issued by an Accredited Laboratory 

I Rapport Nr 18087824 

Uppdragsgivare 

WSP Environmental 
Mark och vatten 3158 

Laholmsvägen 10 
302 66 HALM ST AD 

Ankomstdatum 
Ankomsttidpunkt 

2018-03-09 
2120 

Resultat Mätosäkerhet Enhet 

77 .7 ± 7.77 % 
< 10 mg/kg TS 
94 ± 19 mg/kg TS 

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser k~1n erhfl/las fr{Jn laboratoriet efter begäran. 

Linköping 2018-03-22 
Rapporten har granskats och godkänts av 

Patric Eklundh 
Laboratoriechef 
Kontrollnr 7584 1499 16 10 2616 

Denna rapport får endast återges i sin helhet , om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. 



SYN L/\G \I 
SYNLAB Analytics & Services Sweden AB 
Box 1083, 581 10 Linköping Tel: 01 3-25 49 00 Fax: 01 3-12 17 28 
ORG.NR 556152-0916 STYRELSENS SATE: LINKÖPING 

Avser 

Projekt 

Projekt 
Konsult/ProjNr 
Provtyp 

10217375 
Ulf Hempel 
Mark 

Information om provet och provtagningen 

Provtagningsdatum 
Provets märkning 
Provtagningsdjup 
Provtagare 

Analysresultat 

Metodbeteckning 

SS-ISO 11465-1 : 1995 
SS-EN ISO 10304-1 :2009 (*) 
EN 16173mod,EN ISO 11885 

2018-03-07 
W1802; 1-1,5 

Ulf Hempel 

Analys/Undersökning av 

Torrsubstans 
Sulfat, S04 
Natrium, Na 

(*) :Metod ej ackrediterad av Swedac 

Ackred, nr 1 006 
Provning 

1S0/IEC 17025 

Mark 

RAPPORT Sida 1 (1) 

utfärdad av ackrediterat laboratorium 
REPORT issued by an Accredited Laboratory 

[ Rapport Nr 18087825 

Uppdragsgivare 

WSP Environmental 
Mark och vatten 3158 

Laholmsvägen 10 
302 66 HALM ST AD 

Ankomstdatum 
Ankomsttidpunkt 

2018-03-09 
2120 

Resultat Mätosäkerhet Enhet 

76.8 ± 7 ,68 % 
< 10 mg/kg TS 
230 ± 4 6 mg/kg TS 

Angiven mätosäkerhet är beräknc1d med tiickningsfc1ktor k = 2. MiUosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas fr/m laboratoriet efter begäran. 

Linköping 2018-03-22 
Rapporten har granskats och godkänts av 

Patric Eklundh 
Laboratoriechef 
Kontrollnr 7484 7394 1612 2615 

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skri ftligen godkänt annat. 



SYNL/\[3 \I 
SYNLAB Analytics & Services Sweden AB 
Box 1083, 581 10 Linköping Tel: 013-25 49 00 Fax: 013-12 17 28 
ORG.NR 556 152-09 16 STYRELSEN S SATE: LINKÖPING 

Avser 

Projekt 

Projekt 
Konsult/ProjNr 
Provtyp 

10217375 
Ulf Hempel 
Mark 

Information om provet och provtagningen 

Provtagningsdatum 
Provets märkning 
Provtagningsdjup 
Provtagare 

Analysresultat 

Metodbeteckning 

SS-ISO 11465-1 :1995 
SS-EN ISO 10304-1 :2009 (*) 
EN 16173mod,EN ISO 11 885 

2018-03-07 
W1803; 0-0.5 

Ulf Hempel 

Analys/Undersökning av 

Torrsubstans 
Sulfat, SO4 
Natrium, Na 

(*) :Metod ej ackrediterad av Sw edac 

Ackred. nr 1 006 
Provning 

1S0/IEC 17025 

Mark 

RAPPORT Sida 1 (1) 

utfärdad av ackrediterat laboratorium 
REPORT issued by an Accredited Laboratory 

jRapport Nr 18087826 

Uppdragsgivare 

WSP Environmental 
Mark och vatten 3158 

Laholmsvägen 10 
302 66 HALMSTAD 

Ankomstdatum 
Ankom sttidpunkt 

2018-03-09 
2120 

Resultat Mätosäkerhet Enhet 

79.4 ± 7. 94 % 
< 10 mg/kg TS 
180 ±36 mg/kg TS 

Angiven m/Jtosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för c1ckrediterade mikrobiologiska analy ser kan erh;Jflas från laboratoriet efter begär~1n. 

Linköping 2018-03-22 
Rapporten har granskats och godkänts av 

Patric Eklundh 
Laboratoriechef 
Kontrollnr 7385 1595 16 16 2614 

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. 



SYN L/\G \I 
SVNLAB Analytics & Services Sweden AB 
Box 1083, 581 10 Linköping Tel : 0 13-25 49 00 Fax : 013-12 17 28 
0RG .NR 556152-0916 STYRELSENS SÄTE: LIN KÖPING 

A vser 

Projekt 

Projekt 
Konsult/ProjNr 
Provtyp 

10217375 
Ulf Hempel 
Mark 

Information om provet och provtagningen 

Provtagningsdatum 
Provets märkning 
Provtagningsdjup 
Provtagare 

Analysresultat 

Metodbeteckning 

SS-1S0 11465-1 : 1995 
SS-EN ISO 10304-1 :2009 (*) 
EN 16173mod,EN ISO 11885 

2018-03-07 
W1803; 1.5-2 

Ulf Hempel 

Analys/Undersökning av 

Torrsubstans 
Sulfat , S04 
Natrium, Na 

(*) :Metod ej ackrediterad av Sw edac 

Ackred , nr 1006 
Provning 

1SO/IEC 17025 

Mark 

RAPPORT Sida 1 (1) 

utfärdad av ackrediterat laboratorium 
REPORT issued by an Accredited Laboratory 

J Rapport Nr 18087827 

Uppdragsgivare 

WSP Environmental 
Mark och vatten 3158 

Laholmsvägen 10 
302 66 HALM ST AD 

Ankomstdatum 
Ankom sttidpunkt 

2018-03-09 
21 20 

Resultat Mätosäkerhet Enhet 

88,3 ±8 ,83 % 
67 mg/kg TS 
140 ±28 mg/kg TS 

Angiven m ätosäkerhet är beräknc1d med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhallas fr;Jn laboratoriet efter begiiran. 

Linköping 2018-03-22 
Rapporten har granskats oc h godkänts av 

Patric Eklundh 
Laboratoriechef 
Kontrollnr 7284 1498 161 1 22 10 

Denna rappor t får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laborato rium i förväg skriftl igen godkänt annat. 



SYN L/\G \I 
SYNLAB Analytics & Services Sweden AB 
Box 1083, 5811 0 Linköping Tel: 01 3-25 49 00 Fax: 013 -12 17 28 
ORG.NR 556152-09 16 STYRELSEN S SÄTE: LINKÖPING 

Avser 

Projekt 

Projekt 
Konsult/ProjNr 
Provtyp 

10217375 
Ulf Hempel 
Mark 

Information om provet och provtagningen 

Provtagningsdatum 
Provets märkning 
Provtagningsdjup 
Provtagare 

Analysresultat 

Metodbeteckning 

SS-1S0 11465-1 : 1995 
SS-EN ISO 10304-1 :2009 (*) 
EN 16173mod,EN ISO 11885 

2018-03-07 
W1804; 0-0.5 

Ulf Hempel 

Analys/Undersökning av 

Torrsubstans 
Sulfat, S04 
Natrium, Na 

(* ) :Metod ej ackrediterad av Swedac 

_c,'.l'lf.D,1<'_ 

> w w l? 

9s w ~ 
11?011'~<!. 

A ckred, nr 1006 
Provning 

ISO/ IEC 17025 

Mark 

RAPPORT Sida 1 (1) 

utfärdad av ackrediterat laboratorium 
REPORT issued by an Accredited Laboratory 

!Rapport Nr 18087828 

Uppdragsgivare 

WSP Environmental 
Mark och vatten 3158 

Laholmsvägen 10 
302 66 HALM ST AD 

Ankomstdatum 
Ankomsttidpunkt 

2018-03-09 
2120 

Resultat Mätosäkerhet Enhet 

76.9 ±7,69 % 
< 10 mg/kg TS 
52 ± 10 mg/kg TS 

A ngi ven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas frlm lc1boratorie t ef ter begärnn. 

Linköping 2018-03-22 
Rapporten har granskats och godkänts av 

Patric Eklundh 
Laboratoriechef 
Kontrollnr 71 80 1397 1614 241 5 

Denna rapport Får endast återges i sin helhet , om inte utfärdande labora to rium i förväg skriftligen godkänt annat. 



SYNLAB Analytics & Services Sweden AB 
Box 1083, 581 10 Linköping Tel: 01 3-25 49 00 Fax: 013-12 17 28 
ORG.NR 556152-0916 STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING 

Avser 

Projekt 

Projekt 
Konsult/ProjNr 
Provtyp 

10217375 
Ulf Hempel 
Mark 

Information om provet och provtagningen 

Provtagningsdatum 
Provets märkning 
Provtagningsdjup 
Provtagare 

Analysresultat 

Metodbeteckning 

SS-ISO 11465-1: 1995 
SS-EN ISO 10304-1 :2009 (*) 
EN 16173mod,EN ISO 11885 

2018-03-07 
W1804; 2.5-3 

Ulf Hempel 

Analys/Undersökning av 

Torrsubstans 
Sulfat, S04 
Natrium, Na 

(*) :Metod ej ackrediterad av Swedac 

Ackred. nr 1006 
Provning 

ISO/IEC 17025 

Mark 

RAPPORT Sida 1 (1) 

utfärdad av ackrediterat laboratorium 
REPORT issued by an Accredited Laboratory 

I Rapport Nr 18087830 

Uppdragsgivare 

WSP Environmental 
Mark och vatten 31 58 

Laholmsvägen 10 
302 66 HALM ST AD 

Ankomstdatum 
Ankomsttidpunkt 

2018-03-09 
2120 

Resultat Mätosäkerhet Enhet 

83.0 ±8.30 % 
< 10 mg/kg TS 
100 ±20 mg/kg TS 

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2 . Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran. 

Linköping 2018-03-22 
Rapporten har granskats och godkänts av 

Patric Eklundh 
Laboratoriechef 
Kontrollnr 6988 1591 69 14 2917 

Denna ra pport fi'lr endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i fö rväg sk riftligen godkänt annat. 



SYN L/\G ~I 
SYNLAB Analytics & Services Sweden AB 
Box 1083. 581 10 Linköping Tel: 0 13-25 49 00 Fax: 013-12 17 28 
ORG.NR 556152-09 16 STYRELSENS SATE: LIN KÖPING 

Avser 

Projekt 

Projekt 
Konsult/ProjNr 
Provtyp 

10217375 
Ulf Hempel 
Mark 

Information om provet och provtagningen 

Fakturareferens 
Provtagningsdatum 
Provets märkning 
Provtagningsdjup 
Provtagare 

Analysresultat 

Metodbeteckning 

SS-ISO 11465-1 : 1995 
EN 16173mod,EN ISO 11 885 
SS-EN ISO 10304-1 :2009 (*) 

Ulf H 
2018-03-07 
W1805; 0-0.5 

Ulf Hempel 

Analys/ Undersökning av 

Torrsubstans 
Natrium, Na 
Sulfat, S04 

(*) :Metod ej ackrediterad av Sw edac 

Ackred. nr 1006 
Provning 

IS0/IEC 17025 

Mark 

RAPPORT Sida 1 (1) 

utfärdad av ackrediterat laboratorium 
REPORT issued by an Accredited Laboratory 

!Rapport Nr 18090138 

Uppdragsgivare 

WSP Environmental 
Mark och vatten 3158 

Laholmsvägen 1 0 
302 66 HALMSTAD 

Ankomstdatum 
Ankomsttidpunkt 

2018-03-12 
2220 

Resultat Mätosäkerhet Enhet 

72 .1 ± 7 .21 % 
150 ±30 mg/kg TS 
< 10 mg/kg TS 

Angiven målosäkerhet är beräknad med täckningsfak tor k = 2. M ätosäkcrhctcn för ackrediterade mikrobiologiska am1lyser kan erhållas frlm laboratoriet efter begäran. 

Linköping 2018-03-22 
Rapporten har granskats och godkänts av 

Patric Eklundh 
Laboratoriechef 
Kontrollnr 6180 1891 6705 9585 

Denna rapport f år endast återges i sin helhet. om inte utfä rdande labora torium i förväg skriftl igen godkänt annat. 



SYNLAB Analytics & Services Sweden AB 
Box 1083, 581 10 Linköping Tel : 013-25 49 00 Fax : 013-1 2 17 28 
0RG.NR 556152-09 16 STYRELSENS SÄTE: LIN KÖPING 

Avser 

Projekt 

Projekt 
Konsult/ProjNr 
Provtyp 

10217375 
Ulf Hempel 
Mark 

Information om provet och provtagningen 

Provtagningsdatum 
Provets märkning 
Provtagningsdjup 
Provtagare 

Analysresultat 

M etodbeteckning 

SS-ISO 11465-1 : 1995 
SS-EN ISO 10304-1 :2009 (*) 
EN 16173mod,EN ISO 11885 

2018-03-07 
W1805; 1 .5-2 

Ulf Hempel 

Analys/Undersökning av 

Torrsubstans 
Sulfat, S04 
Natrium, Na 

(*) :Metod ej ackrediterad av Swedac 

_c,;·,t,I E, 0,1('_ 

;,,. w w (J 

9- w ~ 
1'e-o,-r~'<-

Ackred. nr 1006 
Provning 

1SO/IEC 17025 

Mark 

RAPPORT Sida 1 (1) 

utfärdad av ackrediterat laboratorium 
REPORT issued by an Accredited Laboratory 

I Rapport Nr 18087831 

Uppdragsgivare 

WSP Environmental 
Mark och vatten 3158 

Laholmsvägen 10 
302 66 HALM ST AD 

Ankomstdatum 
Ankom sttidpunkt 

2018-03-09 
2120 

Resultat Mätosäkerhet Enhet 

70.3 ± 7.03 % 
310 mg/kg TS 
280 ±56 mg/kg TS 

Angiven miitoslikerhet är beräknad med täckningsf.1ktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran. 

Linköping 2018-03-22 
Rapporten har granskats och godkänts av 

Patric Eklundh 
Laboratoriechef 
Kontrollnr 6882 1391 65 10 24 16 

Denna rapport får endas t återges i sin helhet , om inte utfärdande laboratorium i forväg sk riftligen godkänt annat. 



Bilaga 3b 

La boratoriera pporter 

Grundvatten 

och ytvatten 



~~ eurofins 

WSP Env. Mark och Vatten - Helsingborg 
[3159] 
Li Stenberg 
Box 714 
251 07 HELSINGBORG 

Provnummer: 177-2018-03140176 

Provbeskrivning: 

Matris: Grundvatten 

Provet ankom: 2018-03-1 4 

Utskriftsdatum: 2018-03-23 

Provmärkning: W1801 

Provtagnings plats: 10217375 

Analys 

Sulfat 

Arkred. nr 1125 
Provning 

1S0/IEC 17025 

Analysrapport 
Ankomsttemp •c 
Provtagare 
Provtagningsdatum 

Resultat Enhet 

420 mg/I 

Mäto. 

15% 

Eurofins Environment Testing Sweden AB 
Box 737 
531 17 Lidköping 

Tlf: +46 104908 11 0 
Fax: +46 1 O 490 8051 

AR-18-SL-045584-01 

EUSELl2-00512292 
Kundnummer: SL8460695 

Uppdragsmärkn. 

10217375 106 

3,6 
Li Stenberg 
2018-03-13 

Metod/ref 

StMeth 4500-S04,E, 1998 / 
Kone 

b) 

--- -- - --- -- - - ·-~· - - --- - - -
Natrium Na (fil trerat) 110 mg/I 15% SS-EN I SO 17294-2 utg 1 

mod -- - --

Utförande laboratoriumlunderleverantör: 

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN 
b) Eurofins Water Testing Sweden , SWEDEN 

Paola Nilson, Rapportansvarig 

Denna rapport är elektroniskt signerad. 

Förklaringar 

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med• 

Mätosäkerheten. om inget annat anges. redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag re laterat 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 re laterar endast ti ll det 
insända provet. 

a) 

AR- 003v47 

Sida 1 av 1 



~~ eurofins 

WSP Env. Mark och Vatten - Helsingborg 
(3159] 
Li Stenberg 
Box 714 
251 07 HELSINGBORG 

Provnummer: 177-2018-031401 77 

Provbeskrivning: 

Matris: Grundvatten 

Provet ankom: 2018-03-14 

Utskriftsdatum: 2018-03-23 

Provmärkning: W1802 

Provtagningsplats: 10217375 

Analys 

Sulfat 

- - ·--
Natrium Na (filtrerat) 

Utförande laboratorium/underleverantör: 

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN 
b) Eurofins Water Testing Sweden , SWEDEN 

Paola Nilson, Rapportansvarig 

Denna rapport är elektroniskt signerad. 

_c;•l'I E D ,1 C'. 

> W W Cl 
9- w z 
1'eo1-r"'~ 
Ack~J. nr1125 

Provning 
ISO/IEC 1702.S 

Analysrapport 
Ankomsttemp •c 
Provtagare 
Provtagningsdatum 

Resultat Enhet 

16 mg/I 

--
18 mg/I 

Mäto. 

15% 

-
15% 

Eurofins Envi ronment Testing Sweden AB 
Box 737 
531 17 Lidköping 

Tlf: +46 10 490 8110 
Fax: +46 1 o 490 8051 

AR-18-SL-045585-01 

EUSEL12-00512292 
Kundnummer: SL8460695 

Uppdragsmärkn. 

10217375 106 

3,6 
Li Stenberg 
2018-03-13 

Metod/ref 

StMeth 4500-SO4,E, 1998 / 
Kone 

SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod - ·-

b) 

a) 

. 

Förklaringar AR- 003v47 

LaboratorieUlaboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackredi terade analyser är markerade med * 

Mätosäkerhelen, 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 1 
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Eurofins Environment Testing Sweden AB 
Box 737 

:;; eurofins 

WSP Env. Mark och Vatten - Helsingborg 
[3159] 
Li Stenberg 
Box 714 
251 07 HELSINGBORG 

Provnummer: 177-2018-03140178 

Provbeskrivning : 

Matris: Grundvatten 

Provet ankom: 2018-03-14 

Utskriftsdatum: 201 8-03-23 

Provmärkning: W1 805 

Provtagningsplats: 1021 7375 

Analys 

Sulfat 

- - ------ --
Natrium Na (filtrerat) 

- - -- ·- --

Utförande laboratorium/underleverantör: 

---

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN 
b) Eurofins Water Testing Sweden, SWEDEN 

Paola Ni lson , Rapportansvarig 

Denna rapport är elektroniskt signerad. 

Förklaringar 

9- w Z3 
1'eo1'T~<1.-
Ackred. nr 1125 

Pm\'ning 
ISOnEC 17025 

Analysrapport 
Ankomsttemp 'C 
Provtagare 
Provtagningsdatum 

Resultat Enhet 

290 mg/I 

-
11 0 mg/I 

- -

Mäto. 

15% 

----
15% 

531 17 Lidköping 

Tlf: +46 10 490 8110 
Fax: +46 10 490 8051 

AR-18-SL-045586-01 

EUSELl2-0051 2292 
Kundnummer: SL8460695 

Uppdragsmärkn. 

10217375 106 

3,6 
Li Stenberg 
201 8-03-1 3 

Metod/ref 

StMeth 4500-SO4,E, 1998 / 
Kone -- - -
SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod - -

Laboratoriel/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackredi teringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med A 

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran. 

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. 

b) 

--
a) 

·-

AR- 003v47 

-

Sida 1 av 1 



Eurofins Envi ronment Testing Sweden AB 
Box 737 

~~ eurofins 

WSP Env. Mark och Vatten - Helsingborg 
[3159] 
Li Stenberg 
Box 714 
251 07 HELSINGBORG 

Provnummer: 177-2018-03140182 

Provbeskrivning: 

Matris: Ytvatten (rå) 

Provet ankom: 2018-03-14 

Utskri ftsdatum: 2018-03-23 

Provmärkning: W1806 

Provtagningsplats: 10217375 

Analys 

Sulfat 

- ------
Natrium Na (filtrerat) 

- -

Utförande laboratorium/underleverantör: 

-

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB , SWEDEN 
b) Eurofins Water Testing Sweden, SWEDEN 

Paola Nilson, Rapportansvarig 

Denna rapport är elektron iskt signerad . 

Förklaringar 

AckreJ . nr11 25 
PrO\·ning 

ISOnEC 17025 

Analysrapport 
Ankomsttemp •c 
Provtagare 
Provtagningsdatum 

Resultat Enhet 

260 mg/I 

110 mg/I 

-

Mäta. 

15% 

-
15% 

531 17 Lidköping 

Tlf: +46104908110 
Fax: +46 10 490 8051 

AR-18-SL-045588-01 

EUSELl2-00512295 
Kundnummer: SL8460695 

Uppdragsmärkn. 

10217375 106 

3,6 
Li Stenberg 
2018-03-13 

Metod/ref 

StMeth 4500-SO4,E, 1998 / 
Kone - -
SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod 

LaboratorieVlaboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med " 

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag re laterat 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 

b) 

-
a) 

AR- 003v47 

Sida 1 av 1 



Eurofins Environrnent Tes ting Sweden AB 
Box 737 

~~ eurofins Ackred. nr 1125 
Provning 

ISOflEC 17025 

531 17 Lidköping 

Tlf: +46 10 490 8110 
Fax: +46 10 490 8051 

WSP Env. Mark och Vatten - Helsingborg 
[3159] 

AR-18-SL-045589-01 

Li Stenberg 
Box 714 EUSELl2-00512295 
251 07 HELSINGBORG 

Provnummer: 177-2018-03140183 

Provbeskrivning: 

Matris: Ytvatten (rå) 

Provet ankom: 2018-03-14 

Utskriftsdatum: 2018-03-23 

Provmärkning : W1807 

Provtagnings plats: 10217375 

Analys 

Analysrapport 
Ankomsttemp 'C 
Provtagare 
Provtagningsdatum 

Resultat Enhet Mäto. 

Kundnummer: SL8460695 

Uppdragsmärkn. 

10217375 106 

3,6 
Li Stenberg 
2018-03-13 

Metod/ref 

Sulfat 14 mg/I 15% StMeth 4500-S04,E, 1998 / 

- - - -- ------
Natrium Na (filtrerat) 

Utförande laboratorium/underleverantör: 

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN 
b) Eurofins WaterTesting Sweden, SWEDEN 

Paola Nilson, Rapportansvarig 

Denna rapport är elektroniskt signerad. 

Förklaringar 

--- Kone - -- - --- -
12 mg/I 15% SS-EN ISO 17294-2 utg 1 

mod -

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackredi terade analyser är markerade med • 

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 skrift ligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. 

-
b) 

a) 

AR- 003v47 

Sida 1 av 1 



~; eurofins 

WSP Env. Mark och Vatten - Helsingborg 
[3159] 
Li Stenberg 
Box 714 
251 07 HELSINGBORG 

Provnummer: 177-2018-03140179 

Provbeskrivning: 

Matris: Grundvatten 

Provet ankom: 2018-03-14 

Utskriftsdatum: 2018-03-23 

Provmärkning : W1808 

Provtagningsplats: 10217375 

Analys 

Sulfat 

- - - -· --
Natrium Na (filtrerat) 

--- - --- - - ---- --

Utförande laboratorium/underleverantör: 

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN 
b) Eurofins Water Testing Sweden, SWEDEN 

Paola Nilson , Rapportansvarig 

Denna rapport är elektroniskt signerad. 

-

_c,~ED,1 0 _ 

> ,.,.n.u c., 

~ w ~ 
1'eo1-r~<1.-
Ack~d. nr 1125 

Pro\'ning 
ISOnEC l702S 

Analysrapport 
Ankomsttemp 'C 
Provtagare 
Provtagningsdatum 

Resultat Enhet 

27 mg/I 

34 mg/I 

-

Mäta. 

15% 

15% 

- -

Eurofins Environment Testing Sweden AB 
Box 737 
531 17 Lidköping 

Tlf: +46 10 490 81 10 
Fax: +46 10 490 8051 

AR-18-SL-045587-01 

EUSEL12-00512292 
Kundnummer: SL8460695 

Uppdragsmärkn. 

10217375 106 

3,6 
Li Stenberg 
2018-03-13 

Metod/ref 

StMeth 4500-SO4,E, 1998 / 
Kone - --
SS-EN ISO 17294-2 utg 1 
mod - - ---- -

b) 

a) 

Förklaringar AR- 003v4 7 

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackredi teringsorgan. Ej ackredi terade analyser är markerade med • 

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 1 
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Uppdragsnr: I 02 17375 

Daterad: 20 15-10-27 

Handläggare: KA 

Miljöteknisk jordprovtagning inom och 

i anslutning till Åstorp 113:154 ■ ws p 
Åstorps kommun -

Status: Granskning 

RESULTATRAPPORT 
Miljöteknisk jordprovtagning inom och i anslut
ning till Åstorp 113:154, Åstorps kommun 

Kund 
Åstorps kommun 
Samhällsbyggnadsenheten 
Storgatan 7 
265 80 Åstorp 

Konsult 
WSP Environmental 
Box 574 
201 25 Malmö 
Besök: Jungmansgatan I 0 
Tel: +46 40 35 42 00 
Fax: +46 40 35 43 99 
WSP Sverige AB 
Org nr: 556057-4880 
Styrelsens säte: Stockholm 
www.wspgroup.se 

Kontaktperson 
Mats Hagman 

Karin Assarsson 
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Uppdragsnr: 10217375 

Daterad: 2015-10-27 

Handläggare: KA 

Miljöteknisk jordprovtagning inom och 

i anslutning till Åstorp 113:154 ■ ws p 
Åstorps kommun .,, 

Status: Granskning 

Innehåll 
1 INLEDNING ......................... .. ............................................................................ ......... 4 

2 TIDIGARE UNDERSÖKNINGAR .................................................................................... 4 

3 UNDERSÖKNINGENS OMFATTNING .................................................................. ...... . 10 

4 OMRÅDESBESKRIVNING ....................................................................................... ..... 6 

5 GENOMFÖRANDE ........................................... . FEL! BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT. 

6 METODIK FÖR UTVÄRDERING .......................... .... .................................................... 12 

7 RESULTAT ..... .... ... .... ........................................................... ..................................... 13 

7.1 GEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN .................... . ...... ..... ........ . . .. .. .. .. .... .. ........ . ... . .. .... .. .. ... 13 
7. 2 FÄLTANALYSER OCH FÄLTOBSERVATIONER ...... ... .. . ... . .. .... .. ........ ...... . ............ ... .... .. .. ..... 13 
7.3 LABORATORIEANALYSER ........ . . ... .............. ..... . ....... ...... ... .... .. ..... ....... .. . .... ... ....... ..... 13 

7.3.1 Natrium och sulfat från mark .. ...... ..... .... ... .... .. ........ .... .... .. ...... ..... ................ 14 
7.3.2 16-PAH i Asfalt ... .... ................................. ......... ... ........... ........ .. ......... .... .. ... .. 15 
7.3.3 Organiska ämnen och metaller från "jordhögen" ............ ...... ............... ... ... ... 15 

8 SLUTSATSER ................................ .................... ............................ ............ ..... .. ..... ..... 16 

9 REFERENSER ........ ........ ...................................................................................... . ..... 18 

Bilagor 
Provtagningsplan 

Fältprotokoll samt resultat fåltmätningar 

Sammanställning av analysresultat: Jord 

Analysrapporter 

Geofysisk mätning 

3 (18) 

Bilaga 1 

Bilaga 2 

Bilaga 3a-b 

Bilaga 4 

Bilaga 5 



Uppdragsnr: I 0217375 

Daterad: 201 5-10-27 

Miljöteknisk jordprovtagning inom och 
i anslutning till Åstorp 11 3:154 ■ ws p 
Åstorps kommun .. 

Handläggare: KA Status: Granskning 

1 Inledning 
WSP Environmental har på uppdrag av Åstorps kommun utfört miljötekniska prov
tagningar av jord inom och i anslutning till fastigheten Åstorp 11 3: 154. Inom fastig
heten har det tidigare bedrivits deponiverksamhet under 1960-talet varefter den 
övertäcktes. Svenska Jordförbättringar har efter köp av fastigheten haft upplag av 
kemikalier inom delar av fastigheten. Dessa kemikalier ligger fortfarande kvar inom 
fastigheten sedan Svenska Jordförbättringar gått i konkurs juni 2008. 

Provtagningsarbetena är utförda inom ramen för WSP:s uppdrag att upprätta ett för
frågningsunderlag för en genomförandeentreprenad av en sluttäckning av kemika
lieupplaget på fastigheten Åstorp 11 3: 154. I uppdraget ingår bl a kartläggning av 
förorenad jord m h t natriumsulfat i anslutning till upplaget samt avgränsning av 
äldre deponi/ soptipp. Förorenad jord utanför kemikalieupplaget skall i samband 
med sluttäckningsarbetena deponeras och förvaras tillsammans med kemikalier 
inom nuvarande upplag. 

Syftet med nu utförda provtagningar har varit att avgränsa föroreningen i form av 
natriumsulfat och dess utbredning lateralt såväl som i djupled. Detta för att kunna 
göra en kvantifiering av mängden förorenad jord inom fastigheten och i kringlig
gande fastigheter. 

2 Tidigare undersökningar och utredningar 
Enligt erhållet material från Åstorps kommun har det tidigare utförts följande miljö
tekniska markundersökningar/ utredningar inom fastigheten och dess omgivning, 
samtliga utförda av Tyrens AB: 

• Miljöteknisk undersökning samt åtgärdsutredning avseende kemikalieupp
lag inom fastigheten Åstorp 11 3:1 54, Åstorps kommun 2014-01-30 

• Kompletterande Provtagning inom Åstorp 11 3: 154, 2014-05-09 

I syfte att avgränsa äldre deponi/ soptipp inom fastigheten utförde Tyrens även geo
fysiska mätningar, vilka redovisas i PM Resistivitet, Åstorp 11 3: 154, 2014-06-24. 

Nedan ges en översiktlig redovisning av resultaten från tidigare undersökningar. 

Utförda undersökningar av kemikalieupplaget visar att vallen underst är uppbyggd 
av ett 0,2 - I m lager slam. Slammet överlagras av ett blandmaterial av stenmjöl, 
intakta säckar med myrsyrepreparat och natriumsulfat som omgärdas av natriumsul
fat och myrsyra som kristalliserats. Utanför ovan beskrivna vallkärna återfinns ett ca 
1 m lager kristalliserat natriumsulfat som binder samman vallen. Ställ vis påträffas 
en övertäckning av vallen bestående av 0,2-0,5 m lera. Vid undersökningen har end
ast låga halter av andra föroreningar än myrsyra och natriumsulfat påvisats i vall
materialet. I figur I redovisas en bedömd uppbyggnad av vallen och underliggande 
jordprofi I. 

4 (18) 



Uppdragsnr: 10217375 

Daterad: 2015-10-27 

Handläggare: KA 

Miljöteknisk jordprovtagning inom och 
i anslutning till Åstorp 113: 154 
Åstorps kommun 

Status: Granskning 

WSP 

Delvis täckt av upp till 0,5 m 
fyllnlna av lera 

ca 0,1 m Asfalt 

Figur I. Bedömd uppbyggnad av vallen och underliggande jordprofil enligt Tyrens, 2014-
01-30. 

Den äldre deponin inom fastigheten består enligt uppgift av bl a hushålls- och bygg
avfall. Deponin är täckt av ca 1,5 m fyllning av hård packad grus och sand. Vid ut
förd geofysisk mätning kunde en relativt god avgränsning utföras i nordlig och syd
lig riktning, se figur 2 nedan. 

Figur 2. Tolkad avgränsning av deponi i nordlig och sydlig riktning (blå streckad linje). 

5 (18) 



Uppdragsnr: I 0217375 

Daterad: 201 5-10-27 

Handläggare: KA 

Miljöteknisk jordprovtagning inom och 
i anslutning till Åstorp 11 3:1 54 ■ ws p 
Åstorps kommun .. 

Status: Granskning 

Ställvis har man inom upplagsområdet påträffat ett 0, I m tjockt asfaltslager. 

I utförda utredningar har avgränsningar av natriumsulfa t som spridit sig inom och 
till kringliggande fastigheter utförts. Som riktvärde har en halt av 1200 mg/ kg våt
vikt av natriumsulfat använts. Resultaten av utförd avgränsning och uppskattat ef
terbehandlingsbehov redovisas i figur 3a-b. 

Figur Ja. Avgränsning från 201 3 visar områden där markytan 
(i förekommande fa ll under vallen) bedöms hålla halter natri
umsulfa töverskridande 1200 mg/kg. Områden utanför fastig
heten anges med hel blå fä rg och områden innanför fastigheten 
med streck. 

Figur 3b. Avgränsning från 20 I 4. Bedömd utbredning av 
områden i kringliggande fastigheter med eftcrbehandlings
djup samt berä knad av volym och massa 

Gällande åtgärdsmål för en kommande efterbehandling av förorenad jord så finns 
det inga generella riktvärden för förorenad mark från Naturvårdsverket. Golder As
sociates (2009) har i sin utredning angående bullervallen inom Broby 46:5, med 
samma föroreningsproblematik som aktuell objekt, använt halten I 200 mg/kg våt
vikt som riktvärde för akuttoxiska effekter på barn. Denna halt har tidigare utred
ningar i området använt som riktvärde då området är fritt tillgängligt för allmänhet
en. Tyrens har analyserat proverna med avseende på natrium, sulfat och torrsubstans 
och räknat om detta till en halt av natriumsulfat i jordens våtvikt utan att ta hänsyn 
till stökiometriska förhållandet mellan natrium och sulfa t. 

Tyrens bedömning av efterbehandlingsbehov visade att förutom vallen så innehåller 
ytlig jord inom påverkansområdena för lakvatten halter av natriumsulfat som inne
bär en akut risk för barns hälsa. 

Vidare ansågs ytvattnet innehålla så höga halter natriumsulfat att det utgör en hälso
risk. Det bedömdes därför föreligga ett akut åtgärdsbehov. 

3 Områdesbeskrivning 
Fastigheten Åstorp 11 3: 154 ligger i norra industriområdet i Åstorp. Lokalisering av 
undersökningsområde framgår av figur 4 och 5. 

Hela fastigheten omfattar ca I 0 000 ni och det undersökta området är ca 20 000 m2
. 
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Uppdragsnr: I 0217375 

Daterad: 2015-10-27 

Handläggare: KA 

Miljöteknisk jordprovtagning inom och 
i anslutning till Åstorp 113:154 ■ ws p 
Åstorps kommun .. 

Status: Granskning 

Figur 4. Översiktskarta Åstorp med det undersökta området markerat med rött. 

Figur 5. Flygfoto från industriområdet i norra Åstorp med kemikalieupplaget och det unge
färliga läget av fastigheten 11 3: 154 markerat med rött. Inom det gula området genomfördes 
skruvborrningsprovtagningen. Samlings proverna från jordhögarna togs inom det grönmarke
rade området. 

Fastigheten gränsar i söder och väster mot industrimark och i norr och öster mot 
utfyllnadsområden och Åstorps brukshundsklubb. Närmaste ytvattenrecipient är 
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Uppdragsnr: I 0217375 

Daterad: 2015-10-27 

Handläggare: KA 

Miljöteknisk jordprovtagning inom och 
i anslutning till Åstorp 11 3:154 ■ ws p 
Åstorps kommun .. 

Status: Granskning 

Humlebäcken som rinner ca 100 m norr om fastigheten. Mot väster, norr och öster 
längs fastighetsgränsen ligger kemikalieupplaget i form av en vall (figur 6). Stora 
delar av vallen består av vitt material. Ytan innanför vallen är plan och består av 
diverse fyllnadsmaterial (figur 7). 

Figur 6. Upplaget mot den östra fastighetsgränsen. 

Figur 7. Exempel på material från planen innanför upplagsvallarna på Åstorp 11 3: 154 

Enligt SGU :s jordartskarta består jorden i området av postglacial finlera. 

Dagvatten från kemikalieupplaget samlas upp flera dammar och diken som mynnar 
ut på och infiltrerar över en yta inom brukshundsklubbens övningsområde. Figur 8 
och 9 visar diken och dammar i området. 
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Uppdragsnr: 10217375 

Daterad: 2015-10-27 

Handläggare: KA 

Miljöteknisk jord provtagning inom och 
i anslutning till Åstorp 113:154 ■ ws p 
Åstorps kommun .. 

Status: Granskning 

Figur 8. Exempel på diken nmt upplaget a)i nordväst b) i norr c) i sydost och d) i söder. 

Figur 9. Exempel på dammar a) innanför upplagsvallen och b) infiltrat ionsdammen nere 
mot brukshundsklubben. 

Enligt tidigare utredningar finns en gammal deponi under västra delen av fastighet
en där dränvatten från deponin samlas upp i en dränvattenledning som leder norrut 
från fastigheten och släpps ut på den kommunala spillvattenledningen som leder till 
Nyvångs avloppsreningsverk. En övervakningsbrunn skall också finnas nordost om 
fastigheten. 

Undersökningsområdet är inte beläget inom något naturskyddsotmåde. Närmaste 
skyddsområde är ett Åstorps vattenskyddsområde som ligger ca 200 m mot sydöst. 
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Uppdragsnr: I 02173 7 5 

Daterad: 2015-10-27 

Miljöteknisk jordprovtagning inom och 
i anslutning till Åstorp 113:154 ■ WSP 
Åstorps kommun .. 

Handläggare: KA Status: Granskning 

4 Undersökningens omfattning 
Uppdraget har omfattat följande moment: 

• Framtagande av provtagningsplan som fastlades i samråd med Åstorps 
kommun. 

• Skruvborrning med borrbandvagn i 25 punkter ner till grundvattenytan. 
Jordprover uttogs i diffusionstäta påsar som samlingsprover i b01Thål för 
varje halvmeter av jordprofilen. 

• Ytlig provtagning med spade ner till ca 0,2 m i en provpunkt (WSP 1518) 
som var svåråtkomlig med borrbandvagn, markytan ligger troligen nära 
grundvattenytan. 

• Installation av ett grundvattenrör i punkt WSP 1516. 

• Geofysisk mätning med stångslingram i syfte att avgränsa äldre deponin i 
sidled. 

• Verifiering av resultat från geofysisk mätning genom djup skruvborrning i 
punkt WSP8-WSP 13 och WSP 15-WSP 17. 

• Jordprovtagning i jordhög norr om kemikalieupplaget. Ytlig provtagning 
med spade. Två samlingsprov (å ca 15 provpunkter), ett från den västra de
len och ett från den östra delen av jordhögen. 

• Provtagning av asfalt i en punkt (WSP 1509). 

• Analys vid ackrediterat laboratorium för 53 jordprover med avseende på 
natrium och sulfat. 

• Analys vid ackrediterat laboratorium för ett jordprov med avseende på 16-
PAH i asfalt. 

• Analys vid ackrediterat laboratorium för två jordprover från jordhög med 
avseende på metaller och organiska ämnen 

• Utsättning av provpunkter och inmätning med GPS. 

• Sammanställning av analysresultat och upprättande av rapport. 

För att minimera behovet av kompletterande provtagning uttogs ett stort antal pro
ver. Samtliga jordprover som inte direkt skickas till laboratorium för analys sparas 
nedkylda. 

Samtliga analyser utfördes av ackrediterade laboratorier. Undersökningen utfördes i 
enlighet med WSP:s kvalitetsinstruktioner och i tillämpliga delar enligt SGFs rutiner 
(rapport 2:2013) samt instruktioner från analyslaboratoriet. 
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5 Genomförande 
Jordprovtagning utfördes den 21 september 2015 genom skruvborrning i totalt 25 
punkter (punkt WSP 150 I- WSP 1517 och WSP 1520- WSP 1527). I en punkt 
(WSP 1518) utfördes provtagningen med hjälp av grävning med spade ner till unge
färligt djup av 20 cm. En plan med placering av provtagningspunkter redovisas i 
bilaga I. 

Skruvborrning skedde ner till naturliga jordlager i de fall omständigheterna tillät 
detta, i de fall naturligt material påträffades ovan grundvatten skedde b01rningen ner 
till grundvattenytan. Borrdjupet varierade mellan 2 och 9 m djup under markytan. 
Provtagning av jord utfördes som samlingsprov om 0,5 m ner till grundvattenytan. 
Proven togs ut från skruv efter det att denna rensats från det yttre och inre skiktet. 
Innan proven togs från skruven noterades jordlagerföljden. Jordprover placerades i 
diffusionstäta plastpåsar. 

Jordlagerföljder, material, färg mm har antecknats i fält och redovisas i fältprotokol
let, se bilaga 2. 

I syfte att avgränsa förekommande förorening av natriumsulfat kring kemikalieupp
laget analyserades i en första omgång 41 jordprover med avseende på natriumjoner 
och lättlösliga sulfatjoner. Utanför kemikalieupplaget (punkt WSP 150 I- WSP 1507 
och WSP 1520- WSP 1527) valdes ett ytligt och ett djupare jordprov strax ovan 
grundvattenytan ut för analys på laboratorium. Innanför kemikalieupplaget (punkt 
WSP 1508- WSP 1518) analyserades endast det djupare provet i anslutning till 
grundvattennivån. Orsaken till att endast ett prov uttogs för laboratorieanalys i dessa 
punkter var att det var troligt att hela jordprofilen var förorenad med natriumsulfat 
över applicerbara riktvärden pga sitt läge. För att bättre ku1rna utföra avgränsning
en i vertikalled skedde kompletterande analyser av natriumsulfat i tolv jordprov ef
ter att första omgångens analysresultat erhållits. 

Två samlingsjordprov uttogs från jordhögen norr om kemikalieupplaget i syfte att 
kontrollera föroreningsnivå . Dessa prover analyserades med avseende på aromatiska 
och alifatiska kolväten inklusive BTEX och P AH samt för metaller. 

Ett asfaltprov från provpunkt (WSPl509) analyserades med avseende på 16-PAH. 

I samband med borrningsarbetena installerades ett grundvattemör i punkt WSP 1516 
(PEH, 63 mm). Ingen provtagning av grundvatten genomfördes inom ramen för 
uppdraget. Syftet med installationen var att det ska kunna användas i efterbehand
lingsskedet om schakt under grundvattenytan blir aktuell samt kunna fungera som 
provtagningspunkt i ett framtida kontrollprogram. 

Analyserna utfördes på ackrediterade laboratorier, Eurofins med avseende på 
natrium och sulfat samt asfalt och ALControl med avseende på fraktionerade alifa
ter och aromater, PAH och BTEX. 

Undersökningen utfördes i enlighet med WS P:s kvalitetsinstruktioner och i tillämp
liga delar enligt SGFs rutiner (rapport 2:2013). 
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6 Metodik för utvärdering 
Golder Associates AB har i en tidigare utredning kommit fram till att natriumsulfat 
innebär akut risk för negativa hälsoeffekter för barn vid oralt intag av natriumsulfat
blandad jord över halten 1200 mg/kg våtvikt (Tyrens, 2014-01-30). I enlighet med 
Åstorps kommun används denna halt som åtgärdsmål beträffande natriumsulfat. 

Resultaten från laboratorieanalyserna med avseende på organiska ämnen och metal
ler jämförs med Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark (NY, 
2009). 

Naturvårdsverkets riktvärden är uppdelade i två typer av markanvändning: 

Känslig Markanvändning (KM): Markkvaliteten begränsar inte val av markan
vändning och grundvattnet skyddas. Marken skall t.ex. kunna användas till bostäder, 
daghem, odling etc. Grundvatten inom området används till dricksvatten. De expo
nerade grupperna antas vara barn, vuxna och äldre som lever inom området under en 
livstid. De flesta typer av markekosystem skyddas. Ekosystem i närbeläget ytvatten 
skyddas. 

Mindre Känslig Markanvänd ning (MKM): Markkvaliteten begränsar val av mar
kanvändning och grundvattnet skyddas. Marken kant.ex. användas för kontor, indu
strier eller vägar. Grundvattnet skyddas som en naturresurs. De exponerade grup
perna antas vara personer som vistas inom området under sin yrkesverksamma tid 
samt barn och äldre som tillfäll igt vistas inom 01m-ådet. Vissa typer av markekosy
stem skyddas. Ekosystemet i närbeläget ytvatten skyddas. 

Följande exponeringsvägar beaktas vid de ol ika markanvändningsalternativen: 

Exponeringsväg 

Människor 

Intag av jord (oralt) 

Hudkontakt 

Inandning av damm 

Inandning av ångor 

Intag av grundvatten 

Intag av växter 

Miljö 

Effekter inom området 

Effekter i ytvattenrecipient 

KM 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

MKM 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Undersökningsområdet är beläget inom ett industriområde och en brukshundsklubb 
vilket betraktas som ett område med mindre känslig markanvändning (M KM). 
Denna bedönming gäller även efter åtgärderna då området görs om till strövområde. 
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Vägverkets publikation 2004:90 har riktlinjer för hantering av 16-P AH I i asfaltbe
läggningar. Halter under 70 mg/kg kan återanvändas utan förbehåll. Halter mellan 
70 och I 000 mg/kg kan återanvändas med vissa restriktioner. Halter över I 000 
mg/kg klassas som farligt avfall och skall fraktas till klass I deponi. Samtliga ana
lyser utförs utan korrektion för TS (torrsubstanshalt). 

7 Resultat 
Provpunkternas lägen framgår av provtagningsplan i bilaga I. Resultaten av fältob
servationer och fältanalyser redovisas i fältprotokollet i bilaga 2. Sammanställning 
av analysresultaten redovisas i bilaga 3a- b. Analysrapporterna visas i bilaga 4. 

7 .1 Geologiska förhållanden 

Utförd undersökning visar att ytjordarten generellt utgörs av fyllning huvudsakligen 
av lerig karaktär med inslag av grus, sand, sten och mulljord. Ställvis påträffas as
falt, aska, tegel, trä, kol, plåt, textil, plast och sopor i fyllningen. Fyllningens mäk
tighet varierar från ca 0,3- 0,4 m vid brukshundsklubben till ca 7,7 m inom upplags
området. Någorlunda säkra indikationer på förekomst av sopor tillhörande den äldre 
deponin erhölls i punkt WSP 1508 och 1511. Fyllningen underlagras generellt av 
lera men ställvis påträffas även lager av sand. 

Vid undersökningstillfället återfanns grundvattenytan på nivån mellan ca 1,5-4,0 
meter under markytan (m u my). Grundvattennivån inom undersökningsområdet 
varierar stort p.g.a. områdets kupering och jordens varierande beskaffenhet. 

7 .2 Fältanalyser och fältobservationer 

Resultaten av fältanalyser och fältobservationer redovisas i bilaga 2. 

Påträffat deponiinnehåll från den äldre deponin består huvudsakligen av sopor (hus
håll/ trädgårdsrester) och skrot. I kringliggande fyllning påträffas det i ett flertal 
punkter restmaterial såsom tegel, trä och plast. Detta innehåll är inte tolkat som att 
det tillhör den äldre deponin utan detta material har troligen tillförts externt till fas
tigheten via utfyllning alternativt rester från verksamheten som Svensk Jordförbätt
ring bedrivet inom fastigheten. 

I punkt WSP 1512 kunde diesellukt noteras i anslutning till grundvattenytan. 

7.3 Geofysisk undersökning 

Tyrens geofysiska undersökning som är beskriven i kapitel 2 (PM Resistivitet, 
Åstorp 113: 154, 2014-06-24) användes som underlag för att utföra en ytterligare 
geofysiskundersökning. Tyrens visade hur resistiviteten och uppladdningsförmågan 
varierade längs med tre mätprofiler och kunde med hjälp av det tolka fram var den 
underliggande deponin tros ligga. Den geofysiska undersökningen som utfördes här 
har använt en elektromagnetisk profileringsmetod för att undersöka elektrisk led-

1 16 PAH = 16 av Amerikanska naturvårdsverket (EPA) utvalda polycykliska aromatiska 
kolväten. 
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WSP 

ningsförmåga i marken. Totalt omfattade undersökningen cirka 15 000 datapunkter 
(se figur I 0). Utrustningen som används för undersökningen är en stångs lingram av 
typen Geophex GEM-2. 

Resultatet och undersökningsmetodiken från stångslingramsundersökningen presen
teras i bilaga 5. Från resultatet har en yta ritats in där den underliggande deponin har 
tolkats befinna sig, även några föremå l med god elektrisk ledningsförmåga har ritats 
in på tolkningen (se figur I 0). 

Djupet till deponin har bedömts utifrån Tyrens geofys iska undersökning. Överytan 
på deponin tolkas ligga mellan I till 2 m u my och botten av deponin varierar mellan 
5 - 7 mu my. Det är inte helt uppenbart från resultaten om det finns någon trend i 
skiftande djup till botten av deponin i området. 

Figur 10. Tolkad utbredning av den underliggande deponin i rött. Möjlig utbredning av de
ponin under vallen i gult stort fält samt fyra mindre föremål med god elektrisk ledningsför
måga. De svarta strecken visar mätområdet för stångslingramsundersökningen. 

7 .4 Laboratorieanalyser 

7 .4.1 Natrium och sulfat från mark 

Totalt 53 jordprover analyserades med avseende på natriun~oner och lättlösliga sul
fatjoner. En tabell med analysresultat jämfört med framtaget riktvärde på 1200 
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mg/kg våtvikt (Golder Associates AB) i Bilaga 3a. I tabell I sammanfattas halterna 
i de provpunkter där halter av natrium och sulfat överstiger riktvärdet. 

Tabell l. Halter i de punkter som överstiger riktvärdet på 1200 mg/kg våtvikt. 
(TS=torrsubstans, VS=våtvikt, mu my=metcr under markytan, Na +=natriumjoner, SO/ 
=lättlösliga sulfätjoner, "Na2SO/="nat:riumsulfat"=summan av natriumjoner och sulfatjo
ner) 

Prov
punkt 

WSP1502 

WSP1505 
WSP1506 

WSP1506 

WSP1507 
WSP1508 

WSP1511 
WSP1514 
WSP1514 

WSP1515 
WSP1518 

Prov
djup 

mu my 

0,0-0,5 

2,0-2,6 
0,0-0,5 

2,0-2,5 
0,0-0,5 
1,5-2,0 

2,0-2,5 
0-0,65 
1,0-1,4 

0-0,5 
0,0-0,1 

TS 

% 

85,6 

71,4 
89,2 

69 
86,1 
78,9 

87,4 
89,8 
86,8 

74,8 
69,9 

7.4.2 16-PAH i Asfalt 

so/ 

mg/kg mg/kg 
TS TS 

1300 270 

4300 3200 

1500 200 

1600 4400 

3500 1800 

6800 3600 

1800 <5,8 
1200 650 

1800 560 

1300 530 

15000 17000 

mg/kg mg/kg mg/kg 
vs vs vs 

1113 231 1344 

3070 2285 5355 

1338 178 1516 
1104 3036 4140 

3014 1550 4563 

5365 2840, 8206 

1573 - 1573 

1077,6 583,7 1661 
1388,8 486,1 1875 
972,4 396,4 1369 

10485 11883 22368 

Asfaltprovet från provpunkt WSP 1509 visade uppmätta halter av 16-PAH på 120 
mg/kg. I samband med tidigare utredning analyseras ett asfaltprov tagit inom uppla
gets nordvästra och detta innehöll en halt 16- P AH på 150 mg/ kg. 

Vid halter < 70 mg/kg 16-P AH betraktas massorna som fria från stenkolstjära och 
kan återanvändas fritt, d. v.s. både som slit lager och bärlager. 

7.4.3 Organiska ämnen och metaller från "jordhögen" 

Två samlingsjordprover från jordhögen no!T om kemikalieupplaget analyserades 
med avseende på aromatiska och alifatiska kolväten inklusive BTEX och PAH och 
för I 0 metaller. En tabell med analysresultat jämfört med riktvärden för KM och 
MKM redovisas i bilaga 3b. 

Analysresultaten visade på fö ljande: 

• inga uppmätta halter av organiska ämnen och metaller översteg riktvärden 
för MKM. 

• Samlingsprovet för den östra delen av jordhögen hade halter av kadmium 
och zink som översteg KM. 
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8 Slutsatser och tolkad utbredning av föroreningar 
Utförd miljöteknisk markundersökning visar på förhöjda halter av natrium och sul
fat i nio av totalt 26 utförda provpunkter. De förhöjda halterna har i de1ma under
sökning framför uppmätts innanför och norr om kemikalieupplaget, se figur I 0 ne
dan. 

Figur 10. Karta som visar halterna och positionen av de pw1kter som har värde över riktvär
det på 1200 mg/kg våtvikt. 

Som figur I 0 indikerar, så har tidigare undersökningar underskattat föroreningssitu
ationen innanför kemikalieupplaget (representeras av punkt WSP 1508- WSP 17) 
vilken illustreras av figur 3a. Föroreningar över riktvärdet återfanns främst inom 
upplagets västra delar där i princip hela jordprofilen ner till grundvattenytan är föro
renad i halter över föreslagna riktvärden. I de centrala delarna är generellt den 
översta 0,5- I m förorenad över riktvärdena. Någon lateral avgränsning gjordes ej 
inom upplagets östra del då planerad sluttäckning kommer täcka detta område. 
Provtagning utfördes ej under vallarna men med stor sannolikhet innehåller jordpro
filen där halter av natrium och sulfat över riktvärdena. 

Norr om kemikalieupplaget påträffades halter av natrium och sulfater relativt ytligt, 
generellt den översta metern. I en punkt påträffades halter över riktvärdet ner till 
grundvattenytan. Denna ytliga förorening har tidigare konstaterats i utredningar av 
Tyrens AB. 

Vid provtagning av jord vid brukshundsklubben (punkt WSPl520- WSPl525) vi
sade de uppmätta halterna att spridningen utanför diket och infiltrationsdammen 
som tidigare uppmätts har varit begränsad. Kvarvarande höga halter i diket kunde 
bekräftas i en mätpunkt (WSP 1518). 
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Provtagningar inom industrifastigheten som ligger väster om kemika lieupplaget vi
sar inte på några halter över riktvärdet, vilket bekräftar resultaten från tidigare 
undersökningar. 

Provtagen asfalt visar endast på en något förhöjd halt av 16- PAH. Asfalt med upp
mätta halter kan återanvändas med vissa restriktioner. 

Jorden i befintlig jordhög belägen norr om kemikalieupplaget, uppvisade låga till 
måttliga föroreningshalter där endast halter av zink och kadmium överskred halter 
för KM i ett samlingsprov. Dessa halter underskred dock riktvärdena för MKM med 
god marginal. 

Avgränsning av den äldre deponin i området utfördes med erforderlig detaljgrad i 
sidled med en rimlig samstämmighet mellan borrprofil och geofysisk mätning. De
ponins utbredning på djupen är tolkad med ett maxdjup av ca 7- 8 m under marky
tan. Övertäckningens mäktighet bedöms variera mellan 1- 2 m. 

Bedömt efterbehandlingsbehov m h t ytor och djup redovisas i figur 11 . I figuren är 
planerad deponi för kemikalieupplag och förorenad jord utanför kemika lieupplaget 
redovisat i plan. Någon schakt av de jordmassor som är belägna under planerad de
poni bedöms ej som nödvändig. 

•, 
l 
i f 

; 

( ' r f •I , ' . 
I r 

I . 
i t 

Figur 11. Tolkat efterbehandlingsbehov av förorenad jord inom fastigheten samt i kringlig
gande fastigheter. Ytor som behövs vara i behov av efterbehandling redovisas som bruna. 

Bedömningen är en sammanvägning av tidigare och nu utförda undersökningar. 
Uppskattningsvis behovet ca 11 000 m3 jord schaktas upp i omgivningen och läggas 
i ny deponi. 

Schakt i förorenad jord är anmälningspliktig. Anmälan bör lämnas in till den lokala 
til lsynsmyndigheten i god tid innan arbetena skall påbö1jas. Inför schakt- och mark-
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arbetena bör kontrollplan samt miljö-, hälso-, och säkerhetsplan upprättas. Dessa 
dokument bifogas normalt anmälan om efterbehandlingsåtgärd. 

Enligt miljöbalken I 0 kap 11 § skall den som äger eller brukar en fastighet oavsett 
om område tidigare ansetts förorenat genast underrätta tillsynsmyndigheten om det 
upptäcks en förorening på fastigheten och föroreningen kan medföra skada eller 
olägenhet för människors hälsa eller miljön. Vi rekommenderar därför att denna 
rapport delges den lokala tillsynsmyndigheten. 

9 Referenser 
Naturvårdsverket, 2009. Riktvärdenförförorenad mark. NV 5976 

A vfallsföroreningen, 200 I: Avfallsförordningen SFS 200 I: I 063. 

SGF rapport 2:2013. 

Sveriges Geologiska Undersökning, SGU. Jordartskartan Malmö SV, serie Ae 23, 
1975. 

Kompletterande Provtagning inom Åstorp I 13:154, Tyrens 2014-05-09 

Miljöteknisk undersökning samt åtgärdsutredning avseende kemikalieupplag inom 
fastigheten Åstorp 113: 154, Åstorps kommun, Tyrens 2013-11-22, RevA 2014-01-
30 

PM Resistivitet, Åstorp 113:154, Tyrens 2014-06-24 

Vägverkets publikation 2004:90, Hantering av tjärhaltiga beläggningar, Enheten för 
Samhälle och Trafik, Teknikavdelningen, Vägtekniksektionen 
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Åstorps kommun 
Svensk jordförbättrings kemikalieupplag 
WSP uppdragsnr: 10217375 
Skruvborrning utförd 2015-09-21 

IJ,WSP 

Punkt nr Nivå Jordart Färg 
m.u.my 

w=1,5 m u.my Qrundvattennivå 2015-09-21 
WSP1506 0-1,1 F/QrSa,kol 

1,1-2,4 F/grsa,Asfalt, kol(svart) 
2,4-3,0 F/Le 
3,0-4,0 F/leSa,Le 

w=2,5 m u.my grundvattennivå 2015-09-21 
WSP1507 0-0,6 F/grSa,Kol 

0,6-2,2 F/Le,leMu,Tegel,grSa 
2,2-3,6 F/Le,saMu 
3,6-4,0 F/,mugrSa,tegel,Le 

w=2,5 m u.my grundvattennivå 2015-09-21 
WSP1508 0-1 ,25 F/Sa,grSa, le 

1,25-1,9 F/leMu,grSa,Trä, Sopor 
1,0-2,8 F/Le,mugrSa 
2,8-4,6 F/Sa,Le,plast, tegel 

4,6-7,7 F/grSa, Le, Plast 
7,7-9 Le 

w=2,7 m u.my Qrundvattennivå 2015-09-21 
WSP1509 0-0,36 F/QrSa,muSa 

0,36-1,3 F/asfalt, le, teQel 
1,3-2,2 F/le,grSa, trä 
2,2-4 F/Le,QrSa,TeQel 

W=2,8 m u.my Qrundvattennivå 2015-09-21 
WSP1510 0-0,3 F/mugrSa,Kol 

0,3-1 ,0 F/(gr)Sa,Le,mule 
1,0-2,2 F/Le,mule 
2,2-2,4 mule 
2,4-3,2 Le 
3,2-4,0 grSa 

w=2,35 m u.my grundvattennivå 2015-09-21 
WSP1511 0-1,2 F/mugrSa,Le 

1,2-1,8 F/Le,leMu 
1,8-4,6 F/Le,grSa,Trä,Tegel 
4,6-7, 1 F /grSa,muSa ,so po r,s krot 
7,1-8,0 Le 

w=2,3 m u.my grundvattennivå 2015-09-21 
WSP1512 0-2,2 F/mugrSa,Le, mule, trä, sten 

2,2-2,9 F?/Sa,QrSa 
2,9-4,0 F?/mSa,Sten lukt (diesel?) 

w=2,4 m u.my grundvattennivå 2015-09-21 
WSP1513 0-2,4 F/mugrSa,Le,mule,lesaMu 

2,4-2,9 F/Le,tegel 
2,9-4,0 F/grSa,Le,tegel, plast 
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Åstorps kommun 
Svensk jordförbättrings kemikalieupplag 
WSP uppdragsnr: 10217375 
Skruvborrning utförd 2015-09-21 

w=2,7 m u.my grundvattennivå 2015-09-21 
WSP1515 0-0,3 F/mugrSa,kol 

0,3-1,4 F/Le,Sale,tegel,leMu 
1,4-2,1 F/Le,teqel 
2,1-4,0 F/sale, plast,trä,tegel 

WSP1516 0-0,6 F/muqrSa,qrSa 
0,6-1,2 F/Le,Sa,kol 
1,2-2,3 F/Le,tegel,Trä, plåt 
2,3-4,0 F/legrSa,Le,tegel,trä 

050 PEH:L=5m (1 m filler) grundvattenrör installerat 
Rök= -1,40m ö m.y 
w=4,72 mu rök grundvattennivå 2015-09-21 

w=2,25 m u.my grundvattennivå 2015-09-21 
WSP1517 0-0,3 F/qrsaMu 

0,3-1-7 F/Le,sale,Tegel 
1,7-3,1 F/Le,tegel,textil ,sa 
3,1-4,0 qrSa 

WSP1501 0,0-0,4 F/grSale Gr 
0,4-1,0 F/grSale, tegel br 
1,0-1,6 F/grsale, tegel br 
1,6-2,0 F/le br 
2,0-2,5 le gr 
2,5-3,0 SileSa gr 

WSP1502 0,0-0,5 F/le grbr 
0,5-1,0 F/le gr 
1,0-1,5 F/le,teqel qr 
1,5-2,0 F/qrSale(teqel) qr 

2 Stopp 

WSP1503 0,0-0,65 F/qrSa qr 
0,65-1,0 F/grSale qr 
1,0-2,0 F/grSale,teqel grSv 
2,0-2,6 F/grSale,(teqel) qr 
2,6-3,0 le qr 

WSP1204 0,0-0,7 F/(le)grSa mgr 
0,7-1,0 F/grSale gr 
1,0-2,0 F/grSale gr 
2,0-3,0 F/grSale,tegel grSv 
3,0-4,0 Sa gr 

WSP1505 0,0-0,7 F/grSa br 
0,7-1,0 F/grSale qrbr 
1,0-2,0 F/(Gr)Sale qrSv 
2,0-2,6 F/leqrSe mqr 
2,6-3,0 le grbr 
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Åstorps kommun 
Svensk jordförbättrings kemikalieupplag 
WSP uppdragsnr: 10217375 
Skruvborrning utförd 2015-09-21 

,.wsP 

WSP1514 0,0-0,65 F/grSa, aska, tegel mgrSv 
0,65-1,0 F/le arbr 
1,0-1,4 F/grsa,tegel marSv 
1,4-2,0 SiSale mgr 

WSP1520 0,0-0,45 F/muLe mbr 
0,45-1,0 F/le,tegel br 
1,0-2,0 le brgr 

WSP1521 0-0,45 F/muLe mBr 
0,45-1 F/le Br 
1,0-2,0 le BrGr 

WSP1522 0,0-0,3 F/muLe mBr 
0,3-1 ,0 Le brGr 
1,0-2 Le brGr 

WSP1523 0,0-0,4 F/mule mBr 
0,4-1-0 le brqr 
1,0-2,0 le brGr 

WSP1524 0,0-0,4 F/mule mBr 
0,4-1,0 le brGr 
1,0-2,0 le brGr 

WSP1525 0,0-0,35 F/muLe mBr 
0,35-1,0 le brar 
1,0-2,0 le brar 
2,0-3,0 leSisa gr 
3,0-4,0 leSisa gr 

WSP1526 0,0-0,8 F/stgrSa br 
0,8-1,0 F/siSa grSv 
1,0-1,45 F/le gr/mgr 
1,45-2,0 le brgr 

WSP1527 0,0-0,7 F/(st)grSa liBr 
0,7-1,0 F/(gr)SaLe gr 
1,0-2,0 Le brgr 

WSP1518 0,0-0, 10 Le Sv 

Jordhögväst 0,0-0,10 Le Brar 
Jordhögöst 0,0-0, 10 Le Brgr 
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Åstorps kommun 
Svensk jordförbättrings kemikalieupplag 
WSP uppdrags nr: 10217375 
Skruvborrning utförd 2015-09-21 

j.WSP 
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Åstorps kommun S.WSP Bilaga 3a Uppdragsnummer: 10217375 

Sammanställning av laboratorieresultat 

Provpkt mumy TS Na• SO4
2 Na S042- "Na2SO4" 

% mg/kgTS mg/kg TS mg/kgVS mg/kg VS mg/kg vs 
1 0,0-0,S 86,1 300 110 258,3 94,71 353 
1 2,0-2,5 82,2 360 150 29S,92 123,3 419 

2 0,0·0,5 85,6 1300 270 1112,8 231,12 1344 

2 1,5·2,0 81,4 560 78 455,84 63,492 519 

3 0,0-0,5 89,6 160 92 143,36 82,432 226 

3 2,0-2,6 79 370 150 292,3 118,5 411 

4 0,0-0,7 87,1 180 70 156,78 60,97 218 

4 2,0·2,5 82,6 180 31 148,68 25,606 174 

5 0,0·0,7 89,6 140 25 125,44 22,4 148 

5 2,0-2,6 71,4 4300 3200 3070,2 2284,8 5355 

6 0,0-0,5 89,2 1500 200 1338 178,4 1516 

6 2,0-2,5 69 1600 4400 1104 3036 4140 

7 0,0-0,5 86,1 3500 1800 3013,5 1549,8 4563 

7 2,0-2,5 80,7 390 190 314,73 153,33 468 

8 1,5-2,0 78,9 6800 3600 5365,2 2840,4 8206 

9 0,0-0,5 93,3 460 55 429,18 51,315 480 

9 1,0-1,5 86,4 340 93 293,76 80,352 374 

9 1,5-2,0 88,1 200 52 176,2 45,812 222 

10 1,5-2,0 72,3 440 120 318,12 86,76 405 

11 2,0-2,5 87,4 1800 <5,8 1573,2 0 1573 

12 0,0-0,5 89,9 190 110 170,81 98,89 270 

12 1,0·1,5 76,4 320 6,8 244,48 5,1952 250 

12 1,5·2,0 75,6 330 22 249,48 16,632 266 

13 2,0·2,5 78,4 460 86 360,64 67,424 428 

14 0,0-0,65 89,8 1200 650 1077,6 583,7 1661 

14 1,0-1,4 86,8 1600 560 1388,8 486,08 1875 

14 1,4·2,0 78,4 330 <6,4 258,72 0 259 

15 0,0-0,5 74,8 1300 530 972,4 396,44 1369 

15 1,0·1,5 83,1 450 270 373,95 224,37 598 

15 2,0-2,5 83,3 290 220 241,57 183,26 425 

16 0,0-0,5 90 410 44 369 39,6 409 

16 1,0-1,5 87,7 410 140 359,57 122,78 482 

16 2,5-2,3 79,1 900 230 711,9 181,93 894 

17 0,0-0,5 78,6 430 120 337,98 94,32 432 

17 1,0·1,5 78,3 480 87 375,84 68,121 444 

17 1,5-2,0 78,4 290 69 227,36 54,096 281 

18 0,0-0,1 69,9 15000 17000 10485 11883 22368 

20 0,0-0,4 78,3 890 82 696,87 64,206 761 

20 1,5-2,0 75,2 230 61 172,96 45,872 219 

21 0,0-0,45 77,6 190 12 147,44 9,312 157 

21 1,5·2,0 76,7 220 20 168,74 15,34 184 

22 0,0·0,3 76,6 380 200 291,08 153,2 444 

22 1,5-2,0 76,2 270 24 205,74 18,288 224 

23 0,0-0,4 73,1 120 <6,9 87,72 0 88 

23 1,5-2,0 74,8 290 6,7 216,92 5,0116 222 

24 0,0·0,4 71,4 450 140 321,3 99,96 421 

24 1,5-2,0 75,4 250 11 188,5 8,294 197 

25 0,0-0,35 78,3 160 41 125,28 32,103 157 

25 1,5-2,0 75,2 310 15 233,12 11,28 244 

26 0,0-0,8 93,7 360 76 337,32 71,212 409 

26 1,45·2,0 78,3 430 100 336,69 78,3 415 

27 0,0-0,7 81,5 620 120 505,3 97,8 603 

27 1,5-2,0 78,9 230 61 181,47 48,129 230 
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Åstorps kommun 

Uppdragsnummer:10217375 ,-wsP Bilaga 3b 

Sammanställning av analysresultat från jordhögen 

Prov 

Provtagningsdag 

Jordhög öster 

2015-09-21 

Jordhög väster 

2015-09-21 

Laboratorium Alcontrol Linköping - 16 Alcontrol Linköping - 16 

Provtagningsdjup m 0.1 

Fysikaliska/kemiska egenskaper 

Torrsubstans % 77,7 

Metaller I fast material bestämda med ICP/. 

Arsenik, As mg/kg TS 7,3 

Barium, Ba mg/kg TS 140 

Bly, Pb mg/kg TS 29 

Kadmium, Cd mg/kg TS 1,1 

Kobolt, Co mg/kg TS 12 

Koppar, Cu mg/kg TS 14 

Krom, Cr mg/kg TS 31 

Nickel, Ni mg/kg TS 20 

Vanadin, V mg/kg TS 49 

Zink, Zn mg/kg TS 250 

Organiska miljöanalyser - BTEX 

Bensen mg/kg TS <0.003 

T oluen mg/kg TS <0.1 

Ety1bensen mg/kg TS <0.1 

Xy1ener mg/kg TS <0.1 

TEX, Summa mg/kg TS <0.15 

Organiska miljöanalyser - Petroleumprodu 

Alifater >C5-C8 mg/kg TS <1.2 

Alifater >C8-C10 mg/kg TS <2 

Alifater >C10-C12 mg/kg TS <10 

Alifater >C12-C16 mg/kg TS <10 

Alifater >C16-C35 mg/kg TS 11 

Alifater summa >C5-C16 mg/kg TS <10 

Aromater >C8-C10 mg/kg TS <1 

Aromater >C10-C16 mg/kg TS <1 

Aromater >C16-C35 mg/kg TS <1 

Organiska miljöanalyser - Polyaromaliska 

Acenaften mg/kg TS <0.03 

Acenaftylen mg/kg TS <0.03 

Naftalen mg/kg TS <0.03 

PAH-L,summa mg/kg TS <0.03 

Antracen mg/kg TS <0.03 

Fenantren mg/kg TS <0.03 

Fluoranten mg/kg TS <0.03 

Fluoren mg/kg TS <0.03 

Pyren mg/kg TS <0.03 

PAH-M,summa mg/kg TS <0.05 

Benso(a)antracen mg/kg TS <0.03 

Benso(a)pyren mg/kg TS <0.03 

Benso(b )fluoranten mg/kg TS <0.03 

Benso(k)fluoranten mg/kg TS <0.03 

Benso(ghi)perylen mg/kg TS <0.03 

Chrysen/Tr~eny1en mg/kg TS <0.03 

Dibenso(a,h)antracen mg/kg TS <0.03 

lndeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TS <0.03 

PAH-H,summa mg/kg TS <0.08 

PAH.summa cancerogena mg/kg TS <0.2 

PAH.summa övriga mg/kg TS <0.3 

Resultaten från laboratorieanalyserna (enhet mg/kg TS) jämförs med: 
'Mindre än ringa risk, NV Handbok 2010:1 
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:;; eurofins 

WSP Sverige AB 
Karin Assarsson 
Laholmsvägen 10 
302 66 HALMSTAD 

Provnummer: 177-2015-09290159 

Provbeskrivning: 

Matris: Jord 

Provet ankom: 2015-09-28 

Utskriftsdatum: 2015-10-01 

Provmärkning: 1 0,0·0,S 

Provtagningsplats: 10217375 

Analys 

Torrsubstans 

Natrium Na 

Sulfat (vattenlöslig) 

Utförande laboratorium/underleverantör: 

11 25 
ISU/IEC 17025 

Analysrapport 
Provtagare 
Provtagningsdatum 

Resultat Enhet 

86.1 % 

300 mg/kg Ts 

110 mg/kg Ts 

a) Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN 

Kopia ti ll: 

Mats Hagman (mats.hagman@wspgroup.se) 

Caroline Österberg, Rapportansvarig 

Denna rapport är elektroniskt signerad. 

Mäto. 

5% 

15% 

Eurofins Environment Sweden AB 
(Lidköping) 
Box 887 
Sjöhagsg. 3 
SE-53119 Lidköping 

Tlf: +46 10 490 8110 
Fax: +46 10 490 8390 

AR-15-SL-153283-01 

EUSELl2-00281294 
Kundnummer: SL8437705 

Uppdragsmärkn. 

10217375 

Tomas Leufstadius 
2015-09-21 

Metod/ref 

SS-EN 12880:2000 

SS028311 / ICP-AES 

a) 

a)' 

a)' 

Förklaringar AR- 003v37 

LaboratorieUlaboralorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med a 

Mätosäkerheten. om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhel med läckn,ngsfaktor 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 , förväg skriftligen godkänt annat Resultaten relaterar endast 1111 det 
insända provet. Sida 1 av 1 



=;; eurofins 

WSP Sverige AB 
Karin Assarsson 
Laholmsvägen 10 
302 66 HALMSTAD 

Provnummer: 177-2015-09290160 

Provbeskrivning: 

Matris: Jord 

Provet ankom: 2015-09-28 

Utskriftsdatum: 2015-10-01 

Provmärkning: 1 2,0-2,5 

Provtagningsplats: 10217375 

Analys 

Torrsubstans 

Natrium Na 

Sulfat {vattenlöslig) 

Utförande laboratorium/underleverantör: 

11 2S 
ISO/IEC: l702S 

Analysrapport 
Provtagare 
Provtagningsdatum 

Resultat Enhet 

82.2 % 

360 mg/kg Ts 

150 mg/kg Ts 

a) Eurofins Environment Sweden AB {Lidköping), SWEDEN 

Kopia ti ll: 

Mats Hagman {mats.hagman@wspgroup.se) 

Caroline Österberg, Rapportansvarig 

Denna rapport är elektroniskt signerad. 

Mäto. 

5% 

15% 

Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping) 
Box 887 
Sjöhagsg. 3 
SE-53119 Lidköping 

Tlf: +46 10 490 8110 
Fax: +46 1 o 490 8390 

AR-15-SL-1 53284-01 

EUSELl2-00281294 
Kundnummer: SL8437705 

Uppdragsmärkn. 

10217375 

Tomas Leufstadius 
2015-09-21 

Metod/ref 

SS-EN 12880:2000 

S$028311 / ICP-AES 

a) 

a)' 

a)' 

Förklaringar AR- 003v37 

Laboratoriet/laboralorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med • 

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad målosäkerhet 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 , förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet Sida 1 av 1 



=:~ eurofins 

WSP Sverige AB 
Karin Assarsson 
Laholmsvägen 10 
302 66 HALMSTAD 

Provnummer: 177-2015-09290161 

Provbeskrivning: 

Matris: Jord 

Provet ankom: 2015-09-28 

Utskriftsdatum: 2015-10-01 

Provmärkning: 2 0,0-0,5 

Provtagningsplats: 10217375 

Analys 

Torrsubstans 

Natrium Na 

Sulfat (vattenlöslig) 

Utförande laboratorium/underleverantör: 

ll2S 
ISOilEl' 17025 

Analysrapport 
Provtagare 
Provtagningsdatum 

Resultat Enhet 

85.6 % 

1300 mg/kg Ts 

270 mg/kg Ts 

a) Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN 

Kopia t ill : 

Mats Hagman (mats.hagman@wspgroup.se) 

Caroline Österberg, Rapportansvarig 

Denna rapport är elektroniskt signerad. 

Mäta. 

5% 

15% 

Eurofins Environment Sweden AB 
(Lidköping) 
Box 887 
Sjöhagsg. 3 
SE-53119 Lidköping 

Tlf: +46 10 490 8110 
Fax: +46 10 490 8390 

AR-15-SL-153285-01 

EUSELl2-00281294 
Kundnummer: SL8437705 

Uppdragsmärkn. 

10217375 

Tomas Leufstadius 

2015-09-21 

Metod/ref 

SS-EN 12880:2000 

$S028311 / ICP-AES 

a) 

a)' 

a)' 

Förklaringar AR- 003v37 

LaboratorieUlaboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med • 

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 1 



=:~ eurofins 

WSP Sverige AB 
Karin Assarsson 
Laholmsvägen 10 
302 66 HALMSTAD 

Provnummer: 177-2015-09290162 

Provbeskrivning: 

Matris: Jord 

Provet ankom: 2015-09-28 

Utskriftsdatum: 201 5-10-01 

Provmärkning: 2 1,5-2,0 

Provtagningsplats: 10217375 

Analys 

Torrsubstans 

Natrium Na 

Sulfat (vattenlöslig) 

Utförande laboratorium/underleverantör: 

Analysrapport 
Provtagare 
Provtagningsdatum 

Resultat Enhet 

81.4 % 

560 mg/kg Ts 

78 mg/kg Ts 

a) Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN 

Kopia till : 

Mats Hagman (mats.hagman@wspgroup.se) 

Caroline Österberg, Rapportansvarig 

Denna rapport är elektroniskt signerad. 

Mäto. 

5% 

15% 

Eurofins Environment Sweden AB 
(Lidköping) 
Box 887 
Sjöhagsg. 3 
SE-53119 Lidköping 

Tlf: +46 10 490 8110 
Fax: +46 10 490 8390 

AR-1 5-SL-153286-01 

EUSELl2-00281 294 
Kundnummer: SL8437705 

Uppdragsmärkn. 

10217375 

Tomas Leufstadius 
2015-09-21 

Metod/ref 

SS-EN 12880:2000 

SS028311 / ICP-AES 

a) 

ar 

ar 

Förklaringar AR- 003v37 

LaboratorieVlaboratorierna är ackredilerade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med ~ 

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mälosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relatera t till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran. 

Denna rapport får endast återges , sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat Resultaten relaterar endast till det 

insända provet Sida 1 av 1 



.•:. t· -::: euro I ns 

WSP Sverige AB 
Karin Assarsson 
Laholmsvägen 10 
302 66 HALMSTAD 

Provnummer: 177 -2015-09290163 

Provbeskrivning: 

Matris: Jord 

Provet ankom: 2015-09-28 

Utskriftsdatum: 2015-10-01 

Provmärkning: 3 0,0-0,65 

Provtagningsplats: 10217375 

Analys 

Torrsubstans 

Natrium Na 

Sulfat (vattenlöslig} 

Utförande laboratorium/underleverantör: 

I 12S 
ISOilH.'. 17025 

Analysrapport 
Provtagare 
Provtagningsdatum 

Resultat Enhet 

89.6 % 

160 mg/kg Ts 

92 mg/kg Ts 

a) Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping}, SWEDEN 

Kopia till: 

Mats Hagman (mats.hagman@wspgroup.se) 

Caroline Österberg, Rapportansvarig 

Denna rapport är elektroniskt signerad. 

Mäto. 

5% 

15% 

Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping} 
Box 887 

Sjöhagsg. 3 
SE-53119 Lidköping 

Tlf: +46 10 490 8110 
Fax: +46 10 490 8390 

AR-15-SL-153287-01 

EUSELl2-00281 294 
Kundnummer: SL8437705 

Uppdragsmärkn. 

10217375 

Tomas Leufstadius 
2015-09-21 

Metod/ref 

SS-EN 12880:2000 

SS028311 / ICP-AES 

a} 

a}' 

a}' 

Förklaringar AR- 003v37 

LaboratorieVlaboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med • 

Mätosäkerheten, om ingel annal 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 , sin helhet, om inte utförande laboratorium , förväg skriftligen godkänt annat Resultaten relaterar endast till det 
insända provet Sida 1 av 1 



=:~ eurofins 

WSP Sverige AB 
Karin Assarsson 
Laholmsvägen 10 
302 66 HALMSTAD 

Provnummer: 177-2015-09290164 

Provbeskrivning: 

Matris: Jord 

Provet ankom: 2015-09-28 

Utskriftsdatum: 2015-10-01 

Provmärkning: 3 2,0-2,6 

Provtagn ingsplats: 10217375 

Analys 

Torrsubstans 

Natrium Na 

Sulfat (vattenlöslig) 

Utförande laboratoriumlunderleverantör: 

ll2S 
ISO/IEC 1701S 

Analysrapport 
Provtagare 
Provtagningsdatum 

Resultat Enhet 

79.0 % 

370 mg/kg Ts 

150 mg/kg Ts 

a) Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN 

Kopia till : 

Mats Hagman (mats.hagman@wspgroup.se) 

Caroline Österberg, Rapportansvarig 

Denna rapport är elektroniskt signerad. 

Mäto. 

5% 

15% 

Eurofins Environment Sweden AB 
(Lidköping) 
Box 887 
Sjöhagsg. 3 
SE-53119 Lidköping 

Tlf: +4610 490 8110 
Fax: +46 10 490 8390 

AR-15-SL-153288-01 

EUSELl2-00281294 
Kundnummer: SL8437705 

Uppdragsmärkn. 

10217375 

Tomas Leufstadius 
2015-09-21 

Metod/ref 

SS-EN 12880:2000 

SS028311 / ICP-AES 

a) 

a)' 

a)' 

Förklaringar l\R- 003v37 

LaboratorieUlaboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med • 

Mätosäkerheten, om inget annat anges. redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sver ige 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 1 



=:~ eurofins 

WSP Sverige AB 
Karin Assarsson 
Laholms vägen 10 
302 66 HALMSTAD 

Provnummer: 177-201 5-092901 65 

Provbeskrivning: 

Matris: Jord 

Provet ankom: 2015-09-28 

Utskriftsdatum: 2015-10-01 

Provmärkning: 4 0,0-0,7 

Provtagningsplats: 10217375 

Analys 

Torrsubstans 

Natrium Na 

Sulfat (vattenlöslig) 

Utförande laboratorium/underleverantör: 

1115 
ISU/IEC l702S 

Analysrapport 
Provtagare 
Provtagningsdatum 

Resultat Enhet 

87.1 % 

180 mg/kg Ts 

70 mg/kg Ts 

a) Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN 

Kopia ti ll: 

Mats Hagman (mats.hagman@wspgroup.se) 

Caroline Österberg, Rapportansvarig 

Denna rapport är elektroniskt signerad. 

Mäto. 

5% 

15% 

Eurofins Environment Sweden AB 
(Lidköping) 
Box 887 
Sjöhagsg. 3 
SE-53119 Lidköping 

Tlf: +46 10 490 8110 
Fax: +46 10 490 8390 

AR-15-SL-153289-01 

EUSELl2-00281294 
Kundnummer: SL8437705 

Uppdragsmärkn. 

10217375 

Tomas Leufstadius 
2015-09-21 

Metod/ref 

SS-EN 12880:2000 

S$028311 / ICP-AES 

a) 

a)" 

a)' 

Förklaringar AR- 003v37 

LaboratorieVlaboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med • 

Matosäkerheten, 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 rår endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet Sida 1 av 1 



=:~ eurofins 

WSP Sverige AB 
Karin Assarsson 
Laholmsvägen 10 
302 66 HALMSTAD 

Provnummer: 177-201 5-09290166 

Provbeskrivning: 

Matris: Jord 

Provet ankom: 2015-09-28 

Utskriftsdatum: 2015-10-01 

Provmärkning: 4 2,0-2,5 

Provtagningsplats: 10217375 

Analys 

Torrsubstans 

Natrium Na 

Sulfat (vattenlöslig) 

Utförande laboratorium/underleverantör: 

1125 
ISOJIEC 1702S 

Analysrapport 
Provtagare 
Provtagningsdatum 

Resultat Enhet 

82.6 % 

180 mg/kg Ts 

31 mg/kg Ts 

a) Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN 

Kopia till: 

Mats Hagman (mats.hagman@wspgroup.se) 

Caroline Österberg, Rapportansvarig 

Denna rapport är elektroniskt signerad. 

Mäto. 

5% 

15% 

Eurofins Environment Sweden AB 
(Lidköping) 
Box 887 
Sjöhagsg. 3 
SE-53119 Lidköping 

Tlf: +46 10 490 8110 
Fax: +46 10 490 8390 

AR-15-SL-153290-01 

EUSEL12-00281294 
Kundnummer: SL8437705 

Uppdragsmärkn. 

10217375 

Tomas Leufstadius 
2015-09-21 

Metod/ref 

SS-EN 12880:2000 

SS028311 / ICP-AES 

a) 

a)' 

a)' 

Förklaringar AR- 003v37 

LaboratorieUlaboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med ~ 

Mälosäkerhelen, om inge! annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag rela1era1 l ill analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma Ytterligare upplysningar saml mälosäkerhet och delekl ionsnivåer 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 1 



=:~ eurofins 

WSP Sverige AB 
Karin Assarsson 
Laholmsvägen 10 
302 66 HALMSTAD 

Provnummer: 177-2015-09290167 

Provbeskrivning: 

Matris: Jord 

Provet ankom: 2015-09-28 

Utskriftsdatum: 2015-10-01 

Provmärkning: 5 0,0-0,7 

Provtagningsplats: 10217375 

Analys 

Torrsubstans 

Natrium Na 

Sulfat (vattenlöslig) 

Utförande laboratorium/underleverantör: 

11 25 
ISO/IEC 170H 

Analysrapport 
Provtagare 
Provtagningsdatum 

Resultat Enhet 

89.6 % 

140 mg/kg Ts 

25 mg/kg Ts 

a) Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN 

Kopia t ill: 

Mats Hagman (mats.hagman@wspgroup.se) 

Caroline Österberg, Rapportansvarig 

Denna rapport är elektroniskt signerad . 

Mäto. 

5% 

15% 

Eurofins Environment Sweden AB 
(Lidköping) 
Box 887 
Sjöhagsg. 3 
SE-53119 Lidköping 

Tlf: +46 10 490 8110 
Fax: +46 10 490 8390 

AR-15-SL-153291-01 

EUSELl2-00281294 
Kundnummer: SL8437705 

Uppdragsmärkn. 

10217375 

Tomas Leufstadius 
2015-09-21 

Metod/ref 

SS-EN 12880:2000 

S$028311 / ICP-AES 

a) 

a)' 

a)' 

Förklaringar AR- 003v37 

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. EJ ackrediterade analyser år markerade med · 

Matosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad måtosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och delektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran. 

Denna rapport får endast återges i sin helhet. om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat Resullalen relaterar endast till det 

insända provet Sida 1 av 1 



=:~ eurofins 

WSP Sverige AB 
Karin Assarsson 
Laholmsvägen 10 
302 66 HALMSTAD 

Provnummer: 177-2015-09290168 

Provbeskrivning: 

Matris: Jord 

Provet ankom: 2015-09-28 

Utskriftsdatum: 2015-10-07 

Provmärkning: 5 2,0-2,6 

Provtagningsplats: 10217375 

Analys 

Torrsubstans 

Natrium Na 

Sulfat (vattenlöslig) 

Utförande laboratorium/underleverantör: 

112S 
ISU/IEC 1701S 

Analysrapport 
Provtagare 
Provtagningsdatum 

Resultat Enhet 

71 .4 % 

4300 mg/kg Ts 

3200 mg/kg Ts 

a) Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN 

Kopia till: 

(karin.assarsson@wspgroup.se) 
Mats Hagman (mats.hagman@wspgroup.se) 

Caroline Österberg, Rapportansvarig 

Denna rapport är elektroniskt signerad. 

Mäto. 

5% 

15% 

Eurofins Environment Sweden AB 
(Lidköping) 
Box 887 
Sjöhagsg. 3 
SE-53119 Lidköping 

Tlf: +46 10 490 8110 
Fax: +46 10 490 8390 

AR-15-SL-157248-01 

EUSELl2-00281294 
Kundnummer: SL8437705 

Uppdragsmärkn. 

10217375 

Tomas Leufstadius 
2015-09-21 

Metod/ref 

SS-EN 12880:2000 

S$028311 I ICP-AES 

a) 

ar 

a)· 

Förklaringar A!<.- 003v37 

LaboratorieUlaboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med • 

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat t ill analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran 

Oenna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat Resultaten relaterar endast t ill det 

insända provet. Sida 1 av 1 



=:~ eu rofi ns 

WSP Sverige AB 
Karin Assarsson 
Laholmsvägen 10 
302 66 HALMSTAD 

Provnummer: 177-2015-09290169 

Provbeskrivning: 

Matris: Jord 

Provet ankom: 2015-09-28 

Utskriftsdatum: 2015-10-01 

Provmärkning: 6 0,0-0,5 

Provtagningsplats: 10217375 

Analys 

Torrsubstans 

Natrium Na 

Sulfat (vattenlöslig) 

Utförande laboratorium/underleverantör: 

1115 
ISOilEC 1702.S 

Analysrapport 
Prov tagare 
Provtagningsdatum 

Resultat Enhet 

89.2 % 

1600 mg/kg Ts 

200 mg/kg Ts 

a) Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN 

Kopia till: 

Mats Hagman (mats.hagman@wspgroup.se) 

Caroline Österberg, Rapportansvarig 

Denna rapport är elektroniskt signerad. 

Mäto. 

5% 

15% 

Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping) 
Box 887 
Sjöhagsg. 3 
SE-53119 Lidköping 

Tlf: +46 10 490 8110 
Fax: +46 1 0 490 8390 

AR-15-SL-153292-01 

EUSELl2-00281294 
Kundnummer: SL8437705 

Uppdragsmärkn. 

10217375 

Tomas Leufstadius 
2015-09-21 

Metod/ref 

SS-EN 12880 2000 

S$028311 / ICP-AES 

a) 

a)' 

a)' 

Förklaringar A~- 003v37 

LaboratorieUlaboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med • 

Måtosåkerhelen, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhel med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhel 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 Resullaten relaterar endast till del 

insända provet 
Sida 1 av 1 



=:~ eurofins 

WSP Sverige AB 
Karin Assarsson 
Laholmsvägen 10 
302 66 HALMSTAD 

Provnummer: 177-2015-09290170 

Provbeskrivning: 

Matris: Jord 

Provet ankom: 2015-09-28 

Utskriftsdatum: 2015-10-01 

Provmärkning: 6 2,0-2,5 

Provtagningsplats: 10217375 

Analys 

Torrsubstans 

Natrium Na 

Sulfat (vattenlöslig) 

Utförande laboratorium/underleverantör: 

11 2S 
ISUllt::C l 702S 

Analysrapport 
Provtagare 
Provtagningsdatum 

Resultat Enhet 

69.0 % 

1600 mg/kg Ts 

4400 mg/kg Ts 

a) Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN 

Kopia till: 

Mats Hagman (mats.hagman@wspgroup.se) 

Caroline Österberg, Rapportansvarig 

Denna rapport är elektroniskt signerad. 

Mäto. 

5% 

15% 

Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping) 
Box 887 
Sjöhagsg. 3 
SE-53119 Lidköping 

Tlf: +46 10 490 8110 
Fax: +46 10 490 8390 

AR-15-SL-153293-01 

EUSEL12-00281294 
Kundnummer: SL8437705 

Uppdragsmärkn. 

10217375 

Tomas Leufstadius 

2015-09-21 

Metod/ref 

SS-EN 12880:2000 

S$028311 I ICP-AES 

a) 

a)' 

a)' 

Förklaringar AR- 003v37 

LaboratorieUlaboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med • 

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 1 



=:~ eurofins 

WSP Sverige AB 
Karin Assarsson 
Laholms vägen 10 
302 66 HALMSTAD 

Provnummer: 177-2015-09290171 

Provbeskrivning: 

Matris: Jord 

Provet ankom: 2015-09-28 

Utskriftsdatum: 2015-10-01 

Provmärkning: 7 0,0-0,5 

Provtagningsplats: 10217375 

Analys 

Torrsubstans 

Natrium Na 

Sulfat (vattenlöslig) 

Utförande laboratorium/underleverantör: 

1125 
ISO!IE(.' 170H 

Analysrapport 
Provtagare 
Provtagningsdatum 

Resultat Enhet 

86.1 % 

3500 mg/kg Ts 

1800 mg/kg Ts 

a) Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN 

Kopia till: 

Mats Hagman (mats.hagman@wspgroup.se) 

Caroline Österberg, Rapportansvarig 

Denna rapport är elektroniskt signerad. 

Mäto. 

5% 

15% 

Eurofins Environment Sweden AB 
(Lidköping) 
Box 887 
Sjöhagsg. 3 
SE-53119 Lidköping 

Tlf: +46 10 490 8110 
Fax: +46 10 490 8390 

AR-15-SL-153294-01 

EUSELl2-00281294 
Kundnummer: SL8437705 

Uppdragsmärkn. 

10217375 

Tomas Leufstadius 
2015-09-21 

Metod/ref 

SS-EN 12880:2000 

S$028311 / ICP-AES 

a) 

a)' 

a)' 

Förklaringar AR- 003v37 

laboratorieUlaboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med • 

Mätosäkerheten, om ,nget 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 skrift ligen godkänt annat Resultaten relaterar endast till det 

insända provet Sida 1 av 1 



=:~ eu rofi ns 

WSP Sverige AB 
Karin Assarsson 
Laholmsvägen 10 
302 66 HALMSTAD 

Provnummer: 177-2015-09290172 

Provbeskrivning: 

Matris: Jord 

Provet ankom: 2015-09-28 

Utskriftsdatum: 2015-10-01 

Provmärkning: 7 2,0-2,5 

Provtagningsplats: 10217375 

Analys 

Torrsubstans 

Natrium Na 

Sulfat (vattenlöslig) 

Utförande laboratorium/underleverantör: 

1125 
ISUilEC I 702S 

Analysrapport 
Provtagare 
Provtagningsdatum 

Resultat Enhet 

80.7 % 

390 mg/kg Ts 

190 mg/kg Ts 

a) Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN 

Kopia till : 

Mats Hagman (mats.hagman@wspgroup.se) 

Caroline Österberg, Rapportansvarig 

Denna rapport är elektroniskt signerad. 

Mäto. 

5% 

15% 

Eurofins Enviro nment Sweden AB 
(Lidköping) 
Box 887 
Sjöhagsg. 3 
SE-53119 Lidköping 

Tlf: +46 10 490 8110 
Fax: +46 10 490 8390 

AR-15-SL-153295-01 

EUSEL12-00281294 
Kundnummer: SL8437705 

Uppdragsmärkn. 

10217375 

Tomas Leufstadius 
2015-09-21 

Metod/ref 

SS-EN 12880:2000 

S$028311 / ICP-AES 

a) 

a)' 

a)' 

Förklaringar AR- 003v37 

LaboratorieVlaboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan Ej ackrediterade analyser är markerade med • 

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 , förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet Sida 1 av 1 



=:~ eurofins 

WSP Sverige AB 
Karin Assarsson 
Laholmsvägen 10 
302 66 HALMSTAD 

Provnummer: 177-2015-09290173 

Provbeskrivning: 

Matris: Jord 

Provet ankom: 2015-09-28 

Utskriftsdatum: 2015-10-01 

Provmärkning: 8 1,5-2 

Provtagningsplats: 10217375 

Analys 

Torrsubstans 

Natrium Na 

Sulfat (vattenlöslig) 

Utförande laboratorium/underleverantör: 

ll2S 
ISOJIEC 170H 

Analysrapport 
Provtagare 
Provtagningsdatum 

Resultat Enhet 

78.9 % 

6800 mg/kg Ts 

3600 mg/kg Ts 

a) Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SVVEDEN 

Kopia ti ll: 

Mats Hagman (mats.hagman@wspgroup.se) 

Caroline Österberg, Rapportansvarig 

Denna rapport är elektroniskt signerad. 

Mäto. 

5% 

15% 

Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköpingt 
Box 887 
Sjöhagsg. 3 
SE-53119 Lidköping 

Tlf: +46104908110 
Fax: +46 10 490 8390 

AR-15-SL-1 53296-01 

EUSELl2-00281 294 
Kundnummer: SL8437705 

Uppdragsmärkn. 

10217375 

Tomas Leufstadius 
2015-09-21 

Metod/ref 

SS-EN 12880:2000 

SS028311 / ICP-AES 

a) 

a)' 

a)' 

Förklaringar AR- 003v37 

LaboratorieUlaboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackred11eringsorgan Ej ackrediterade analyser är markerade med • 

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 , sin helhet. om inte utförande laboratorium i föNäg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast 1111 det 

insända provet Sida 1 av 1 



=:~ eurofins 

WSP Sverige AB 
Karin Assarsson 
Laholmsvägen 10 
302 66 HALMSTAD 

Provnummer: 177-2015--0929017 4 

Provbeskrivning: 

Matris: Jord 

Provet ankom: 2015-09-28 

Utskriftsdatum: 2015-10-01 

Provmärkning: 9 1,5-2 

Provtagningsplats: 10217375 

Analys 

Torrsubstans 

Natrium Na 

Sulfat (vattenlöslig) 

Utförande laboratorium/underleverantör: 

11 2S 
ISO/11:C 17025 

Analysrapport 
Provtagare 
Provtagningsdatum 

Resultat Enhet 

88.1 % 

200 mg/kg Ts 

52 mg/kg Ts 

a) Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN 

Kopia till: 

Mats Hagman (mats.hagman@wspgroup.se} 

Caroline Österberg, Rapportansvarig 

Denna rapport är elektroniskt signerad. 

Mäto. 

5% 

15% 

Eurofins Environment Sweden AB 
(Lidköping} 
Box 887 
Sjöhagsg. 3 
SE-53119 Lidköping 

Tlf: +46 10 490 8110 
Fax: +46 10 490 8390 

AR-15-SL-153297-01 

EUSELl2-00281294 
Kundnummer: SL8437705 

Uppdragsmärkn. 

10217375 

Tomas Leufstadius 
2015-09-21 

Metod/ref 

SS-EN 12880 2000 

SS028311 / ICP-AES 

a) 

a)' 

a)' 

Förklaringar AR- 003v37 

LaboratorieVlaboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackred,teringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med • 

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2 Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma Yllerligare upplysningar samt målosäkerhet och delektionsnivåer 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 1 



=;; eurofins 

WSP Sverige AB 
Karin Assarsson 
Laholmsvägen 10 
302 66 HALMSTAD 

Provnummer: 177-2015-09290175 

Provbeskrivning: 

Matris: Jord 

Provet ankom: 2015-09-28 

Utskriftsdatum: 2015-10-01 

Provmärkning: 10 1,5·2 

Provtagningsplats: 10217375 

Analys 

Torrsubstans 

Natrium Na 

Sulfat (vattenlöslig) 

Utförande laboratorium/underleverantör: 

1125 
ISOIIEC t 7025 

Analysrapport 
Provtagare 
Provtagningsdatum 

Resultat Enhet 

72.3 % 

440 mg/kg Ts 

120 mg/kg Ts 

a) Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN 

Kopia till: 

Mats Hagman (mats.hagman@wspgroup.se) 

Caroline Österberg, Rapportansvarig 

Denna rapport är elektroniskt signerad. 

Mäto. 

5% 

15% 

Eurofins Environment Sweden AB 
(Lidköping) 
Box 887 
Sjöhagsg. 3 
SE-53119 Lidköping 

Tlf: +46 10 490 8110 
Fax: +46 10 490 8390 

AR-15-SL-153298-01 

EUSELl2-00281294 
Kundnummer: SL8437705 

Uppdragsmärkn. 

10217375 

Tomas Leufstadius 
2015-09-21 

Metod/ref 

SS-EN 12880:2000 

SS028311 / ICP-AES 

a) 

ar 

ar 

Förklaringar AR-0 03v37 

LaboratorieUlaboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan EJ ackrediterade analyser är markerade med • 

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2 Undantag relaterat till analyser ulförda 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 retaterar endast ttll det 
insända provet S,da 1 av 1 



=:~ eurofins 

WSP Sverige AB 
Karin Assarsson 
Laholmsvägen 10 
302 66 HALMSTAD 

Provnummer: 177-2015-09290176 

Provbeskrivning: 

Matris: Jord 

Provet ankom: 2015-09-28 

Utskriftsdatum: 2015-10-01 

Provmärkning: 11 2,0-2,5 

Provtagningsplats: 10217375 

Analys 

Torrsubstans 

Natrium Na 

Sulfat (vattenlöslig) 

Utförande laboratorium/underleverantör: 

ll 2S 
ISU/lt::C 170H 

Analysrapport 
Provtagare 
Provtagningsdatum 

Resultat Enhet 

87.4 % 

1700 mg/kg Ts 

<5.8 mg/kg Ts 

a) Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN 

Kopia ti ll: 

Mats Hagman (mats.hagman@wspgroup.se) 

Caroline Österberg, Rapportansvarig 

Denna rapport är elektroniskt signerad. 

Mäta. 

5% 

15% 

Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping) 
Box 887 
Sjöhagsg. 3 
SE-53119 Lidköping 

Tlf: +46 10 490 8110 
Fax: +46 1 O 490 8390 

AR-1 5-SL-153299-01 

EUSELl2-00281294 
Kundnummer: SL8437705 

Uppdragsmärkn. 

10217375 

Tomas Leufstadius 
2015-09-21 

Metod/ref 

SS-EN 12880:2000 

SS028311 /ICP-AES 

a) 

a)' 

a)' 

Förklaringar AR- 003v37 

LaboralorieVlaboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med • 

Mälosäkerhelen, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mälosäkerhel med täckningsfaklor 2 Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt målosäkerhet och deleklionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran. 

Denna rapport får endast ålerges i sin helhet, om inle utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat Resultaten relaterar endast till del 

insända provet 
Sida 1 av 1 



:;; eu rofi ns 

WSP Sverige AB 
Karin Assarsson 
Laholmsvägen 10 
302 66 HALMSTAD 

Provnummer: 177-2016-092901 77 

Provbeskrivning: 

Matris: Jord 

Provet ankom: 2015-09-28 

Utskriftsdatum: 2015-10-01 

Provmärkning: 12 1,5-2,0 

Provtagningsplats: 10217375 

Analys 

Torrsubstans 

Natrium Na 

Sulfat (vattenlöslig) 

Utförande laboratorium/underleverantör: 

11 2S 
1so;11::c.: 11un 

Analysrapport 
Provtagare 
Provtagningsdatum 

Resultat Enhet 

75.6 % 

330 mg/kg Ts 

22 mg/kg Ts 

a) Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN 

Kopia till: 

Mats Hagman (mats.hagman@wspgroup.se) 

Caroline Österberg, Rapportansvarig 

Denna rapport är elektroniskt signerad. 

Mäto. 

5% 

15% 

Eurofins Environment Sweden AB 
(Lidköping) 
Box 887 
Sjöhagsg. 3 
SE-53119 Lidköping 

Tlf: +46 10 490 8110 
Fax: +46 10 490 8390 

AR-15-SL-153300-01 

EUSELl2-00281294 
Kundnummer: SL8437705 

Uppdragsmärkn. 

10217375 

Tomas Leufstadius 
2015-09-21 

Metod/ref 

SS-EN 12880:2000 

$$028311 / ICP-AES 

a) 

a)' 

a)' 

Förklaringar AR- 003v37 

LaboratorieUlaboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackredilerade analyser är markerade med * 

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som ulvidgad mätosäkerhet med täckningsfaklor 2 Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma Yllerligare upplysningar samt mätosåkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran 

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänl annal. Resultaten relaterar endasl 1111 det 
insända provet Sida 1 av 1 



.•:. t· -:~ euro 1ns 

WSP Sverige AB 
Karin Assarsson 
Laholmsvägen 10 
302 66 HALMSTAD 

Provnummer: 177 -2016-09290178 

Provbeskrivning: 

Matris: Jord 

Provet ankom: 2015-09-28 

Utskriftsdatum: 2015-10-01 

Provmärkning: 13 2,0-2,5 

Provtagningsplats: 10217375 

Analys 

Torrsubstans 

Natrium Na 

Sulfat (vattenlöslig) 

Utförande laboratorium/underleverantör: 

Analysrapport 
Provtagare 
Provtagningsdatum 

Resultat Enhet 

78.4 % 

460 mg/kg Ts 

86 mg/kg Ts 

a) Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN 

Kopia till: 

Mats Hagman (mats.hagman@wspgroup.se) 

Caroline Österberg, Rapportansvarig 

Denna rapport är elektroniskt signerad. 

Mäto. 

5% 

15% 

Eurofins Environment Sweden AB 
(Lidköping) 
Box 887 
Sjöhagsg. 3 
SE-53119 Lidköping 

Tlf: +46 10 490 8110 
Fax: +46 10 490 8390 

AR-15-SL-153301-01 

EUSELl2-00281294 
Kundnummer: SL8437705 

Uppdragsmärkn. 

10217375 

Tomas Leufstadius 
2015-09-21 

Metod/ref 

SS-EN 12880:2000 

S$028311 I ICP-AES 

a) 

a)· 

a)• 

Förklaringar AR- 003v37 

LaboratorieUlaboratoriema är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med • 

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relalerat l ill analyser ulförda utanför 
Sverige kan förekomma Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran 

Denna rapport får endast ålerges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat Resultaten relaterar endast till det 

insända provet 
Sida 1 av 1 



:;; eurofins 

WSP Sverige AB 
Karin Assarsson 
Laholms vägen 10 
302 66 HALMSTAD 

Provnummer: 177-2015-09290179 

Provbeskrivning: 

Matris: Jord 

Provet ankom: 2015-09-28 

Utskriftsdatum: 2015-10-01 

Provmärkning: 14 1,4-2,0 

Provtagningsplats: 10217375 

Analys 

Torrsubstans 

Natrium Na 

Sulfat (vattenlöslig) 

Utförande laboratorium/underleverantör: 

ll 2S 
ISU/11:l' 17025 

Analysrapport 
Provtagare 
Provtagningsdatum 

Resultat Enhet 

78,4 % 

330 mg/kg Ts 

<6.4 mg/kg Ts 

a) Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN 

Kopia till: 

Mats Hagman (mats.hagman@wspgroup.se) 

Caroline Österberg, Rapportansvarig 

Denna rapport är elektroniskt signerad. 

Mäto. 

5% 

15% 

Eurofins Environment Sweden AB 
(Lidköping) 
Box 887 
Sjöhagsg. 3 
SE-53119 Lidköping 

Tlf: +46 10 490 8110 
Fax: +46 10 490 8390 

AR-15-SL-153302-01 

EUSELl2-00281 294 
Kundnummer: SL8437705 

Uppdragsmärkn. 

10217375 

Tomas Leufstadius 
2015-09-21 

Metod/ref 

SS-EN 12880 2000 

SS028311 / ICP-AES 

a) 

ar 

ar 

Förklaringar AR- 00 3v37 

LaboralorieVlaboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med • 

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 1 



=:~ eurofins 

WSP Sverige AB 
Karin Assarsson 
Laholmsvägen 10 
302 66 HALMSTAD 

Provnummer: 177 -201 6-092901 93 

Provbeskrivning: 

Matris: Jord 

Provet ankom: 2015-09-28 

Utskriftsdatum: 2015-10-01 

Provmärkning: 15 2,0-2,5 

Provtagningsplats: 10217375 

Analys 

Torrsubstans 

Natrium Na 

Sulfat (vattenlöslig) 

Utförande laboratorium/underleverantör: 

1125 
ISOJIEC 17025 

Analysrapport 
Provtagare 
Provtagningsdatum 

Resultat Enhet 

83.3 % 

290 mg/kg Ts 

220 mg/kg Ts 

a) Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN 

Kopia till : 

Mats Hagman (mats.hagman@wspgroup.se) 

Caroline Österberg, Rapportansvarig 

Denna rapport är elektroniskt signerad. 

Mäto. 

5% 

15% 

Eurofins Environment Sweden AB 
(Lidköping) 
Box 887 
Sjöhagsg. 3 
SE-53119 Lidköping 

Tlf: +46 10 490 8110 
Fax: +46 10 490 8390 

AR-15-SL-153564-01 

EUSELl2-00281302 
Kundnummer: SL8437705 

Uppdragsmärkn. 

10217375 

Tomas Leufstadius 
2015-09-21 

Metod/ref 

SS-EN 12880:2000 

$S028311 / ICP-AES 

a) 

ar 

ar 

Förklaringar AR- 003v37 

LaboratorieVlaboratoriema är ackrediterade av respektive lands ackredileringsorgan Ej ackrediterade analyser är markerade med • 

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relatera! till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhel och deteklionsnivåer 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 endasl till det 
insända provet Sida 1 av 1 



=:~ eu rofi ns 

WSP Sverige AB 
Karin Assarsson 
Laholmsvägen 10 
302 66 HALMSTAD 

Provnummer: 177-2016-09290196 

Provbeskrivning: 

Matris: Jord 

Provet ankom: 2015-09-28 

Utskriftsdatum: 2015-10-01 

Provmärkning: 17 1,5-2,0 

Provtagningsplats: 10217375 

Analys 

Torrsubstans 

Natrium Na 

Sulfat (vattenlöslig) 

Utförande laboratoriumlunderleverantör: 

ll2S 
ISO/IEC 17025 

Analysrapport 
Provtagare 
Provtagningsdatum 

Resultat Enhet 

78.4 % 

290 mg/kg Ts 

69 mg/kg Ts 

a) Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN 

Kopia till: 

Mats Hagman (mats.hagman@wspgroup.se) 

Caroline Österberg, Rapportansvarig 

Denna rapport är elektroniskt signerad. 

Mäta. 

5% 

15% 

Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping) 
Box 887 
Sjöhagsg. 3 
SE-5311 9 Lidköping 

Tlf: +46 10 490 8110 
Fax: +46 10 490 8390 

AR-15-SL-153565-01 

EUSEL12-00281302 
Kundnummer: SL8437705 

Uppdragsmärkn. 

10217375 

Tomas Leufstadius 
2015-09-21 

Metod/ref 

SS-EN 12880:2000 

S$028311 / ICP-AES 

a) 

a)' 

a)' 

Förklaringar AR- 003v37 

LaboratorieUlaboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med · 

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad målosäkerhet 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 s,n helhet, om ,nte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat Resultaten relaterar endast till det 

insända provet Sida 1 av 1 



=:~ eurofins 

WSP Sverige AB 
Karin Assarsson 
Laholmsvägen 10 
302 66 HALMSTAD 

Provnummer: 177-2015-09290196 

Provbeskrivning: 

Matris: Jord 

Provet ankom: 2015-09-28 

Utskriftsdatum: 2015-10-01 

Provmärkning: 180,10m 

Provtagningsplats: 10217375 

Analys 

Torrsubstans 

Natrium Na 

Sulfat (vattenlöslig) 

Utförande laboratorium/underleverantör: 

11 2S 
ISOJIEC I 702S 

Analysrapport 
Provtagare 
Provtagningsdatum 

Resultat Enhet 

69.9 % 

15000 mg/kg Ts 

17000 mg/kg Ts 

a) Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN 

Kopia till : 

Mats Hagman (mats.hagman@wspgroup.se) 

Caroline Österberg, Rapportansvarig 

Denna rapport är elektroniskt signerad. 

Mäto. 

5% 

15% 

Eurofins Environment Sweden AB 
(Lidköping) 
Box 887 
Sjöhagsg. 3 
SE-53119 Lidköping 

Tlf: +46 10 490 8110 
Fax: +46 10 490 8390 

AR-15-SL-1 53566-01 

EUSELl2-00281302 
Kundnummer: SL8437705 

Uppdragsmärkn. 

10217375 

Tomas Leufstadius 
2015-09-21 

Metod/ref 

SS-EN 12880:2000 

SS028311 / ICP-AES 

a) 

a)' 

a)' 

Förklaringar AR- 003v37 

LaboratorieVlaboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med • 

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 1 



.·~ f. -:~ euro 1ns 

WSP Sverige AB 
Karin Assarsson 
Laholmsvägen 10 
302 66 HALMSTAD 

Provnummer: 177-2015-09290197 

Provbeskrivning: 

Matris: Jord 

Provet ankom: 2015-09-28 

Utskriftsdatum: 2015-10-01 

Provmärkning: 20 0,0-0,4 

Provtagningsplats: 10217375 

Analys 

Torrsubstans 

Natrium Na 

Sulfat (vattenlöslig) 

Utförande laboratorium/underleverantör: 

1125 
ISOilEC 17{12S 

Analysrapport 
Provtagare 
Provtagningsdatum 

Resultat Enhet 

78.3 % 

890 mg/kg Ts 

82 mg/kg Ts 

a) Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN 

Kopia till: 

Mats Hagman (mats.hagman@wspgroup.se) 

Caroline Österberg, Rapportansvarig 

Denna rapport är elektroniskt signerad. 

Mäta. 

5% 

15% 

Eurofins Environment Sweden AB 
(Lidköping) 
Box 887 
Sjöhagsg. 3 
SE-53119 Lidköping 

Tlf: +46 10 490 8110 
Fax: +46 10 490 8390 

AR-15-SL-153567-01 

EUSELl2-00281302 
Kundnummer: SL8437705 

Uppdragsmärkn. 

10217375 

Tomas Leufstadius 
2015-09-21 

Metod/ref 

SS-EN 12880:2000 

SS028311 / ICP-AES 

a) 

a)· 

ar 

Förklaringar AR- 003v37 

LaboratorieVlaboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med • 

Mälosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhel med täckningsfaklor 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 1 



-·~ f. -::: euro I ns 

WSP Sverige AB 
Karin Assarsson 
Laholmsvägen 10 
302 66 HALMSTAD 

Provnummer: 177-2015-09290198 

Provbeskrivning: 

Matris: Jord 

Provet ankom: 2015-09-28 

Utskriftsdatum: 2015-10-01 

Provmärkning: 20 1,5-2,0 

Provtagningsplats: 10217375 

Analys 

Torrsubstans 

Natrium Na 

Sulfat (vattenlöslig) 

Utförande laboratorium/underleverantör: 

11:?S 
ISO/IEC 1702.S 

Analysrapport 
Provtagare 
Provtagningsdatum 

Resultat Enhet 

76.2 % 

230 mg/kg Ts 

61 mg/kg Ts 

a) Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN 

Kopia till : 

Mats Hagman (mats.hagman@wspgroup.se) 

Caroline Österberg, Rapportansvarig 

Denna rapport är elektroniskt signerad. 

Mäto. 

5% 

15% 

Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping) 
Box 887 
Sjöhagsg. 3 
SE-53119 Lidköping 

Tlf: +4610 490 8110 
Fax: +46 10 490 8390 

AR-15-SL-153568-01 

EUSELl2-00281302 
Kundnummer: SL8437705 

Uppdragsmärkn. 

10217375 

Tomas Leufstadius 
2015-09-21 

Metod/ref 

SS-EN 12880 2000 

SS028311 /ICP-AES 

a) 

a)' 

a)' 

Förklaringar AR- 003v37 

LaboratorieUlaboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan Ej ackrediterade analyser är markerade med ~ 

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som ulvidgad mätosåkerhet 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 relalerar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 1 



.•:. t· -::: euro I ns 

WSP Sverige AB 
Karin Assarsson 
Laholmsvägen 10 
302 66 HALMSTAD 

Provnummer: 177 -2015-09290199 

Provbeskrivning: 

Matris: Jord 

Provet ankom: 2015-09-28 

Utskriftsdatum: 2015-10-01 

Provmärkning: 21 0,0-0,45 

Provtagningsplats: 10217375 

Analys 

Torrsubstans 

Natrium Na 

Sulfat (vattenlöslig) 

Utförande laboratorium/underleverantör: 

llll 
ISOJll::C 170:?S 

Analysrapport 
Provtagare 
Provtagningsdatum 

Resultat Enhet 

77.6 % 

190 mg/kg Ts 

12 mg/kg Ts 

a) Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN 

Kopia till : 

Mats Hagman (mats.hagman@wspgroup.se) 

Caroline Österberg, Rapportansvarig 

Denna rapport är elektroniskt signerad. 

Mäto. 

5% 

15% 

Eurofins Environment Sweden AB 
(Lidköpingt 
Box 887 
Sjöhagsg. 3 
SE-53119 Lidköping 

Tlf: +46 10 490 8110 
Fax: +46 10 490 8390 

AR-15-SL-153569-01 

EUSELl2-00281302 
Kundnummer: SL8437705 

Uppdragsmärkn. 

10217375 

Tomas Leufstadius 
2015-09-21 

Metod/ref 

SS-EN 12880:2000 

S$028311 I ICP-AES 

a) 

a)" 

a)' 

Förklaringar AR- 003v37 

Laboratoriel/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackredileringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med • 

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaleral till analyser ulförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer rör mikrobiologiska analyser lämnas på begäran 

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resu!laten relaterar endast till det 
insända provet Sida 1 av 1 



.•:. f. -::: euro I ns 

WSP Sverige AB 
Karin Assarsson 
Laholmsvägen 10 
302 66 HALMSTAD 

Provnummer: 177-2015-09290200 

Provbeskrivning: 

Matris: Jord 

Provet ankom: 2015-09-28 

Utskriftsdatum: 2015-10-01 

Provmärkning: 21 1,5-2,0 

Provtagningsplats: 10217375 

Analys 

Torrsubstans 

Natrium Na 

Sulfat (vattenlöslig) 

Utförande laboratorium/underleverantör: 

1125 
ISOilEC 170:!S 

Analysrapport 
Provtagare 
Provtagningsdatum 

Resultat Enhet 

76 .7 % 

220 mg/kg Ts 

20 mg/kg Ts 

a) Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN 

Kopia till: 

Mats Hagman (mats.hagman@wspgroup.se) 

Caroline Österberg, Rapportansvarig 

Denna rapport är elektroniskt signerad. 

Mäto. 

5% 

15% 

Eurofins Environment Sweden AB 
(Lidköping) 
Box 887 

Sjöhagsg. 3 
SE-53119 Lidköping 

Tlf: +46 10 490 8110 
Fax: +46 10 490 8390 

AR-15-SL-153570-01 

EUSELl2-00281302 
Kundnummer: SL8437705 

Uppdragsmärkn. 

10217375 

Tomas Leufstadius 
2015-09-21 

Metod/ref 

SS-EN 12880:2000 

S$028311 /ICP-AES 

a) 

a)' 

a)' 

Förklaringar AR- 00 3v37 

LaboratorieVlaboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan Ej ackrediterade analyser är markerade med * 

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. Resullaten relaterar endast till det 

insända provet Sida 1 av 1 



=:~ eurofins 

WSP Sverige AB 
Karin Assarsson 
Laholmsvägen 10 
302 66 HALMSTAD 

Provnummer: 177-2015-09290201 

Provbeskrivning: 

Matris: Jord 

Provet ankom: 2015-09-28 

Utskriftsdatum: 2015-10-01 

Provmärkning: 22 1,5-2,0 

Provtagningsplats: 10217375 

Analys 

Torrsubstans 

Natrium Na 

Sulrat (vattenlöslig) 

Utförande laboratorium/underleverantör: 

11 2S 
ISO/IEC I 701S 

Analysrapport 
Provtagare 
Provtagningsdatum 

Resultat Enhet 

76.2 % 

270 mg/kg Ts 

24 mg/kg Ts 

a} Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN 

Kopia till: 

Mats Hagman (mats.hagman@wspgroup.se) 

Caroline Österberg, Rapportansvarig 

Denna rapport är elektroniskt signerad. 

Mäto. 

5% 

15% 

Eurofins Environment Sweden AB 
(Lidköping) 
Box 887 
Sjöhagsg. 3 
SE-53119 Lidköping 

Tlf: +46 10 490 8110 
Fax: +46 10 490 8390 

AR-15-SL-153571 -01 

EUSELl2-00281302 
Kundnummer: SL8437705 

Uppdragsmärkn. 

10217375 

Tomas Leufstadius 
2015-09-21 

Metod/ref 

SS-EN 12880:2000 

SS028311 / ICP-AES 

a) 

a)' 

a)' 

Förklaringar AR-003v37 

LaboratorieU!aboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. EJ ackrediterade analyser är markerade med • 

Mätosäkerheten, om inge! annal anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relalerat 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 1 



=:~ eurofins 

WSP Sverige AB 
Karin Assarsson 
Laholmsvägen 10 
302 66 HALMSTAD 

Provnummer: 177-2015-09290202 

Provbeskrivning: 

Matris: Jord 

Provet ankom: 2015-09-28 

Utskriftsdatum: 2015-10-01 

Provmärkning: 22 0,0-0,3 

Provtagningsplats: 10217375 

Analys 

Torrsubstans 

Natrium Na 

Sulfat (vattenlöslig) 

Utförande laboratoriumlunderleverantör: 

112S 
ISO/ IEC 170H 

Analysrapport 
Provtagare 
Provtagningsdatum 

Resultat Enhet 

76.6 % 

380 mg/kg Ts 

200 mg/kg Ts 

a) Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping). SWEDEN 

Kopia till: 

Mats Hagman (mats.hagman@wspgroup.se) 

Caroline Österberg, Rapportansvarig 

Denna rapport är elektroniskt signerad. 

Mäto. 

5% 

15% 

Eurofins Environment Sweden AB 
(Lidköping) 
Box 887 
Sjöhagsg. 3 
SE-53119 Lidköping 

Tlf: +46 10 490 8110 
Fax: +46 10 490 8390 

AR-15-SL-1 53572-01 

EUSELl2-00281302 
Kundnummer: SL8437705 

Uppdragsmärkn. 

10217375 

Tomas Leufstadius 
2015-09-21 

Metod/ref 

SS-EN 12880:2000 

S$028311 / ICP-AES 

a) 

a)' 

a)' 

Förklaringar AR- 003v37 

LaboratorieVlaboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * 

Mätosäkerheten, om inget annat anges. redovisas som utvidgad mätosakerhet 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 1 



=:~ eurofins 

WSP Sverige AB 
Karin Assarsson 
Laholmsvägen 10 
302 66 HALMSTAD 

Provnummer: 177-2015-09290204 

Provbeskrivning: 

Matris: Jord 

Provet ankom: 2015-09-28 

Utskriftsdatum: 2015-10-01 

Provmärkning: 23 1,5-2,0 

Provtagningsplats: 10217375 

Analys 

Torrsubstans 

Natrium Na 

Sulfat (vattenlöslig) 

Utförande laboratorium/underleverantör: 

11 25 
ISU,'IEC 17025 

Analysrapport 
Provtagare 
Provtagningsdatum 

Resultat Enhet 

74.8 % 

290 mg/kg Ts 

6.7 mg/kg Ts 

a) Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN 

Kopia till : 

Mats Hagman (mats.hagman@wspgroup.se) 

Caroline Österberg, Rapportansvarig 

Denna rapport är elektroniskt signerad. 

Mäto. 

5% 

15% 

Eurofins Environment Sweden AB 
(Lidköping) 
Box 887 
Sjöhagsg. 3 
SE-53119 Lidköping 

Tlf: +46 10 490 8110 
Fax: +46 10 490 8390 

AR-15-SL-153573-01 

EUSELl2-00281302 
Kundnummer: SL8437705 

Uppdragsmärkn. 

10217375 

Tomas Leufstadius 
2015-09-21 

Metod/ref 

SS-EN 12880:2000 

S$028311 / ICP-AES 

a) 

a)' 

a)' 

Förklaringar AR- 00 3v37 

LaboratorieUlaboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan Ej ackredilerade analyser är markerade med • 

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsraktor 2. Undantag relalerat 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 1 



=:~ eurofins 

WSP Sverige AB 
Karin Assarsson 
Laholmsvägen 10 
302 66 HALMSTAD 

Provnummer: 177-2015-09290206 

Provbeskrivning: 

Matris: Jord 

Provet ankom: 201 5-09-28 

Utskriftsdatum: 201 5-10-01 

Provmärkning: 24 1,5-2,0 

Provtagning spla ts: 10217375 

Analys 

Torrsubstans 

Natrium Na 

Sulfat (vattenlöslig) 

Utförande laboratorium/underleverantör: 

11 25 
ISOill:'C I 70lS 

Analysrapport 
Provtagare 
Provtagningsdatum 

Resultat Enhet 

75.4 % 

250 mg/kg Ts 

11 mg/kg Ts 

a) Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN 

Kopia till : 

Mats Hagman (mats.hagman@wspgroup.se) 

Caroline Österberg, Rapportansvarig 

Denna rapport är elektroniskt signerad. 

Mäto. 

5% 

15% 

Eurofins Environment Sweden AB 
(Lidköping) 
Box 887 
Sjöhagsg. 3 
SE-53119 Lidköping 

Tlf: +46 10 490 8110 
Fax: +46 10 490 8390 

AR-15-SL-15357 4-01 

EUSELl2-00281302 
Kundnummer: SL8437705 

Uppdragsmärkn. 

10217375 

Tomas Leufstadius 
2015-09-21 

Metod/ref 

SS-EN 12880:2000 

SS028311 / ICP-AES 

a) 

a)' 

a)' 

Förklaringar AR-003v37 

LaboratorieUlaboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med • 

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma Ytterligare upplysningar samt mälosäkerhet och deteklionsnivåer 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 1 



=:~ eu rofi ns 

WSP Sverige AB 
Karin Assarsson 
Laholmsvägen 10 
302 66 HALMSTAD 

Provnummer: 177 -2015-09290208 

Provbeskrivning: 

Matris: Jord 

Provet ankom: 2015-09-28 

Utskriftsdatum: 2015-10-01 

Provmärkning: 25 1,5-2 

Provtagningsplats: 1021 7375 

Analys 

Torrsubstans 

Natrium Na 

Sulfat (vattenlöslig) 

Utförande laboratorium/underleverantör: 

1125 
ISO/lbl' 170H 

Analysrapport 
Provtagare 
Provtagningsdatum 

Resultat Enhet 

75.2 % 

310 mg/kg Ts 

15 mg/kg Ts 

a) Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping}, SWEDEN 

Kopia till: 

Mats Hagman (mats.hagman@wspgroup.se) 

Caroline Österberg, Rapportansvarig 

Denna rapport är elektroniskt signerad. 

Mäto. 

5% 

15% 

Eurofins Environment Sweden AB 
(Lidköping) 
Box 887 
Sjöhagsg. 3 
SE-53119 Lidköping 

Tlf: +4610 490 8110 
Fax: +46 10 490 8390 

AR-15-SL-153575-01 

EUSELl2-00281302 
Kundnummer: SL8437705 

Uppdragsmärkn. 

10217375 

Tomas Leufstadius 
2015-09-21 

Metod/ref 

SS-EN 12880:2000 

S$028311 / ICP-AES 

a) 

a)' 

a)· 

Förklaringar AR-003v37 

LaboratorieVlaboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. EJ ackrediterade analyser är markerade med • 

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mälosäkerhet 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. Resullaten relaterar endast till del 

insända provet Sida 1 av 1 



=:~ eurofins 

WSP Sverige AB 
Karin Assarsson 
Laholmsvägen 10 
302 66 HALMSTAD 

Provnummer: 177 -2015-09290209 

Provbeskrivning: 

Matris: Jord 

Provet ankom: 2015-09-28 

Utskriftsdatum: 2015-10-01 

Provmärkning: 26 0,0-0,8 

Provtagningsplats: 10217375 

Analys 

Torrsubstans 

Natrium Na 

Sulfat (vattenlöslig) 

Utförande laboratorium/underleverantör: 

11 25 
ISO/I EC 17025 

Analysrapport 
Provtagare 
Provtagningsdatum 

Resultat Enhet 

93.7 % 

360 mg/kg Ts 

76 mg/kg Ts 

a) Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN 

Kopia ti ll: 

Mats Hagman (mats.hagman@wspgroup.se) 

Caroline Österberg, Rapportansvarig 

Denna rapport är elektroniskt signerad. 

Mäta. 

5% 

15% 

Eurofins Environment Sweden AB 
(Lidköping) 
Box 887 
Sjöhagsg. 3 
SE-53119 Lidköping 

Tlf: +46 10 490 8110 
Fax: +46 10 490 8390 

AR-15-SL-153576-01 

EUSELl2-00281302 
Kundnummer: SL8437705 

Uppdragsmärkn. 

10217375 

Tomas Leufstadius 
2015-09-21 

Metod/ref 

SS-EN 12880:2000 

SS028311 / ICP-AES 

a) 

a)' 

a)' 

Förklaringar AR- 003v37 

LaboratorieUlaboratorierna år ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan Ej ackrediterade analyser är markerade med " 

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 del 

insända provet Sida 1 av 1 



=:~ eurofins 

WSP Sverige AB 
Karin Assarsson 
Laholmsvägen 10 
302 66 HALMSTAD 

Provnummer: 177-2015-09290210 

Provbeskrivning: 

Matris: Jord 

Provet ankom: 2015-09-28 

Utskriftsdatum: 2015-10-01 

Provmärkning: 26 1,45-2,0 

Provtagningsplats: 10217375 

Analys 

Torrsubstans 

Natrium Na 

Sulfat (vattenlöslig) 

Utförande laboratorium/underleverantör: 

11 25 
ISO/IEl' I 71HS 

Analysrapport 
Provtagare 
Provtagningsdatum 

Resultat Enhet 

78 .3 % 

430 mg/kg Ts 

100 mg/kg Ts 

a) Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN 

Kopia till: 

Mats Hagman (mats.hagman@wspgroup.se) 

Caroline Österberg, Rapportansvarig 

Denna rapport är elektroniskt signerad. 

Mäto. 

5% 

15% 

Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping) 
Box 887 
Sjöhagsg. 3 
SE-53119 Lidköping 

Tlf: +46 10 490 8110 
Fax: +46 10 490 8390 

AR-15-SL-153577-01 

EUSELl2-00281302 
Kundnummer: SL8437705 

Uppdragsmärkn. 

10217375 

Tomas Leufstadius 
2015-09-21 

Metod/ref 

SS-EN 12880:2000 

SS028311 / ICP-AES 

a) 

a)' 

a)' 

Förklaringar AR- 003v 37 

LaboratorieVlaboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med • 

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 1 



=:~ eu rofi ns 

WSP Sverige AB 
Karin Assarsson 
Laholmsvägen 1 O 
302 66 HALMSTAD 

Provnummer: 177-2015-09290211 

Provbeskrivning: 

Matris: Jord 

Provet ankom: 2015-09-28 

Utskriftsdatum: 2015-10-01 

Provmärkning: 27 0,0-0,7 

Provtagningsplats: 10217375 

Analys 

Torrsubstans 

Natrium Na 

Sulfat (vattenlöslig) 

Utförande laboratorium/underleverantör: 

c.,':11! D ,1. 0 

> \t,fl.t.f t, 
~ w ~ 
"'en11'~~ 

112S 
ISO/ll:C l702S 

Analysrapport 
Provtagare 
Provtagningsdatum 

Resultat Enhet 

81 .6 % 

620 mg/kg Ts 

120 mg/kg Ts 

a) Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN 

Kopia till : 

Mats Hagman (mats.hagman@wspgroup.se) 

Caroline Österberg, Rapportansvarig 

Denna rapport är elektroniskt signerad. 

Mäto. 

5% 

15% 

Eurofins Environment Sweden AB 
(Lidköping) 
Box 887 
Sjöhagsg. 3 
SE-53119 Lidköping 

Tlf: +46 10 490 8110 
Fax: +46 10 490 8390 

AR-15-SL-153578-01 

EUSELl2-00281302 
Kundnummer: SL8437705 

Uppdragsmärkn. 

10217375 

Tomas Leufstadius 
2015-09-21 

Metod/ref 

SS-EN 12880:2000 

S$028311 / ICP-AES 

a) 

a)' 

a)' 

Förklaringar AR- 003v37 

LaboratorieUlaboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med • 

Mätosäkerheten, om inget annat anges. redovisas som utvidgad målosäkerhet med täckningsfaktor 2 Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma Yllerligare upplysningar samt mätosåkerhet 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 1 



=:~ eurofins 

WSP Sverige AB 
Karin Assarsson 
Laholmsvägen 10 
302 66 HALMSTAD 

Provnummer: 177-2015-09290212 

Provbeskrivning: 

Matris: Jord 

Provet ankom 2015-09-28 

Utskriftsdatum: 2015-10-01 

Provmärkning: 27 1,5-2,0 

Provtagningsplats: 10217375 

Analys 

Torrsubstans 

Natrium Na 

Sulfat (vattenlöslig) 

Utförande laboratorium/underleverantör: 

1125 
ISU/11::C 1702.S 

Analysrapport 
Provtagare 
Provtagningsdatum 

Resultat Enhet 

78.9 % 

230 mg/kg Ts 

61 mg/kg Ts 

a) Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN 

Kopia till: 

Mats Hagman (mats.hagman@wspgroup.se) 

Caroline Österberg, Rapportansvarig 

Denna rapport är elektroniskt signerad. 

Mäto. 

5% 

15% 

Eurofins Environment Sweden AB 
(Lidköping) 
Box 887 
Sjöhagsg. 3 
SE-53119 Lidköping 

Tlf: +46 10 490 8110 
Fax: +46 1 0 490 8390 

AR-15-SL-153579-01 

EUSELl2-00281302 
Kundnummer: SL8437705 

Uppdragsmärkn. 

10217375 

Tomas Leufstadius 
2015-09-21 

Metod/ref 

SS-EN 12880:2000 

SS028311 / ICP-AES 

a) 

a)' 

a)' 

Förklaringar AR- 003v37 

LaboratorieUlaboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser år markerade med • 

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 1 



~ Alcontrol Laboratories 

Alcontrol AB 
Box 1083, 581 10 Linköping Tel: 013-25 4900 Fax: 013-12 17 28 
ORG.NR 556152-0916 STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING 

Avser 

Projekt 

Projekt 
Konsult/ProjNr 
Provtyp 

10217375 
Karin Assarsson 
Asfalt 

Information om provet och provtagningen 

Provtagningsdatum 
Provets märkning 
Provtagare 

Analysresultat 

Metodbeteckning 

GC-MS, egen metod 
GC-MS, egen metod 
GC-MS, egen metod 
Beräknad 
GC-MS, egen metod 
GC-MS, egen metod 
GC-MS, egen metod 
GC-MS, egen metod 
GC-MS, egen metod 
Beräknad 
GC-MS, egen metod 
GC-MS, egen metod 
GC-MS, egen metod 
GC-MS, egen metod 
GC-MS, egen metod 
GC-MS, egen metod 
GC-MS, egen metod 
Beräknad 
Beräknad 
Beräknad 
Beräknad 

2015-09-21 
9 
Karin Assarsson 

Analys/Undersökning av 

Acenaften 
Acenaftylen 
Naftalen 
PAH-L,summa 
Antracen 
Fenantren 
Fluoranten 
Fluoren 
Pyren 
PAH-M,summa 
Benso(a)antracen 
Benso(a)pyren 
Benso(b + k)fluoranten 
Benso(ghi)perylen 
Chrysen/Trifenylen 
Dibenso(a,h)antracen 
lndeno(1,2,3-cd)pyren 
PAH-H,summa 
PAH,summa cancerogena 
PAH,surnma övriga 
PAH,summa 16 st 

Asfalt 

RAPPORT Sida 1 (1) 

I Rapport Nr 15337754 

Uppdragsgivare 

WSP Environmental 
Mark och vatten 3158 

Laholmsvägen 10 
302 66 HALMSTAD 

Ankomstdatum 
Ankomsttidpunkt 

2015-09-29 
2210 

Resultat Mätosäkerhet Enhet 

3.7 mg/kg 
2.6 mg/kg 
9.8 mg/kg 
16 mg/kg 
9.5 mg/kg 
27 mg/kg 
17 mg/kg 
7.8 mg/kg 
11 mg/kg 
72 mg/kg 
7.1 mg/kg 
5.4 mg/kg 
B.1 mg/kg 
2.2 mg/kg 
7.0 mg/kg 
<1 mg/kg 
2.4 mg/kg 
32 mg/kg 
30 mg/kg 
91 mg/kg 
120 mg/kg 

Angiven matosäkerhet är berilknad med t;ic:kningsfaktor k = 2. M;itostlkerheten for ac:krediter;ide mikrobiologiska an;i/yser kan erhållas frän laboratoriet efter beg/Jran 

Linköping 2015-10-05 
Rapporten har granskats och godkants av 

Mats Lindgren 
Laboratoriechef 
Kontrollnr 4582 4167 6062 2924 

Kopia sänds till 

mats.hagman@wspgroup.se 



~ Alcontrol Laboratories 

Alcontrol AB 
Box 1063, 581 10 Linköping · Tel: 013-25 49 00 • Fax: 0 13-12 17 28 
ORG.NR 5561 52-091 6 STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING 

Avser 

Projekt 

Projekt 
Konsult/Proj Nr 
Provtyp 

10217375 
Karin Assarsson 
Mark 

Information om provet och provtagningen 

Provtagningsdatum 
Provets märkning 
Provtagningsdjup 
Provtagare 

Analysresultat 

Metodbeteckning 

SS-ISO 11465-1: 1995 
SS-EN ISO 22155:2013 mod 
SS-EN ISO 22155:2013 mod 
GC-MS, egen metod 

2015-09-21 
Jordhög väster 
0.10 m 
Karin Assarsson 

Analys/Undersökning av 

Torrsubstans 
Alifater > C5-C8 
Alifater >C8-C10 
Alifater > C 10-C 12 
Alifater >C12-C16 

1006 
1$0/IEC 17025 

Mark 

RAPPORT Sida 1 (2) 

utfärdad av ackrediterat laboratorium 
REP0RT issued by an Accredited Laboratory 

!Rapport Nr 15337749 

Uppdragsgivare 

WSP Environmental 
Mark och vatten 3158 

Laholmsvägen 10 
302 66 HALM ST AD 

Ankomstdatum 
Ankomsttidpunkt 

2015-09-29 
2210 

Resultat Mätosäkerhet Enhet 

76.5 ±7.65 % 
< 1.2 ±0.54 mg/kg TS 
<2 ±0.60 mg/kg TS 
< 10 ±3.0 mg/kg TS 
< 10 ±3.0 mg/kg TS GC-MS, egen metod 

Beräknad Alifater summa > C5-C16 < 10 mg/kg TS 
GC-MS, egen metod 
GC-MS, egen metod 
GC-MS, egen metod 
GC-MS, egen metod 
SS-EN ISO 22155:2013 mod 
SS-EN ISO 22155:2013 mod 
SS-EN ISO 22155:2013 mod 
Beräknad 
Beräknad 
GC-MS, egen metod 
GC-MS, egen metod 
GC-MS, egen metod 
Beräknad 
GC-MS, egen metod 
GC-MS, egen metod 
GC-MS, egen metod 
GC-MS, egen metod 
GC-MS, egen metod 
Beräknad 
GC-MS, egen metod 
GC-MS, egen metod 
GC-MS, egen metod 
GC-MS, egen metod 

Alifater > C16-C35 
Aromater > C8-C 10 
Aromater > C 1 0-C 16 
Aromater >C16-C35 
Bensen 
Toluen 
Etylbensen 
Xylener 
TEX, Summa 
Acenaften 
Acenaftylen 
Naftalen 
PAH-L,summa 
Antracen 
Fenantren 
Fluoranten 
Fluoren 
Pyren 
PAH-M,summa 
Benso(a)antracen 
Benso(a) pyren 
Benso(b)fluoranten 
Benso(k)fluoranten 

12 ± 4.5 mg/kg TS 
< 1 ±0.30 mg/kg TS 
< 1 ±0.30 mg/kg TS 
< 1 ±0.30 mg/kg TS 
< 0.003 ±0.001 5 mg/kg TS 
< 0.1 ±0.040 mg/kg TS 
<0.1 ±0.030 mg/kg TS 
< 0.1 mg/kg TS 
< 0.15 mg/kg TS 
< 0.03 ±0.0090 mg/kg TS 
< 0.03 ±0.0090 mg/kg TS 
< 0.03 ± 0.0090 mg/kg TS 
< 0.03 mg/kg TS 
< 0 .03 ±0.0090 mg/kg TS 
< 0.03 ±0.0090 mg/kg TS 
< 0.03 ± 0.0090 mg/kg TS 
< 0.03 ± 0.0090 mg/kg TS 
< 0.03 ± 0.0090 mg/kg TS 
< 0.05 mg/kg TS 
< 0.03 ± 0 .0090 mg/kg TS 
< 0.03 ±0.0090 mg/kg TS 
< 0.03 ±0.0090 mg/kg TS 
< 0 .03 ±0.0090 mg/kg TS 

Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS 028150-2. 

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Matosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhAflas frAn laboratoriet efter begäran. 

(forts.) 

Denna rapport rår endast återges i sin helhet. om inte utfardande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. 
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Alcontrol AB 

_c,'1-1 EO,tC', 

> ww CJ 
<;. w z 
1ton~~ 

1006 
ISO/IEC 17025 

utfärdad av ackrediterat laboratorium 
REPORT issued by an Accredited Laboratory 

Box 1083, 581 10 Linköping • Tel: 013-25 49 00 • Fax: 01 3-12 17 28 
ORG.NR 556152-0916 STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING 

Avser 

Projekt 

Projekt 
Konsult/ProjNr 
Provtyp 

10217375 
Karin Assarsson 
Mark 

Information om provet och provtagningen 

Provtagningsdatum 
Provets märkning 
Provtagningsdjup 
Provtagare 

Analysresultat 

Metodbeteckning 

GC-MS, egen metod 
GC-MS, egen metod 
GC-MS, egen metod 
GC-MS, egen metod 
Beräknad 
Beräknad 
Beräknad 
SS-EN ISO 11885-2:2009 
SS-EN ISO 11885-2:2009 
SS-EN ISO 11885-2:2009 
SS-EN ISO 11885-2:2009 
SS-EN ISO 11885-2:2009 
SS-EN ISO 11885-2:2009 
SS-EN ISO 11885-2:2009 
SS-EN ISO 11885-2:2009 
SS-EN ISO 11885-2:2009 
SS-EN ISO 11885-2:2009 

2015-09-21 
Jordhög väster 
0.10 m 
Karin Assarsson 

Analys/Undersökning av 

Benso(ghi)perylen 
Chrysen/Trifenylen 
Dibenso(a, h)antracen 
lndeno(1,2,3-cd)pyren 
PAH-H,summa 
PAH,summa cancerogena 
PAH,summa övriga 
Arsenik, As 
Barium, Ba 
Bly, Pb 
Kadmium, Cd 
Kobolt, Co 
Koppar, Cu 
Krom, Cr 
Nickel, Ni 
Vanadin, V 
Zink, Zn 

I Rapport Nr 153377 49 

Uppdragsgivare 

WSP Environmental 
Mark och vatten 3158 

Laholmsvägen 10 
302 66 HALMSTAD 

Mark 

Ankomstdatum 
Ankomsttidpunkt 

Resultat 

<0.03 
<0.03 
< 0.03 
<0.03 
< 0.08 
< 0 .2 
< 0.3 
6,2 
96 
19 
0.44 
14 
21 
36 
33 
44 
120 

Mätosäkerhet 

±0,0090 

± 0 ,0090 

±0.0090 

±0,0090 

± 1,2 

± 19 

±3,8 

±0,088 

±2.8 
± 4,2 

±7,2 

±6,6 

± 8 ,8 

±30 

2015-09-29 
2210 

Enhet 

mg/kg TS 
mg/kg TS 
mg/kg TS 
mg/kg TS 
mg/kg TS 
mg/kg TS 
mg/kg TS 
mg/kg TS 
mg/kg TS 
mg/kg TS 
mg/kg TS 
mg/kg TS 
mg/kg TS 
mg/kg TS 
mg/kg TS 
mg/kg TS 
mg/kg TS 

Analys av metaller: provet är uppslutet med HN03 (återloppskokning) SS 028150-2, 

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täcknfngsfaktor k = 2 . Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhA/las f rän laboratoriet efter begäran. 

Linköping 2015-10-01 
Rapporten har granskats och godkänts av 

Mats Lindgren 
Laboratoriechef 
Kontrollnr 5084 4816 6366 2122 

Kopia sänds till 

mats.hagman@wspgroup.se 

Denna rapport rär endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i f örväg skrirtligen godkänt annat . 
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Alcontrol AB 
Box 1083, 581 10 Linköping • Tel: 013-25 49 00 • Fax: 013-12 17 28 
ORG.NR 556152-0916 STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING 

Avser 

Projekt 

Projekt 
Konsult/ProjNr 
Provtyp 

10217375 
Karin Assarsson 
Mark 

Information om provet och provtagningen 

Provtagningsdatum 
Provets märkning 
Provtagningsdjup 
Provtagare 

Analysresultat 

Metodbeteckning 

SS-ISO 11465-1: 1995 
SS-EN ISO 22155:2013 mod 
SS-EN ISO 22155:2013 mod 
GC-MS, egen metod 

2015-09-21 
Jordhög öster 
0.1 m 
Karin Assarsson 

Analys/Undersökning av 

Torrsubstans 
Alifater > C5-C8 
Alifater >C8-C10 
Alifater > C10-C12 
Alifater > C12-C16 

1006 
1S0 /IEC 17025 

Mark 

RAPPORT Sida 1 (2) 

utfärdad av ackrediterat laboratorium 
REP0RT issued by an Accredited Laboratory 

!Rapport Nr 15337751 

Uppdragsgivare 

WSP Environmental 
Mark och vatten 31 58 

Laholmsvägen 10 
302 66 HALM ST AD 

Ankomstdatum 
Ankomsttidpunkt 

2015-09-29 
2210 

Resultat Mätosäkerhet Enhet 

77.7 ± 7 .77 % 
< 1.2 ±0 .54 mg/kg TS 
< 2 ± 0.60 mg/kg TS 
< 10 ± 3 .0 mg/kg TS 
< 10 ± 3.0 mg/kg TS GC-MS, egen metod 

Beräknad Alifater summa > C5-C16 <10 mg/kg TS 

GC-MS, egen metod 
GC-MS, egen metod 
GC-MS, egen metod 
GC-MS, egen metod 
SS-EN ISO 22155:2013 mod 
SS-EN ISO 22155:2013 mod 
SS-EN ISO 22155:2013 mod 
Beräknad 
Beräknad 
GC-MS, egen metod 
GC-MS, egen metod 
GC-MS, egen metod 
Beräknad 
GC-MS, egen metod 
GC-MS, egen metod 
GC-MS, egen metod 
GC-MS, egen metod 
GC-MS, egen metod 
Beräknad 
GC-MS, egen metod 
GC-MS, egen metod 
GC-MS, egen metod 
GC-MS, egen metod 

Alifater > C16-C35 
Aromater > C8-C10 
Aromater >C10-C16 
Aromater > C16-C35 
Bensen 
Toluen 
Etylbensen 
Xylener 
TEX, Summa 
Acenaften 
Acenaftylen 
Naftalen 
PAH-L,summa 
Antracen 
Fenantren 
Fluoranten 
Fluoren 
Pyren 
PAH-M,summa 
Benso(a)antracen 
Benso(a)pyren 
Benso(b)fluoranten 
Benso(k)fluoranten 

11 ± 4.5 mg/kg TS 
< 1 ± 0.30 mg/kg TS 
< 1 ± 0 .30 mg/kg TS 
< 1 ±0.30 mg/kg TS 
< 0 .003 ±0.0015 mg/kg TS 
< 0.1 ± 0.040 mg/kg TS 
< 0.1 ± 0 .030 mg/kg TS 
< 0.1 mg/kg TS 
< 0.15 mg/kg TS 
< 0 .03 ± 0.0090 mg/kg TS 
< 0.03 ± 0.0090 mg/kg TS 
< 0.03 ±0.0090 mg/kg TS 
< 0 .03 mg/kg TS 
< 0.03 ±0.0090 mg/kg TS 
< 0.03 ± 0.0090 mg/kg TS 
< 0.03 ± 0 .0090 mg/kg TS 
< 0.03 ± 0 .0090 mg/kg TS 
< 0.03 ± 0.0090 mg/kg TS 
< 0.05 mg/kg TS 
< 0.03 ± 0 .0090 mg/kg TS 
< 0.03 ± 0 .0090 mg/kg TS 
< 0.03 ± 0.0090 mg/kg TS 
< 0.03 ± 0 .0090 mg/kg TS 

Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS 028150-2. 

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k or 2. Matosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhA/las frAn laboratoriet efter begäran. 

(forts.) 

Denna rapport får endast återges i sin helhet. om inte ut färdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. 
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utfärdad av ackrediterat laboratorium 
REPORT issued by an Accredited Laboratory 

Box 1083, 581 10 Linköping • Tel: 0 13-25 49 00 • Fax: 0 13-12 17 28 
ORG.NR 556152-0916 STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING 1006 

1S0/IEC 17025 

!Rapport Nr 15337751 

Avser 

Projekt 

Projekt 
Konsult/ProjNr 
Provtyp 

10217375 
Karin Assarsson 
Mark 

Information om provet och provtagningen 

Mark 

Uppdragsgivare 

WSP Environmental 
Mark och vatten 3158 

Laholmsvägen 10 
302 66 HALM ST AD 

Provtagningsdatum 
Provets märkning 
Provtagningsdjup 
Provtagare 

2015-09-21 
Jordhög öster 
0.1 m 

Ankomstdatum 
Ankomsttidpunkt 

2015-09-29 
2210 

Analysresultat 

Metodbeteckning 

GC-MS, egen metod 
GC-MS, egen metod 
GC-MS, egen metod 
GC-MS, egen metod 
Beräknad 
Beräknad 
Beräknad 
SS-EN ISO 11885-2:2009 
SS-EN ISO 11885-2:2009 
SS-EN ISO 11885-2:2009 
SS-EN ISO 11885-2:2009 
SS-EN ISO 11885-2:2009 
SS-EN ISO 11885-2:2009 
SS-EN ISO 11885-2:2009 
SS-EN ISO 11885-2:2009 
SS-EN ISO 11885-2:2009 
SS-EN ISO 11885-2:2009 

Karin Assarsson 

Analys/Undersökning av 

Benso(ghi)perylen 
Chrysen/Trifenylen 
Dibenso(a,h)antracen 
lndeno(1,2,3-cd)pyren 
PAH-H,summa 
PAH,summa cancerogena 
PAH,summa övriga 
Arsenik, As 
Barium, Ba 
Bly, Pb 
Kadmium, Cd 
Kobolt, Ca 
Koppar, Cu 
Krom, Cr 
Nickel, Ni 
Vanadin, V 
Zink, Zn 

Resultat 

<0.03 
< 0.03 
< 0.03 
<0.03 
<0.08 
<0.2 
< 0.3 
7.3 
140 
29 
1.1 
12 
14 
31 
20 
49 
250 

Mätosäkerhet 

± 0.0090 

±0.0090 
± 0,0090 
± 0,0090 

± 1 ,5 

± 28 

±5,8 

±0.22 
±2.4 

±2.8 

±6.2 

±4.0 
± 9,8 

± 63 

Analys av metaller: provet är uppslutet med HN03 (återloppskokning) SS 028150-2 . 

Angiven mätosäkerhet är beräknad med tackningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten for ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhJ/fas frAn laboratoriet efter begäran. 

Linköping 2015-10-01 
Rapporten har granskats och godkänts av 

Mats Lindgren 
Laboratoriechef 
Kontrollnr 4884 4166 6660 2624 

Kopia sänds till 

mats.hagman@wspgroup.se 

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. 

Enhet 

mg/kg TS 
mg/kg TS 
mg/kg TS 
mg/kg TS 
mg/kg TS 
mg/kg TS 
mg/kg TS 
mg/kg TS 
mg/kg TS 
mg/kg TS 
mg/kg TS 
mg/kg TS 
mg/kg TS 
mg/kg TS 
mg/kg TS 
mg/kg TS 
mg/kg TS 
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BILAGA 5 
PM- Geofysisk undersökning Åstorp 113:154 

Inledning 
WSP Environmental har på uppdrag av Åstorps kommun utfört elektromagnetisk profi
lering inom och i anslutning till fastigheten Åstorp 113:154. Fastigheten har tidigare 
varit deponi/ soptipp under 1960 talet. Svenska Jordförbättringar har efter köp bedrivit 
upplag av kemikalier på fastigheten. Dessa kemikalier var ursprungligen avsedda för 
behandling av förorenad jord och ligger fortfarande kvar inom fastigheten sedan 
Svenska Jordförbättringar gått i konkurs juni 2008. 

Syftet med den nu utförda geofysiska undersökningen har varit att avgränsa deponins 
utbredning lateralt. 

Metod 
Vid elektromagnetisk profilering används ett bärbart instrument, s.k. stångslingram, 
som sänder ut elektromagnetiska vågor. Dessa tränger ner i marken och ger upphov till 
induktionsströmmar som i sin tur ger upphov till sekundära magnetfält. Instrumentet 
mäter det sekundära magnetfältets storlek som är ett indirekt mått på markens elekt
riska ledningsförmåga ner till ett visst djup. Det sekundära magnetfältet delas upp i två 
komponenter, realdel och imaginärdel , som redovisas separat. För mark med låg eller 
måttlig ledningsförmåga är realdelen normalt låg medan värdet på imaginärdelen är 
lågt till medelhögt och proportionellt mot ledningsförmågan. För mark med mycket hög 
ledningsförmåga, och över nedgrävda metallobjekt, blir realdelen hög till mycket hög. 
Genom att studera både realdel och imaginärdel kan områden med förhöjd elektrisk 
ledningsförmåga och nedgrävda metallobjekt lokaliseras. Uppmätta realdels- och ima
ginärdelsvärden kan transformeras till värden på skenbar elektrisk ledningsförmåga. 

Ett kraftigt sekundärt magnetfält indikerar hög elektrisk ledningsförmåga. En lerig 
jordart har hög elektrisk ledningsförmåga medan en lerfattig har låg. Ämnen som före
kommer i marken som kan ge upphov till förändrad elektrisk ledningsförmåga (till ex
empel olika salter) kan ge utslag på mätningarna på samma sätt som för de naturliga 
jordarterna. 

Mätningarna har utförts med ett instrument av typen Geophex GEM-2. Använda fre
kvenser var 18, 35 och 63 kHz. Positionering utfördes med gps i varje mätpunkt. 

Omfattning 
Undersökningen utfördes den 8 september 2015 och omfattade cirka 15 000 datapunk
ter, se Figur 1. 

WSP Environmental 
Box 574 
20125 Malmö 
Besök: Jungmansgatan 1 O 
Tel: +46 40 35 42 00 
Fax: +46 10 722 63 45 
WSP Environmental Sweden 
Org nr: 556057-4880 
Styrelsens säte: Stockholm 
www.wspgroup.se 
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Figur 1 Mätfinjer för den elektromagnetiska profileringen, utförd 2015-09-08. 

Resultat 
Resultaten redovisas i Figur 2 som skenbar elektrisk ledningsförmåga (mS/m) uppmätt 
med frekvensen 18 kHz. Med skenbar elektrisk ledningsförmåga menas den genom
snittliga ledningsförmågan i jordlagren mellan markytan och det praktiska nedträng
ningsdjupet, vilket i detta fall kan uppskattas till ca 16 m. 

Figur 3 visar hur realdelen av profileringen ser ut i 18 kHz över området. Realdelen är 
känslig för goda elektriska ledare. 

I båda bilderna ser man hur upplagsvallarna skapar mätvärden som tydligt kontrasterar 
omkringliggande material. Detta beror på det stora saltinnehållet i upplagsvallarna som 
effektivt stör ut svagare signaler från underliggande jord. 

WSP 
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Figur 2 Skenbar elektrisk ledningsförmåga uppmätt med 18 kHz (mS/m). 
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Figur 3 Figuren visar realde/en av det sekundära magnetfältet i ppm. Inom områden med höga 
värden på realde/en (röda) är den elektriska ledningsförmågan hög. Enstaka anomalier med 
mycket höga realde/svärden kan indikera metallföremål. 

Bedömning 

,-wsP 

En sammanvägd tolkning av de olika parametrarna från nu utförd undersökningen samt 
med hjälp av underlag från Tyrens tidigare geofysiska undersökningar som finns be
skrivna i PM Resistivitet, Åstorp 113: 154, 2014-06-24, visar att det i den västra delen 
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av området, inom vallarna, bedöms finnas en djupare deponi. Deponins läge 
rekommenderas att säkerställas genom borrningar ner genom fyllnadsmassorna till ett 
naturligt material. I Figur 4 redovisas en tolkning över avgränsningen av deponin i rött. 
Det streckade området är möjlig utbredning av deponin under upplagsvallen där 
mätning inte var möjlig pga vallens egenskaper. De gula markeringarna är troligtvis 
material med god elektrisk ledningsförmåga som ligger i marken och sannolikt består 
av metall. 

Figur 4 Tolkning av utbredning för den underliggande deponin i rött. Möjlig utbredning under 
upplagsva/1 i streckat samt markering av fyra punktobjekt som uppvisar god elektrisk lednings
förmåga. 

Malmö 2015-10-15 
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Revision
Den ursprungliga rapporten diskuterades vid ett möte med Länsstyrelsen Skåne och Åstorps
kommun 2014-01-10. Mötet resulterade i att ytterligare ett förslag skulle utredas. Revisionen
omfattar ett tillägg innehållande utredningen av detta förslag, samt de redaktionella ändringar av
övrig text som detta innebär. Reviderade stycken har märkts ut med linje i marginalen.
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Sammanfattning
Inom fastigheten Åstorp 113:154 finns en vall som till stor del är uppbyggd av natriumsulfat,
myrsyra och avloppsslam. Det är dock oklart i vilken omfattning annat material finns i vallen.
Närområdet har i viss mån påverkats av lakvattnet från vallen som dräneras till hundklubbens
övningsområde österut. Vid höga nederbördsmängder kan också lakvatten svämma över till
intilliggande fastighet västerut. Lakvatten från vallen har också trängt ned i en underliggande
deponi och höga halter natriumsulfat kan påvisas i dränvattnet från deponin.

Åstorps kommun har uppdragit åt Tyréns att genomföra en bedömning av behovet av akuta
åtgärder vid objektet. De har också låtit Tyréns genomföra en åtgärdsutredning för en
efterbehandling av vallen och området omkring. I uppdraget ingår även att göra en
massberäkning av materialet i vallen.

Tyréns har genomfört en kompletterande provtagning i syfte att bestämma hur påverkat
närområdet är av lakvatten från vallen. Provtagning av ytvatten och material i vallen har
genomförts för att kunna identifiera och verifiera vilka kemikalier som finns i vallen. Materialet
har vidare provtagits för att kunna bestämma volymsvikten.

En provgropsgrävning har också genomförts för att bestämma mäktigheten på deponitäcket
som vallen vilar på, samt för att få en uppfattning om vad materialet i deponin består av.

Provtagningen visar att vallen är underst uppbyggd av ett 0,2 - 1 m lager slam. Ovanpå
slammet finns ett blandmaterial av stenmjöl, intakta säckar med myrsyra och natriumsulfat
omgärdat av natriumsulfat och myrsyra som kristalliserats. Utanför kärnan och slam finns ett 1
m lager kristalliserat natriumsulfat som håller vallen samman. Över delar av vallen finns ett 0,2-
0,5 m täcke av lerfyllning. Endast låga halter av andra föroreningar än myrsyra och
natriumsulfat påvisades i vallmaterialet.

Täcket över deponin består av en 1,5 m fyllning av hård packad grus och sand. Ca 0,5 m ned i
täckningen finns ett 0,1 m tjockt asfaltslager. Själva deponin bestod i provpunkten av
rivningsrester.

Bedömningen av efterbehandlingsbehov visar att förutom vallen så innehåller ytlig jord inom
påverkansområdena för lakvatten halter av sulfat som innebär en akut risk för barns hälsa.
Vidare håller ytvattnet så höga halter sulfat att det utgör en hälsorisk. Det bedöms därför
föreligga ett akut åtgärdsbehov.

Förutom risk för barns hälsa utgör de höga halterna sulfat i dränvattnet en teknisk risk för
korrosion av ledningarna. Därmed finns risker för antingen inläckage av vatten till ledningarna
eller ett utläckage av avloppsvatten från ledningarna.

Sex åtgärdsalternativ har utretts:

· 0-alternativ (ingen åtgärd)

· Inhägnad

· Övertäckning

· Omformning och övertäckning

· Urschaktning av vall

· Totalalternativ

I alla alternativ, utom i 0-alternativet, saneras påverkade områden inom grannfastigheterna
genom urschaktning och återställning med rent material.
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Inhägnad innebär dessutom att fastigheten görs otillgänglig för allmänheten genom att ett
stängsel sätts upp runt fastigheten. Dränering av lakvatten runt vallarna byggs om så att allt
vatten rinner in på fastigheten till en anlagd infiltrationsdamm. Detta alternativ minimerar risken
för barns hälsa och förhindrar spridning av lakvatten till närområdet. Däremot fortsätter
infiltration av natriumsulfat ner i deponin och vidare ut till spillvattenledningarna. Åtgärden
beräknas kosta ca 2 miljoner kronor.

Vid övertäckning anläggs ett 1,5 m mäktigt täcklager med gummiduk och dränlager över vallen.
Vallen görs därmed otillgänglig för exponering för människor. Täckningen minimerar
infiltrationen genom vall och deponi varför läckaget av sulfat till spillvattenledningen bedöms
minska till tekniskt säker nivå. Hela området kan sedan användas fritt som strövområde.
Alternativet beräknas kosta ca 6,5 miljoner kronor.

Vid omformning och övertäckning samlas de förorenade massorna i en hög som optimeras för
övertäckning med ett 1,5 m mäktigt täcklager med gummiduk och dränlager. Täckningen
minimerar infiltrationen genom vall och deponi varför läckaget av sulfat till spillvattenledningen
bedöms minska till tekniskt säker nivå. Läget för vallen bestäms så att eventuella framtida
åtgärder i deponin inte inverkar på konstruktionen. Hela området kan sedan användas fritt som
strövområde. Alternativet beräknas kosta 4,5 - 13 miljoner kronor beroende på hur mycket
överskottsmassor som kan användas i anläggningen.

Vid urschaktning av vall schaktas vallen och underliggande jord bort och underliggande jord
ersätts med rent material. Genom urschaktning avlägsnas risken för exponering för människor.
Återställningen av marken görs på ett sådant sätt att infiltrationen ner till deponin minskar.
Därmed bedöms läckaget av sulfathaltigt vatten till spillvattenledningarna minska till en
acceptabel nivå. Alternativet beräknas kosta ca 12,5 miljoner kronor.

Vid totalalternativet schaktas även deponin ur för att få bort natriumsulfaten som läckt till i
deponimaterialet. En total urschaktning beräknas kosta 20 - 50 miljoner kronor.
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1 Bakgrund och syfte
Tyréns har på uppdrag av Åstorps kommun utfört en översiktlig miljöteknisk markundersökning
och åtgärdsutredning för ett kemikalieupplag inom fastigheten Åstorp 113:154 i Åstorp kommun.
Uppdraget syftar till att i möjligaste mån fastställa vilka kemikalier som finns inom upplaget,
samt föreslå långsiktigt hållbara åtgärder för att reducera upplagets påverkan på människors
hälsa och på omgivande miljö.

Inom fastigheten Åstorp 113:154 har företaget Svensk Jordförbättring lagrat kemikalier och då
framför allt natriumsulfat. Företaget gick i konkurs 2008 och konkursförvaltaren har abandonerat
fastigheten.

Undersökningsområdet och fastigheten Åstorp 113:154 redovisas översiktligt i figur 1 och 2
nedan.

Figur 1. Karta över Åstorp där undersökningsområdet avgränsas med röd linje. Humlebäckens läge visas
med en blå linje och läget för Nyvångs avloppsreningsverk indikeras med grön ring.
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2 Områdesbeskrivning
Fastigheten Åstorp 113:154 ligger i norra delen av Åstorp. Fastigheten gränsar i söder och
väster mot industrimark och i norr och öster mot utfyllnadsområden som delvis används av som
upplag av trädgårdsavfall och delvis som strövområde speciellt av medlemmarna i Åstorps
brukshundsklubb, vars klubbstuga med övningområde ligger österut (figur 2). Närmaste
ytvattenrecipient är Humlebäcken som rinner ca 150 m norr om fastigheten. Mot väster, norr
och öster längs fastighetsgränsen ligger kemikalieupplaget i form av en vall. Vallen är delvis
täckt med jord, men vitt material ligger i dagen över stora delar av vallen. Ytan innanför vallen är
grusad och plan. Enligt SGU:s jordartskarta består jorden i området av styv lera.

Dagvatten från vallen samlas upp dels i en damm och dike som ligger direkt nordväst om vallen,
dels i en inre damm och dikessystem som mynnar ut på och infiltrerar över en yta inom
brukshundsklubbens övningsområde. Dammarna är enligt uppgift ca 2-2,5 m djupa.

Enligt uppgift finns en gammal deponi under västra delen av fastigheten. Dränvatten från
deponin samlas upp i en dränvattenledning som leder norrut från fastigheten och släpps ut på
den kommunala spillvattenledningen som leder till Nyvångs avloppsreningsverk. En
övervakningsbrunns finns nordost om fastigheten (figur 2).

Fastigheten ligger inom riksintresse för ny järnvägsdragning.

3 Underlag och tidigare utredningar
Följande underlag har använts:

Cembureau (1978) Use of concrete in aggressive environments

Golder Associates (2009) Åtgärdsutredning Bullervallen inom Broby 46:5, Åstorps kommun

Polimyndigheten i Skåne (2009) Sakkunnigutlåtande

Åstorps kommun (2007) Redogörelse över provtagning vid Norra vallgatan, Åstorp 113:154

Åstorps kommun (2013) Laboratorieprotokoll, Dränvatten från deponin

Dessutom har filen Inm_vall_N-Vallgatan.dwg från Åstorps kommun/Metria AB använts vid
volymsberäkning av vallen.
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4 Riktvärden

4.1 Förorenad mark
De uppmätta halterna i jord har jämförts med Naturvårdsverkets generella riktvärden för
förorenad mark (Naturvårdsverkets rapport 5976). De generella riktvärdena anger den
föroreningshalt under vilken risken för negativa effekter för människor, miljö eller
grundvattenresurser normalt är acceptabel. Riktvärden och känslighet baseras på att enskilda
individer ska skyddas, inte på hur många människor som ska skyddas. Vilka riktvärden som
används beror på hur marken är tänkt att användas nu och i framtiden. Naturvårdsverket har
tagit fram en modell för hur människor, markmiljö, ytvattenmiljö och grundvattenresurser antas
kunna exponeras för föroreningar på och från förorenade områden, se tabell 1.

Utifrån denna modell har Naturvårdsverket beräknat generella riktvärden för jord för känslig
markanvändning (KM: bostäder, lekplatser, daghem m.m.) och mindre känslig markanvändning
(MKM: kontor, industrier, vägar m.m.). De generella riktvärdena baseras på att människor kan
exponeras för föroreningar i jord via oavsiktligt intag av förorenad jord, hudkontakt, inandning av
damm, inandning av förångade föroreningar, intag via grönsaker och bär samt intag av
dricksvatten från en brunn belägen i det förorenade området. Alla dessa exponeringsvägar vägs
in i de generella riktvärdena för känslig markanvändning, medan intag via bär, grönsaker och
dricksvatten inte ingår i riktvärdena för mindre känslig markanvändning. Dessutom ges
markmiljön ett skydd beroende på tänkt markanvändning. Eftersom i princip allt grundvatten är
skyddsvärt, ger riktvärdet för känslig markanvändning ett skydd för grundvattnet inom det
förorenade området, medan riktvärdet för mindre känslig markanvändning skyddar grundvattnet
200 m nedströms det förorenade området. Ytvattenmiljön i intilliggande recipient ges alltid ett
skydd, oavsett markanvändning.

Tabell 1. Skyddsobjekt och skyddsnivå som beaktas för KM och MKM (från Naturvårdsverkets rapport 5976).

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

Nuvarande markanvändning bedöms närmast motsvara MKM, varför föroreningshalter i mark
har jämförts mot de generella riktvärdena för MKM.

Vad gäller natriumsulfat finns inte generella riktvärden beräknade för detta ämne. Golder
Associates (2009) har i sin utredning angående bullervallen inom Broby 46:5, med samma
föroreningsproblematik som aktuell objekt, använt halten 1 200 mg/kg som riktvärde för
akuttoxiska effekter på barn. Då området är fritt tillgängligt och delar av påverkad mark ligger
inom andra fastigheter kommer halter av natirumsulfat i mark kommer att jämföras mot detta
riktvärde.

För myrsyra har de hygieniska gränsvärdena (OEL) för korttidsexponering 9 mg/kg TS i enlighet
med EG:s förordning 1907/2006 (”REACH”) använts.
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4.2 Förorenat vatten
Avseende ytvatten, har erhållna analysresultat jämförts med Livsmedelsverkets gränsvärden för
dricksvatten enligt SLV FS 2001:31 samt med Naturvårdsverkets hälsobaserade gränsvärden
för dricksvatten (gränsvärdet för gränsen mellan "mindre allvarligt" och "måttligt allvarligt" enligt
rapport 4918). För att bedöma risker för spillvattenledningar som tar emot sulfathaltigt vatten,
kommer riktvärdet 600 mg/l att användas vilket motsvarar gränsen för mellan svaga och
måttliga angrepp på betong (Cembureau 1978).

4.3 Avfallsklassificering
Vid deponering förutsetts material i vallen som består av natriumsulfat klassificeras som farligt
avfall (FA). Vid bedömning av andra matriser kommer Avfall Sveriges (2007) haltkriterier för
förorenade massor att användas. Vad gäller andra starkt sulfathaltiga material följer
klassificeringen NFS 2004:10. Då inga laktester ingår i uppdraget, antas att ca 50 % av sulfatet
utlakas ur jord och jordliknande material. Andelen bygger på de laktester som Golder
Associates (2009) utfört på liknande material.

5 Utförd undersökning
Fältundersökningar och fältanalyser har i tillämpliga delar utförts i enlighet med Fälthandbok
miljötekniska markundersökningar (SGF rapport 1:2004). Vid provtagning har dokumentation
och provtagning utförts enligt Fälthandbok miljötekniska markundersökningar (SGF rapport
1:2004), kvalitetsklass B.

5.1 Ytvatten-, dränvatten- och materialprovtagning
Provtagning av ytvatten i dammarna genomfördes 2013-08-29 och provtagning av dränvatten
från deponin 2013-10-07. Spadprovtagning av ytlig sediment och jord genomfördes 2013-08-29
respektive 2013-10-02. Provgropsgrävning utfördes 2013-10-01 – 02 med grävare från
Sydschakt. Samtliga uttagna fasta prover har uttagits som samlingsprov. Provtagare var David
Hagerberg, Tyréns AB.

Undersökningspunkternas läge i plan och höjd har inmätts med måttband utifrån lägen på fasta
punkter och redovisas i figur 3.

Lägena för utförda provtagningspunkter har valts utifrån att få en representativ bild av materialet
i kemikalieupplaget, samt en överblick av spridningen av ämnen från upplaget.

I varje provgrop har materiallagerföljder noterats tillsammans med eventuella andra iakttagelser
beträffande lukt och materialets sammansättning i övrigt. Totalt har det tagits ut 14 prover.
Uttagna prover och provmärkning redovisas i tabell 2 tillsammans med uppgifter om matris,
provdjup, anmärkningar och utförda laboratorieanalyser.
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Tabell 2. Uttagna prover i olika matriser samt utförda laboratorieanalyser.
Provpunkt/
Provmärkning Matris Djup om

tillämpligt Anmärkning Laboratorieanalyser

PP1 Ytvatten - Rödbrun färg Screening
PP2 Ytvatten - Rödbrun färg Screening

PP3 Jord 0-0,1 m u my Svart sediment,
unken lukt Metaller, olja, PAH

PP4 Asfalt 0,4-0,5 m u my Svag tjärlukt PAH

PP4 Deponimaterial 1,5 m u my Dyig lukt Metaller, olja, PAH,
natriumsulfat

PP5 Vallmaterial Kristalliserat
material

Delprov till Screening
samt torr- och

våtviktsbestämning

PP6 Vallmaterial Kristalliserat
material

Delprov till Screening
samt torr- och

våtviktsbestämning

PP6 Vallmaterial Slam Metaller, olja, PAH,
natriumsulfat, TOC

PP7 Vallmaterial Kristalliserat
material

Delprov till Screening
samt torr- och

våtviktsbestämning

PP7 Vallmaterial Slam Fenoler och kresoler,
TOC, natirumsulfat

PP7 Vallmaterial Vitt pulver, sur lukt Organiska syror

PP8 Vallmaterial Kristalliserat
material

Delprov till Screening
samt torr- och

våtviktsbestämning

PP9 Vallmaterial Kristalliserat
material

Delprov till Screening
samt torr- och

våtviktsbestämning

PP10 Jord 0-0,1 Svart matjord Fenoler och kresoler,
natriumsulfat

PP11 Avloppsvatten Dyig lukt Fenoler och kresoler,
natriumsulfat

PP12 Vallmaterial Hönsgödsellukt
Metaller, kalcium,

fosfor, kisel
aluminium, TOC

PP13 Jord 0-0,1 Grå fyllning Fenoler och kresoler,
natriumsulfat
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5.2 Laboratorieanalyser
Samtliga kemiska laboratorieanalyser är utförda av Eurofins AB i Lidköping, som är ett av
SWEDAC ackrediterat laboratorium. Våt- och torrviksbestämning utfördes av Tyréns
jordlaboratorium i Helsingborg. Urvalet av prov för laboratorieanalyser har gjorts med hänsyn till
observationer i fält.

Omfattningen av laboratorieanalyser framgår av tabell 3.

Tabell 3. Sammanställning av utförda laboratorieanalyser i jord och grundvatten.

Ämnen Jord Asfalt Material
från vall Vatten

Screeninganalyser 0 0 1 2
PAH-16 2 1 1 0
Olja 2 0 1 0
Metaller 2 0 1 0
Natriumsulfat 3 0 2 0
Organiska syror 0 0 1 0
Kalcium, kisel, aluminium, fosfor 0 0 1 0
TOC 0 0 3 0
Fenoler och kresoler 2 0 2 0
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Figur 3. Schematisk redovisning av provpunkternas läge. Provpunkter för vattenprovtagning redovisas med cirkel och jordprovtagning med fyrkant
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6 Resultat

6.1 Mark-, grund- och ytvattenförhållanden
Markytan inom undersökningsområdet är plan och ytskiktet är grusat. Vid PP 4 påträffades en
ca 0,4 m mäktig fyllning. Under den finns ett ca 0,1 m tjock lager asfalt. Därefter följde
ytterligare en ca 1 m mäktig hård packad fyllning. På djupet 1,5 m u my påträffades
deponimaterial i form av byggnadsrester med en lukt av sulfid och dy (figur 4).

Grundvattennivån låg vid provtagningstillfället vid deponins överkant. Utbredningen av asfalten
är okänd men enligt tidigare ägare så täckte den större delen av fastigheten.

Figur 4. Deponirester från 1,5 m u my.
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Upp till 0,2-1,0 m ö my består vallen av en svart fyllning av slam (figur 5). Slammet luktar på
sina håll sulfid och på andra ställen unket, samt har hög vattenhållande förmåga. Efter riklig
nederbörd när vallen är vattenmättad, tränger på sina håll vatten ut medförande partiklar från
slammet. Ovan slammet till vallens topp utgörs vallen av kristalliserat material. Vid ytan av mer
gipsartad karaktär men till största delen fast. Det kristalliserade materialet är tämligen homogent
in till ca 1 m innanför vallens yta, men in mot kärnan av vallen omsluter materialet dels intakta
säckar och dels volymer av gråvitt material. I säckarna har påträffats pulverartat material med
sur lukt, samt natriumsulfat (enligt märkningen på säckarna) med samma kristalliserade struktur
som vallen i övrigt (figur 6). Det gråvita materialet formar kakor med en hönsgödselliknande lukt
med porösare struktur (figur 7). Där jordtäckning finns kvar av vallen utgörs den av upp till 0,5 m
mäktig fyllning av lera. Bitar av tegel antyder att fyllningen inte enbart består av naturligt
material.

Figur 5. Tvärsnitt från PP6 som visar vallens uppbyggnad med svart slam underst och vitt kristalliserat
material överst.
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Figur 6. Tvärsnitt från PP7 som visar intakta säckar inkapslade i kristalliserat material. De genomskurna
säckarna nederst i bild innehåller ett pulver som luktar surt. De övre säckarna innehåller kristalliserat
material och texten ”SODIUM” (engelska ”sodium sulphate”, svenska ”natriumsulfat”) kan anas.
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Figur 7. Schaktgrop PP12 som grävts från vallens topp. I nedre delen av gropen ses det gråvita
materialet.
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Dränvattnet från vallen samlas i två dammar (se figur 2). Vattnet har en rödbrun färg och i
drändikena kristalliserar salter på fasta ytor (figur 8). Efter nederbörd kan den nordvästra
dammen anta en rosaröd färg och avge en stark sulfidlukt (figur 9). Saltavlagringar på vägen
längs västra sidan av vallen och på marken i angränsande fastighet visar att vatten kan
svämma över från den nordvästra dammen. Den inre dammen och övriga drändiken leder till en
anvisning mot hundklubbens övningsområde. Där bildas en vattensamling där vattnet infiltrerar
(figur 2). Det översta jordlagret (ca 0,1 m) är svartfärgat och salt har kristalliserat på marken
(figur 10). All växtlighet inom påverkansområdet från vattensamlingen har dött.

Figur 8. Saltavlagringar på grässtrån.
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Figur 9. Den nordvästra dammen efter ett större regnväder i augusti.

Figur 10. Vattensamlingen inom hundklubbens övningsområde dit lakvattnet från större delen av vallarna
leder och där det infiltrerar i marken.
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6.2 Laboratorieanalyser - jord
I bilaga 1 redovisas analysresultaten för materialprover tillsammans med Naturvårdsverkets
riktvärden för MKM. Kompletta analysrapporter från nu utförd undersökning av jord redovisas i
bilaga 3. Analysrapport för torr- och våtviktsbestämningen redovisas i bilaga 4.

Laboratorieanalys av samlingsprovet på det kristalliserade materialet (samlingsprov) visar på att
det består till 84 % TS av natriumsulfat (bilaga 1). Halterna av andra ämnen är mycket låga.
Våtdensiteten av materialet spänner mellan 0,63 ton/m3 och 1,05 ton/m3 och vattenhalten växlar
mellan 30 % och 70 %, beräknat med hjälp av torr- och våtdensitet i bilaga 4. Halterna av
natriumsulfat är av samma storleksordning som vid Polismyndigheten i Skånes (2009)
utredning.

Det surt luktande pulvret (PP7 syra) som påträffades i intakta säckar består till 3,3 % av
myrsyra. I Polismyndigheten i Skånes (2009) undersökning har halter av myrsyra på 1-10 %
påvisats i saltprover samt har halter av formaldehyd påvisats i halter runt 1 mg/kg TS.

Det gråvita pulvret med hönsgödsellukt (PP12) bestod även det till största delen av
natriumsulfat. I materialet påvisades kisel, aluminium, krom och zink till skillnad från det
kristalliserade materialet, men halterna kalcium och fosfor var låga och så även TOC. Materialet
håller en våtdensitet på ca 1,2 ton/m3. Eurofins meddelar muntligen att man inte tror att det rör
sig om något foder baserat på syn- och luktintryck, utan snarare någon form av stenmjöl.

Slammet (PP6 och PP7) innehåller höga halter natriumsulfat (ca 8 % TS). Halter av metaller,
olja och PAH har påvisats, dock inga halter överskridande Naturvårdsverkets generella
riktvärden för MKM. Halten TOC ligger på 5,2 % respektive 3,8 %.

Asfalten (PP4 0,4-0,5) innehåller tjära med en totalhalt på ca 150 mg/kg TS PAH-16.

Provet på deponimaterial (PP4 1,5) visar på halter av natriumsulfat om ca 2 % TS. Halterna av
övriga föroreningar underskrider MKM-riktvärden.

Samlingsprovet tagna från påverkat område vid hundövningsplatsen (PP10) visar på höga
halter av natrium (25000 mg/kg TS) och sulfat (18000 mg/kg TS), men halter av kresoler under
rapporteringsnivå. Samlingsprovet från den i väster angränsande fastigheten (PP13) uppvisar
förhöjda halter natrium (2400 mg/kg TS) och sulfat (1900 mg/kg TS) och även här halter av
fenoler och kresoler under laboratoriets rapporteringsgräns.

6.3 Laboratorieanalyser - yt- och brunnsvatten
I bilaga 2 redovisas analysresultaten för analyserat yt- och brunnsvattenprov tillsammans med
Livsmedelsverkets gränsvärden för dricksvatten enligt SLV FS 2001:31 samt Naturvårdsverkets
hälsobaserade gränsvärden för dricksvatten (gränsvärdet för gränsen mellan "mindre allvarligt"
och "måttligt allvarligt" enligt rapport 4918). Kompletta analysrapporter från nu utförd
undersökning av jord redovisas i bilaga 3.

Prover tagna från dammarna (PP1 och PP2) uppvisade höga halter natrium (22000 mg/l
respektive 8800 mg/l) och sulfat (40000 mg/l respektive 18000 mg/l). Halterna natrium och
sulfat var i samma storleksordning som vid Åstorps kommuns (2007) provtagning. Vid både
denna och Åstorps kommuns provtagning påvisades endast låga halter av andra föroreningar.
Undantaget är PP2 i denna undersökning där påvisbara halter fenoler och kresoler påvisades i
ytvattnet. Halterna natrium och sulfat är även av samma storlek som Polismyndigheten i Skånes
(2009) undersökning, men i Polismyndighetens undersökning påvisades även mycket höga
metallhalter i ytvattnet. Det finns dock ingen uppgift huruvida Polismyndigheten låtit filtrera sina
prover innan analys, vilket innebär stora skillnader i analysresultaten.

Prover på dräneringsvatten från deponin (PP11) visar på förhöjda halter av natrium (5700 mg/l)
och sulfat (5200 mg/l), men halter av fenoler och kresoler under laboratoriets
rapporteringsgräns. Vid en provtagning i maj 2013 (Åstorps kommun 2013) påvisades halter av
natrium och sulfat av samma storleksordning. Åstorps kommuns (2013) analys var en
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screeninganalys som även omfattade metaller, PAH, olja, klorerade organiska ämnen inklusive
bekämpningsmedel, men halterna av dessa ämnen var låga.

6.4 Dränvatten från deponin
Uppskattad årsnederbörd för Åstorp är ca 900 mm och har hämtats från SMHI:s väderdata. Då
vallen och ytan runt den är att betrakta som hårdgjord, bedöms maximalt 50% eller 450 mm
kunna infiltrera ned till den underliggande deponin.

Åstorps kommun uppger att flödet i avloppsledningen dit dränvattnet från deponin leds är ca
15 l/s vid lågflöde och kan gå upp till 150 – 200 l/s vid regn (Bengt-Olle Andersson, pers medd).

7 Föroreningssituation
Det material som i undersökningen beskrivs som kristalliserat bedöms utgöras av natriumsulfat
med en inblandning av myrsyra. De intakta säckar som påträffats vid provgrävningen innehåller
natriumsulfat byggt på märkningen eller myrsyra utifrån provtagning (PP7). Det gråvita
materialet håller låga halter av kalcium och fosfor, varför det inte bedöms utgöras av benmjöl.
TOC-halten är låg, därmed bedöms materialet inte vara organisk i någon större utsträckning.
Däremot innehåller materialet halter av kisel och aluminium vilket tyder på att det är en form av
mineralmjöl. Det är dock starkt utblandad i natriumsulfat. Det mörka slammet innehåller förutom
höga halter av natriumsulfat, endast föroreningshalter under MKM-riktvärden.

Uppbyggnaden av vallen har bedömts utifrån fältintryck (figur 11). Ovanpå marken har ett ca 0,5
m mäktigt slamlager lagts upp, troligen inom en invallning av löst material bestående av
natriumsulfat. Ovanpå har sedan löst material och intakta säckar lagts upp. Kärnan i vallen ca 1
m in från ytan utgörs till stor del av material med hög andel stenmjöl, medan natriumsulfat mer
lagts som täckning. En ca 0,2 m tjock täckning med jord har sedan lagts ovanpå vallen. Jorden
har inte kunnat förhindra nederbörd att tränga in i vallen, varvid natriumsulfatet dragit till sig
vatten och kristalliserat.
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Figur 11. Bedömd uppbyggnad av vallen utifrån intryck ifrån provgropsgrävningen, samt beskrivning av
underliggande mark inom den del av vallen som ligger ovanpå deponin.

Utifrån en inmätning av vallen utförd av Åstorps kommun/Metria AB, och bedömningen av
vallens uppbyggnad, har en beräkning av mängd material i vallen kunnat göras. Beräkningen
gjordes i Civil 3D. Utifrån volymsvikter på materialen har också en beräkning av massan
genomförts. Beräkningarna redovisas i tabell 5. Själva vallen beräknas innehålla ca 6 600 m3

material vilket är lägre än Metrias beräkningar (ca 8 000 m3).

Natriumsulfat har vid nederbörd dels lakat ut via ytavrinning till drändiken och dammar, dels
infiltrerat ner genom marken ner till deponin och därifrån också följt med dräneringsvattnet ut. I
den nordvästra dammen påvisades halter av kresoler i vattnet, men dessa har inte kunnat
knytas till slammet i vallen. Utförda screeningtester är gjorda på material från vallen
(Samlingsprov), ytvatten i dammarna (PP1 och PP2) samt dräneringsvatten från deponin
(Åstorps kommun 2009) och omfattade metaller, olja, PAH och klorerade organiska ämnen
inklusive bekämpningsmedel. Med hänvisning till att analyser enbart visat låga halter, bedöms
inte vallen innehålla andra föroreningar än natriumsulfat och myrsyra i någon större
utsträckning. Att ytvattnet i dammarna håller ett relativt högt pH kan bero på att eventuell ytligt
liggande myrsyra i vallen redan lakat ut.

Inte något prov antyder att materialet i vallen skulle innehålla höga halter av metaller och
därmed vara källan till de höga metallhalterna i ytvatten som påvisats i Polismyndigheten i
Skånes (2009) utredning. Polismyndigheten i Skåne bedömer att natriumsulfaten i kombination
med organiska syror kan laka ur metaller från marken. Resultaten från denna undersökning kan
tyda på att den lättlösliga fraktionen av tungmetaller i mark nu har lakats ur.
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Natriumsulfat sprider sig efter nederbörd även längs med anvisningen österut till hundklubbens
övningsområde och höga halter natriumsulfat har påvisats i ytlig mark inom område för
vattensamlingen. Vid hög nederbörd har den nordvästra dammen svämmat över och halter av
natriumsulfat har påvisats i ytlig mark inom angränsande fastighet.

En stark sulfidlukt finns längs den västra vallen och efter hög nederbörd antar den nordvästra
dammen en rödrosa färgton. Detta beror troligen på en kraftig ökning av fotosyntetiserande
purpurbakterier i vattnet (personligt meddelande, Per Bengtsson, Lunds Universitet). Dessa
använder urlakad sulfat vid fotosyntes varvid vätesulfid bildas.

I det översta deponimaterialet från den underliggande deponin har inga halter av metaller, olja
och PAH påvisats överskridande Naturvårdsverkets generella riktvärden för MKM. Påvisad
natriumsulfat i detta material bedöms härröra från vallen. Natriumsulfatet kan ha nått deponin
antingen genom infiltration genom marken under vallen, eller genom infiltration från dammarna
som uppges vara djupa nog att sträcka sig ned genom deponitäckningen ned i underliggande
deponi.

För att bedöma mängden natriumsulfat som kan tänkas laka till avloppsledningen och till
Nyvångs avloppsreningsverk har en grov uppskattning av vattenflödet från vallen genom
deponin och ut till avloppsledning gjorts. Då utbredningen av den underliggande deponin är
okänd, antas en yta om 1000 m2 bidra med förorenad lakvatten till deponin. Det motsvarar drygt
ytan av den västra delen av vallen. Med en antagen grundvattenbildning om 450 mm om året,
beräknas 450 m3 förorenat grundvatten passera genom deponin under året. Om halterna i
dränvattnet (PP11, ca 10 000 mg/l natriumsulfat) kan anses representativa för lakvatten från
deponin, så innebär det en årlig urlakning av ca 4,5 ton natriumsulfat till Nyvångs reningsverk.

En årlig infiltration på 450 m3 ger ett medelflöde på 0,014 l/s vilket dock kan variera med en
faktor 10 beroende på nederbördsmängder. Utspädningen i avloppsledningen bedöms variera
från 1/10000 till 1/1000 med hänsyn taget till flödet i ledningen (15 l/s, 150 – 200 l/s vid
nederbörd). Med en antagen sulfathalt i dränvattnet från deponin på 5000 mg/l (PP11), så borde
halten sulfat i avloppsledningen ligga på maximalt ca 5 mg/l beroende på nederbördsmängd.

Området är högt beläget och grundvattenströmningens flödesriktning bedöms utifrån topografin
gå norrut mot Humlebäcken. En grov uppskattning av grundvattnets flöde kan göras utifrån att
gradienten mot Humlebäcken är ca 5 m på 100 m d v s 0,05. Den hydrauliska konduktiviteten i
den styva lera som finns under området och ner runt Humlebäcken är 10-9 m/s (Knutsson &
Morfeldt 1993 ”Grundvatten teori & tillämpning”). Flödet ges av gradienten multiplicerat med den
hydrauliska konduktiviteten och blir då 5 * 10-11 m/s eller ca 1,6 mm/år varför Humlebäcken inte
bedöms nås av förorenat grundvatten inom överskådlig tid, under förutsättning att leran är
homogen och att inte ledande jordlager finns.

Tabell 5. Sammanställning av materialmängder förorenade massor inom undersökningsområdet.

Material Volym
(m3)

Våtvikt
(ton/m3)

Massa
(ton)

Bedömd halt
natriumsulfat

(mg/kg TS)
Avfallsklass

Slam i vall 1 900 1,5 2 800 80 000 Farligt avfall
Vallkärna 1 600 1,2 1 900 840 000 Farligt avfall
Kristalliserat material 2 200 0,8 1 800 840 000 Farligt avfall
Valltäcke 900 1,8 1 600 Bakgrunds-halt Icke-farligt avfall
Mark under vall 1 900 1,8 3 400 80 000 Farligt Avfall
Mark påverkad av
lakning inom fastighet 450 1,8 900 40 000 Icke-farligt avfall

Mark påverkad av
lakning utanför
fastighet

800 1,8 1 500      4 000 –
40 000 Icke-farligt avfall
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8 Efterbehandlingsbehov
Golder Associates har angett att riktvärdet för akut toxicitet för barn av natriumsulfat är
1200 mg/kg. Då det är fråga om akuta effekter räcker det med att barnet vistas inom området
tillfälligtvis för att hälsorisk ska föreligga. I figur 12 ges en översiktlig bild inom vilka områden
sådana halter bedöms påträffas. Det rör sig dels om ett område väster och norr om vallen dit
natriumsulfat spridit sig när drändiket/dammen längs vallens nordvästra sida svämmat över eller
som påverkats av tidigare undersökningar och anläggande av drändiken. Dels har vi ett område
inom fastigheten och österut längs dränkdiket mot och vattensamlingen inom hundklubbens
övningsområde. Där lakvatten från vallen spridit sig och förorenat den ytliga marken.
Föroreningen är ytlig och troligen inte djupare än ca 0,1 m u my. Då området är fritt tillgängligt
för barn finns ett akut behov av efterbehandlingsåtgärder för dessa områden.

Halterna myrsyra i natriumsulfatet samt de intakta säckarna med myrsyra ligger på 1-10 %,
vilket med råge överskrider gränsvärdet för korttidsexponering. Urlakad myrsyra bryts snabbt
ned i mark och vatten och ytvattenprovernas (PP1 och PP2) höga pH tyder på att myrsyra inte
förekommer tillgänglig för direkt exponering.

Under själva vallen har sannolikt natriumsulfat infiltrerat. Det är svårt att bedöma djupet av
infiltration och påverkan då, marken är packad och inom vissa delar kan det finnas ett
asfaltslager som förhindrar spridning neråt. Om vallen skulle schaktas ur, så finns behov av att
även schakta ur den översta delen av marken under vallen eftersom den då kommer att bli
tillgänglig.

Halterna natriumsulfat i materialet i den underliggande deponin bedöms också överstiga den
akuttoxiska halten för barn. Då deponin är väl skyddad av 1,5 m jord, bedöms dock ingen risk
för exponering finnas. Eftersom inga halter av uppmätta föroreningar i deponin överskrider
Naturvårdsverkets generella riktvärden för MKM, bedöms sammantaget inget
efterbehandlingsbehov råda för deponin ur hälso- och miljösynpunkt.

Då området utgörs av en uppfyllnad och deponi bedöms markmiljö och grundvatten vara så
pass påverkad att något särskilt skydd för dessa objekt inte är påkallat.

Sulfat i vatten blir korrosivt på icke-sulfatresistenta betongrör vid halter på 600 - 1000 mg/l
(Cembureau 1978) och hälsoeffekter uppkommer vid halter på 250 mg/l (WHO 1984). Det
öppna lakvattnet i dammar, drändiken och vattensamlingen på hundklubbens övningsområde
bedöms därför utgöra en risk för människors hälsa. De höga halterna sulfat i dräneringsvattnet
från deponin innebär en risk för korrosion på ledningarna från deponin till avloppsledningen.
Med hänsyn till utspädningen av dränvattnet i avloppsledningen blir en konservativ bedömning
av halten sulfat i ledningarna 5 mg/l och därmed bedöms risken för korrosion av ledningarna till
Nyvångsverket vara obefintlig.

Bedömda materialmängder har sammanställts i tabell 5.
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Figur 12. Områden där markytan (i förekommande fall under vallen) bedöms hålla halter natriumsulfat
överskridande 1200 mg/kg. Områden utanför fastigheten anges med hel blå färg och områden innanför
fastigheten med streck.

8.1 Avfallsklassificering
På grund av att den kristalliserade natriumsulfaten finns i hela vallen bedöms det som mycket
svårt att separera olika fraktioner i vallen. En möjlighet är att separera jordtäckningen, det hårda
täcket kristalliserat material i vallens yttre delar, vallkärnan och slammet. På grund av sin höga
natriumsulfathalt kommer allt material att klassificeras som FA-massor. Jordtäcket på vallen
bedöms som rent, och tack vare att det kristalliserade materialet under är så hårt finns goda
möjligheter att skala av det materialet utan att förorena det med natriumsulfat. Jordtäcket
bedöms kunna deponeras som icke-farligt avfall (IFA). Jordmaterialet under vallen bedöms på
grund av läckage ovanifrån hålla mycket höga natriumsulfathalter och bedöms vid urschaktning
klassas som farligt avfall. Den påverkade marken utanför vallen bedöms inte innehålla halter
som överstiger NFS 2004:10 gränsvärden för lakbar mängd sulfat och kan därför deponeras
som icke-farligt avfall.

Asfaltslagret innehåller totalt 150 mg/kg TS PAH-16, vilket underskrider Naturvårdsverkets
riktvärden för deponering av asfalt som farligt avfall. Om asfalten behöver tas upp vid
markarbeten, så kan den deponeras som icke-farligt avfall eller återanvändas som
förstärkningslager.
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9 Åtgärdsutredning
Risk för negativa effekter råder när det finns en påvisad föroreningskälla där föroreningarna via
transportvägar kan nå skyddsobjekt (figur 13, Naturvårdsverkets rapport 5977). Eventuella
åtgärder syftar till att avlägsna någon av de tre komponenterna och därmed minimera risken för
negativa effekter på miljö och människors hälsa.

Figur 13. Illustrationsfigur som visar att negativ påverkan av en förorening föreligger då det finns
förorening, spridningsvägar och skyddsobjekt. Saknas ett av de tre objekten föreligger ingen risk.
Bearbetad från Naturvårdsverket 2009b.

Åtgärder som innebär att föroreningskällan avlägsnas:

· Urschaktning av vallen samt förorenad jord ned till ca 0,5 m u my i läge för vall och ned
till 0,3 m u my i övriga områden för deponering.

· Urschaktning av materialet i underliggande deponi för deponering på annan plats.

· Tömning av förorenat vatten ur dammar och drändiken samt omhändertagande.

Åtgärder som innebär att transportvägarna avlägsnas:

· Täckning av förorenat område med ett ca 1,0 – 1,5 täckskikt med en konstruktion som
minimerar infiltrerande vatten.

· Installation av reningsanläggning för sulfat för dränvatten från deponin

· Anläggande av infiltrationsdammar för dränvatten från vallen.

Åtgärder som innebär att skyddsobjekt avlägsnas:

· Inhägnad av förorenat område med högt staket med låsbar grind.

@TYRENS 

föroreningar i 
olika medier 

spridning i mark, 
vatten och luft 

Skyddsobjekt 

människa, miljö 
och naturresurser 



Uppdrag: 249970 Åtgärdsutredning avseende kemikalieupplag inom fastigheten Åstorp 113:154 2014-01-30
Beställare: Åstorps kommun, Kommunledningskontoret

O:\HBG\249970\MG\_Text\Revidering 2014-01-30\249970_Rapport Rev A.docx

29(39)

Sex åtgärdsalternativ har utretts:

· 0-alternativ

· Inhägnad

· Övertäckning

· Omformning och övertäckning

· Urschaktning av vall

· Totalalternativ

9.1 Om ingen åtgärd utförs (0-alternativ)
Det föreligger en akut risk för barns hälsa eftersom området är tillgängligt till fots från
hundklubbens område. I sammanhanget bedöms det också troligt att en hög risk för hundarnas
hälsa föreligger.

Risk för effekter på hälsa föreligger också för inom området levande småvilt. Växtlighet kan inte
etablera sig inom områden påverkade av lakvatten från vallen.

På sikt riskerar sulfaten att förorena grundvattnet genom infiltrationen i vattensamlingen inom
brukshundklubbens område. Risken för spridning till Humlebäcken med negativa effekter på
vattenmiljön är inte utredd i denna undersökning, men bedöms som låg. För att verifiera
antagandet att sulfat sprider sig så långsamt med grundvattnet att en plym inte når
Humlebäcken inom överskådlig tid, kan dock grundvattenrör installeras mellan objektet och
Humlebäcken med årliga kontroller av grundvattenkvaliteten.

9.2 Inhägnad
Alternativet innebär att fastigheten görs otillgängligt för allmänheten genom inhägnad. Inom
inhägnat område anläggs en infiltrationsdamm dit ytligt lakvatten leds. Lakvattnet får sedan
infiltrera ned i den underliggande deponin. Täckskiktet över vallen kompletteras så att det har
en mäktighet av 0,3 m över hela vallen för att förhindra vindspridning. Den ytliga förorenade
jorden inom angränsande fastigheter schaktas ur till 0,3 m u my och att dessa delar återställs.
För att övervaka spridningen av natriumsulfat mot Humlebäcken, installeras 4 grundvattenrör
som provtas årligen.

Alternativet innebär att den akuta risken för barns hälsa avlägsnas. Läckaget av sulfat till
omgivningen via ytligt lakvatten minimeras. Däremot kommer natriumsulfat att fortsätta läcka via
deponins dränvattenledning.

9.3 Övertäckning
Alternativet innebär att vallen och området för deponin täcks med ett ca 1,0-1,5 täckskikt med
en konstruktion som minimerar infiltration av nederbörd genom vallen. Ytvatten i dammarna
pumpas ur och omhändertas. Den ytliga förorenade jorden inom fastigheten och angränsande
områden schaktas ur till 0,3 m u my och att dessa delar återställs på samma sätt som i
alternativ ”Inhägnad”. Genom att dammarna läggs igen, så minskar troligen infiltrationen genom
den underliggande deponin.

Alternativet innebär att den akuta risken för barns hälsa och djurliv inom området minimeras.
Läckaget av sulfat till omgivningen via ytligt lakvatten och till spillvattenledningarna via
dränvatten från deponin minimeras. Området kan vara fritt tillgängligt för människor.
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9.4 Omformning och övertäckning
Alternativet innebär att förorenat material i vallar och förorenad jord inom och utanför
fastigheten samlas i en hög. Denna täcks med ett ca 1,0-1,5 täckskikt med en konstruktion som
minimerar infiltration av nederbörd genom högen. Anläggningen optimeras med avseende
släntlutningar inför en övertäckning vilket minimerar behovet av täckmaterial. Högen placeras
så att eventuella framtida åtgärder i deponin utan att övertäckningens konstruktion äventyras.

Alternativet innebär att den akuta risken för barns hälsa och djurliv inom området minimeras.
Läckaget av sulfat till omgivningen via ytligt lakvatten minimeras. Dessutom bidrar placeringen
till att ytterligare minska risken för läckage av föroreningar genom deponin till reningsverket.
Området kan vara fritt tillgängligt för människor.

9.5 Urschaktning av vall
Alternativet innebär att vallen och underliggande massor ned till 0,5 m u my, samt den ytliga
förorenade jorden inom fastigheten och angränsande områden ned till 0,3 m u my schaktas ur
och att dessa delar återställs. Ytvatten i dammarna pumpas ur och omhändertas. Genom att
dammarna läggs igen, så minskar troligen infiltrationen genom den underliggande deponin.

Alternativet innebär att den akuta risken för barns hälsa och djurliv inom området minimeras.
Läckaget av sulfat till omgivningen via ytligt lakvatten och till spillvattenledningarna via
dränvatten från deponin minimeras. Området kan vara fritt tillgängligt för människor.

9.6 Totalalternativ
För att helt avlägsna föroreningarna av natriumsulfat, krävs förutom schakt av omfattningen
enligt alternativ ”Urschaktning av vall”, att underliggande deponi schaktas ur då den bedöms
innehålla natriumsulfat. Massor som överlagrar deponin, förutom massor 0 – 0,5 m under
vallen, bedöms som rena och kan användas vid återfyllnad av deponin.

Alternativet innebär att den akuta risken för barns hälsa och djurliv inom området minimeras.
Läckaget av sulfat till omgivningen via ytligt lakvatten och till spillvattenledningarna via
dränvatten från deponin minimeras. Området kan vara fritt tillgängligt för människor.
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10 Kostnadsbedömning
En grov uppskattning av mängden ren natriumsulfat i vallen byggt på de halter som uppmätts i
undersökningen och bedömt mängd material i vallen, ger vid handen att där finns 2000 – 2500
ton. Med en uppskattad nederbördsmängd om 600 m3 om året över hela vallen och att ca 20 g/l
natriumsulfat förs bort med lak- och dränvatten utifrån resultaten i mätningarna i dränbrunnen
och dammarna, så läcker ca 12 ton natriumsulfat ut från vallen årligen till omgivningen. Det
innebär att vallen kommer helt att ha lakat bort inom 150 till 250 år, men att en stor del (ca 1000
- 1500 ton) kommer att finnas i marken och grundvattnet i närområdet och ge upphov till vidare
lakning under 500 år till innan halterna kan ha jämviktats med omgivande miljö.

Vid beräkning av kostnader för de föreslagna åtgärdsalternativen har följande
bakgrundsantaganden gjorts:

· Icke-farligt avfall transporteras till en deponi ca 2 mil från Åstorp till en
omhändertagandekostnad av 300 kr/ton.

· Farligt avfall transporteras till en deponi ca 6 mil från Åstorp till en
omhändertagandekostnad av 600 kr/ton.

· Förorenat ytvatten transporteras till godkänt omhändertagande till anläggning ca 2 mil
från Åstorp till en omhändertagandekostnad av 1500 kr/ton.

· Återfyllnadsmaterial hämtas inom en radie av 5 mil från Åstorp och har antagits kosta
200 kr/ton.

· Till återfyllning av mark kan tätare massor typ morän användas. Objektets relativt låga
känslighet gör att fyllnadsmassor som kan bedömas utgöra en ringa risk för miljön (se
Naturvårdsverkets handbok 2010:1) kan användas.

Figur 14. Områden med blå skraffering schaktas ut och återställs med nytt material. Täcket över vallarna
kompletteras för att förhindra vindspridning. Inhägnad anges översiktligt med röd linje. Dammarna fylls
igen och istället anläggs en infiltrationsdamm inom fastigheten dit drändikena dras (ljusblå linjer till blå
vågig skraffering. Observera att läget och storleken på drändiken och infiltrationsdamm bara anges
översiktligt och måste projekteras med hänsyn till nivåer, nederbördsmängder och infiltration.
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10.1 Inhägnad
Följande mängd massor bedöms behövas schaktas ur (se figur 14):

Område ton

Mark påverkad av lakning utanför fastighet 1 500

Mark inom fastighet där infiltrationsdamm anläggs (materialet kan
återvinnas vid återfyllning)

675

Följande kostnader bedöms ingå:

Åtgärd/moment Kostnad (kr)

Administration: Arbetsmiljö, möten och projektering av ny väg 70 000 – 80 000

Urschaktning av 2 175 ton jord inklusive etablering 250 000 – 300 000

Transport av 1 500 ton massor till IFA deponi, 400 m3 förorenat vatten
till omhändertagande, samt 2 425 ton återfyllnadsmaterial

300 000 – 400 000

Omhändertagande förorenat ytvatten, ca 400 m3, samt 1 500 ton IFA-
massor

750 000 – 1 250 000

Återställning, 2 425 ton fyllnadsmaterial, 400 m staket 800 000 - 900 000
Miljökontroll av sanering, samt installation av grundvattenrör för
miljöövervakning 90 000 – 100 000

Totalt 2 260 000 - 3 030 000

Osäkerheterna i kostnad beror i första hand på om vägen in i området kan ligga i befintligt läge
eller måste nyanläggas. Massorna i läget för infiltrationsbassängen kan bedömas som rena och
återanvändas inom detta projekt. Vidare kan priset på deponering av förorenade massor bero
på entreprenörens avtal med deponier. En årlig kostnad för miljökontroll av spridning av
natriumsulfat mot Humlebäcken på ca 20 000 kr tillkommer.

Markanläggningarna ska syfta till att minimera spridning av natriumsulfat till omgivningen annat
än genom deponins dränvatten. Åtgärden påverkar inte varandetiden på vallen eller
föroreningarna i deponin, men begränsar spridningen inom närområdet till deponin.
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10.2 Övertäckning
Följande mängd massor bedöms behövas schaktas ur (se figur 15):

Område ton

Mark påverkad av lakning utanför fastighet 1 500

Följande kostnader bedöms ingå:

Åtgärd/moment Kostnad (kr)

Administration: Arbetsmiljö, möten och projektering av ny väg 100 000 – 120 000

Urschaktning av 1 500 ton jord inklusive etablering 225 000 – 275 000

Transport av 1 500 ton massor till IFA deponi, 400 m3 förorenat vatten
till omhändertagande, samt 10 500 ton återfyllnads- och täckmaterial

1 000 000 – 1 300 000

Omhändertagande förorenat ytvatten, ca 400 m3, samt 1 500 ton IFA-
massor

750 000 – 1 250 000

Återställning, 10 500 ton fyllnadsmaterial, gummiduk 3 500 000 – 4 000 000
Miljökontroll av sanering, samt installation av grundvattenrör för
miljöövervakning 80 000 – 100 000

Totalt 5 655 000 – 7 045 000

Osäkerheterna i kostnad beror i första hand priset på deponering av förorenade massor som
kan bero på entreprenörens avtal med deponier. En årlig kostnad för miljökontroll av spridning
av natriumsulfat mot Humlebäcken på ca 20 000 kr tillkommer. Därutöver behöver täckningen
skötas så att inga träd etablerar sig på vallen och erosionsskador lagas, varför ytterligare en
skötselkostnad på 20 000 – 30 000 vart femte år tillkommer.

Övertäckningen ska syfta till att minimera spridningen av förorenad lak- och dränvatten till
närområdet och spillvattenledningen, därför anläggs den med dränskikt och med gummiduk.
Kan infiltrationen genom vall och deponi minska så mycket att utgående vatten håller 600 mg/l
natriumsulfat, så förlängs varandetiden på vallen med 20 gånger, dvs. det kommer att dröja
3000 – 5000 år innan vallen helt försvunnit. Marken under övertäckningen kommer då
förmodligen att hålla mycket höga halter natriumsulfat och det kan dröja 9000 – 15000 år innan
halterna helt jämviktats med omgivningen.

@TYRENS 



Uppdrag: 249970 Åtgärdsutredning avseende kemikalieupplag inom fastigheten Åstorp 113:154 2014-01-30
Beställare: Åstorps kommun, Kommunledningskontoret

O:\HBG\249970\MG\_Text\Revidering 2014-01-30\249970_Rapport Rev A.docx

34(39)

Figur 15. Områden med blå skraffering schaktas ut och återställs med nytt material. Område som berörs
av täckning anges med brun skraffering. Observera att en ny väg in på området måste anläggas, men
förslag på dragning kan inte ges i denna utredning.

Figur 16. Områden med blå skraffering i figur 15 samt delar av vallen och marken under vallen schaktas
ur och används för att konstruera en hög som täcks med täck- och skyddskikt. I förslaget ovan anges en
utbredning av en vall med en totalhöjd på 4 m. Görs högen högre, så blir utbredningen mindre.
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10.3 Omformning och övertäckning
Följande mängd massor bedöms behövas schaktas ur och flyttas till nytt läge (se figur 15 och
16):

Område ton

Mark påverkad av lakning utanför fastighet 1 500

Vall inklusive mark ned till 0,5 m under vallen 10 000

Följande kostnader bedöms ingå:

Åtgärd/moment Kostnad (kr)

Administration: Arbetsmiljö och möten 30 000 – 40 000

Urschaktning och omflyttning av 11 500 ton material inklusive
etablering

2 000 000 – 3 000 000

Transport av 400 m3 förorenat vatten till omhändertagande, samt 18
000 ton återfyllnads- och täckmaterial

1 000 000 – 2 500 000

Omhändertagande förorenat ytvatten, ca 400 m3 500 000 – 750 000

Återställning, 18 000 ton fyllnadsmaterial, gummiduk 800 000 – 6 000 000
Miljökontroll av sanering, samt installation av grundvattenrör för
miljöövervakning 80 000 – 100 000

Totalt 4 410 000 – 13 290 000

Kostnaden för åtgärden beror mycket på hur stor del av skyddsskiktet (ca 13 000 ton) som kan
täckas med överskottsmassor. Vid användning av överskottsmassor bör dessa hålla en viss
kvalitet med avseende på föroreningar, vilket beskrivs i Naturvårdsverkets handbok för
återvinning av avfall i anläggningsarbeten (Handbok 2010:1). En årlig kostnad för miljökontroll
av spridning av natriumsulfat mot Humlebäcken på ca 20 000 kr tillkommer. Därutöver behöver
täckningen skötas så att inga träd etablerar sig på vallen och erosionsskador lagas, varför
ytterligare en skötselkostnad på 20 000 – 30 000 vart femte år tillkommer.

Övertäckningen ska syfta till att minimera spridningen av förorenad lak- och dränvatten till
närområdet och spillvattenledningen, därför anläggs den med täckskikt med gummiduk
alternativt bentonit/lera. Läget vid sidan av deponin minskar ytterligare risken för att
natriumsulfat läcker genom deponin och ut i spillvattenledningarna, samt möjliggör eventuella
åtgärder i deponin utan att äventyra anläggningens funktion. Vallens varandetid bedöms
motsvara alternativ övertäckning dvs. det kommer att dröja 3000 – 5000 år innan vallen helt
försvunnit. Marken under övertäckningen kommer då förmodligen att hålla mycket höga halter
natriumsulfat och det kan dröja 9000 – 15000 år innan halterna helt jämviktats med
omgivningen.
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10.4 Urschaktning av vall
Följande mängd massor bedöms behövas schaktas ur (se figur 12):

Område ton

Vall inklusive mark ned till 0,5 m under vallen 11 500

Mark påverkad av lakning innanför och utanför fastighet 2 400

Följande kostnader bedöms ingå:

Åtgärd/moment Kostnad (kr)

Administration: Arbetsmiljö, möten och projektering av ny väg 100 000 – 120 000

Urschaktning av 13 900 ton jord inklusive etablering 1 000 000 – 1 500 000

Transport av 4 000 ton massor till IFA deponi, 400 m3 förorenat vatten
till omhändertagande, 9 900 ton till FA deponi samt 5 800 ton
återfyllnadsmaterial

1 750 000 – 2 250 000

Omhändertagande förorenat ytvatten, ca 400 m3, 9 900 ton FA-
massor samt 4 000 ton IFA-massor

6 500 000 – 8 500 000

Återställning, 2 400 ton fyllnadsmaterial 750 000 – 1 000 000
Miljökontroll av sanering 80 000 – 100 000
Totalt 10 180 000 – 13 470 000

Osäkerheterna i kostnad beror i första hand priset på deponering av förorenade massor som
kan bero på entreprenörens avtal med deponier. En årlig kostnad för miljökontroll av spridning
av natriumsulfat mot Humlebäcken på ca 20 000 kr tillkommer.

Urschaktningen av vallen ska syfta till att möjliggöra en återställning av området till
upplag/strövområde utan risker för barns hälsa. Även om vallen schaktats ur kvarstår ca 400
ton natriumsulfat i djupare jord och deponi, som fortsätter att laka ur genom deponins
dränledning. Om de djupa dammarna läggs igen och ytan görs svårgenomtränglig för vatten så
att infiltrationen i deponin minskar och utgående dränvatten håller 600 mg/l natriumsulfat, så
beräknas det ta 500 – 750 år halterna natriumsulfat jämviktats med omgivningen.
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10.5 Totalalternativ
Följande mängd massor bedöms behövas schaktas ur:

Område ton

Vall inklusive mark ned till 0,5 m under vallen 11 500

Mark påverkad av lakning innanför och utanför fastighet 2 400

Övrig mark ovan deponi (bedöms kunna återvinnas) 4 000 – 12 000

Deponimaterial 8 000 – 34 000

Följande kostnader bedöms ingå:

Åtgärd/moment Kostnad (kr)

Administration: Arbetsmiljö, möten och projektering av ny väg 120 000 – 150 000

Urschaktning av 25 000 – 60 000 ton jord inklusive etablering 3 000 000 – 6 000 000

Transport av 11 000 – 36 000 ton massor till IFA deponi, 400 m3

förorenat vatten till omhändertagande, 9 900 ton till FA deponi samt
11 000  - 36 000 ton återfyllnadsmaterial

3 000 000 – 7 000 000

Omhändertagande förorenat ytvatten, ca 400 m3, 9 900 ton FA-
massor samt 11 000 – 36 000 ton IFA-massor

10 000 000 – 20 000 000

Återställning, 11 000  - 36 000 ton återfyllnadsmaterial 4 000 000 – 13 000 000

Miljökontroll av sanering 200 000 – 300 000
Totalt 20 320 000 – 50 450 000

Den stora osäkerheten här är utbredningen av deponin vilket bör undersökas innan ett
totalalternativ övervägs. Massorna i nuvarande deponitäckning förutsätts kunna återanvändas
vid återfyllnad.

Totalalternativet innebär att all mark och material innehållande natriumsulfat avlägsnas från
området, varför inga förhöjda halter av sulfat finns kvar.
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11 Underlag för riskvärdering
I tabell 6 har sammanställts underlag för riskvärdering av åtgärdsalternativen. Riskvärdering
utförs i samråd mellan beställare och tillsynsmyndighet.

Med hänsyn taget till barns hälsa föreligger ett akut behov av åtgärder. Därför bedöms inte 0-
alternativet vara ett åtgärdsalternativ att beakta. Alternativ ”Inhägnad” kan inte ses som ett
uthålligt åtgärdsalternativ eftersom kostnaden för skador på spillvattenledningen i längden
överstiger kostnaden för åtgärdsalternativen ”Övertäckning” och ”Urschaktning”. Däremot kan
det vara ett snabbt åtgärdsalternativ för att undanröja den akuta risken för barns hälsa till dess
finansiering av något av de andra alternativen ordnats. Eftersom den påverkade marken utanför
fastigheten saneras i alternativ ”Inhägnad” minskar då kostnaden för de övriga alternativen med
ca 2 miljoner kronor.
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Sammanställning av laboratorieanalyser av fast material
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Uppdrag: Åtgärdsutredning avseende kemikalieupplag inom fastigheten Åstorp 113:154
Beställare: Åstorps kommun
Datum:  2011-11-22 RevA 2014-01-30
Resultat från genomförda laboratorieanalyser på jord

Bilaga 1
Sida 1 (3)

PP3 PP4 PP4 PP6 PP7 PP7 PP10 PP12 PP13
0-0,1 asfalt 1,5 syra 0-0,1 0-0,1

Metaller
Antimon mg/kg TS 30 10 000 <3,7
Arsenik mg/kg TS 25 1 000 3,6 4,4 3,1 <9,1 <40
Barium mg/kg TS 300 10 000 29 98 78 <91
Bly mg/kg TS 400 2 500 23 25 23 2,3 <20
Kadmium mg/kg TS 15 1 000 < 0,2 0,2 0,22 <0,37 <0,22
Kobolt mg/kg TS 35 2 500 5 5,7 14 <0,91
Koppar mg/kg TS 200 2 500 19 16 66 <7,3 <9,9
Krom totalt mg/kg TS 150 10 000 21 16 32 36 <9,9
Krom (VI) mg/kg TS 10
Kvicksilver mg/kg TS 2,5 1 000 <0,046 <0,02
Molybden mg/kg TS 100 10 000 <3,7
Nickel mg/kg TS 120 1 000 17 12 23 <3,7 <9,9
Vanadin mg/kg TS 200 10 000 20 29 24 <28 <40
Zink mg/kg TS 500 2 500 87 250 190 23 <40

Enhet MKM1Ämne
Samlings-

prov

Provpunkt
m u my

FA2

1Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark. NV rapport 5976 (2009).
2Avfall Sveriges rapport 2007:01
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Uppdrag: Åtgärdsutredning avseende kemikalieupplag inom fastigheten Åstorp 113:154
Beställare: Åstorps kommun
Datum:  2011-11-22 RevA 2014-01-30
Resultat från genomförda laboratorieanalyser på jord

Bilaga 1
Sida 2 (3)

PP3 PP4 PP4 PP6 PP7 PP7 PP10 PP12 PP13
0-0,1 asfalt 1,5 syra 0-0,1 0-0,1

Enhet MKM1Ämne
Samlings-

prov

Provpunkt
m u my

FA2

Polycykliska aromatiska kolväten
(PAH)
PAH L mg/kg TS 15 < 0,3 8,1 < 0,3 < 0,3 <1
PAH M mg/kg TS 20 0,35 76 2,5 0,3 <1
PAH H mg/kg TS 10 100 0,4 66 4,2 0,33 <1

BTEX, alifater och aromater
Bensen mg/kg TS 0,04 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035
Toluen mg/kg TS 40 < 0,1 < 0,1 0,15
Etylbensen mg/kg TS 50 < 0,1 < 0,1 < 0,1
Xylen mg/kg TS 50 < 0,1 < 0,1 < 0,1
Alifater>C5-C8 mg/kg TS 80 < 5 < 5 < 5
Alifater>C8-C10 mg/kg TS 120 < 3 < 3 < 3 <10
Alifater>C10-C12 mg/kg TS 500 < 5 < 5 6,5 <10
Alifater>C12-C16 mg/kg TS 500 < 5 < 5 13 <10
Alifater>C5-C16 mg/kg TS 500 < 20 < 20 23
Alifater>C16-C35 mg/kg TS 1000 < 10 12 160
Aromater >C8-C10 mg/kg TS 50 1 000 < 4 < 4 < 4 <25
Aromater >C10-C16 mg/kg TS 15 < 3 < 3 < 3 <25
Aromater >C16-C35 mg/kg TS 30 < 1 1,4 < 1 <1

1 000

1 000

1 000

10 000

1 000

1Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark. NV rapport 5976 (2009).
2Avfall Sveriges rapport 2007:01
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Uppdrag: Åtgärdsutredning avseende kemikalieupplag inom fastigheten Åstorp 113:154
Beställare: Åstorps kommun
Datum:  2011-11-22 RevA 2014-01-30
Resultat från genomförda laboratorieanalyser på jord

Bilaga 1
Sida 3 (3)

PP3 PP4 PP4 PP6 PP7 PP7 PP10 PP12 PP13
0-0,1 asfalt 1,5 syra 0-0,1 0-0,1

Enhet MKM1Ämne
Samlings-

prov

Provpunkt
m u my

FA2

Övrigt
Natrium mg/kg TS - 10000 33000 25000 290000 2400 290000
Aluminium mg/kg TS - 710 630
Kalcium mg/kg TS - <460
Kisel mg/kg TS - 11000
Myrsyra mg/kg - 33000
Fosfor mg/kg TS - <150
Sulfat mg/kg TS - 8100 45000 18000 1900 550000
Svavel mg/kg TS 200000
Summa fenol och kresoler mg/kg TS 5 u. r. u. r. u. r.
TOC beräknat % TS - 5,2 3,8 1
Torrsubstans (%) - - 77,9 99,1 63,9 59,6 76,7 53,8 91,4 85,4 45,8
Glödförlust % TS - 9,2 2,1
pH - -
u. r. under rapporteringsgräns

1Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark. NV rapport 5976 (2009).
2Avfall Sveriges rapport 2007:01
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Sammanställning av laboratorieanalyser av vatten
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Bilaga 2
1(3)

Uppdrag Kemikalieupplag i Åstorp Uppdragsnummer: 249970
Beställare Åstorps kommun Datum: 2014-01-30

Sammanställning av resultat från genomförda laboratorieanalyser på grundvatten

Gränsvärde
dricksvatten

(SLV FS
2001:30) PP1 PP2 PP11

Stödparametrar
pH - 6-8(3) 10,5 8,9 8,8
Temperatur ºC 5-15(3) -
Konduktivitet mS/m <50(3) - 5400 2800
Färgtal mg Pt/l <100(3) - 1800 1100
Turbiditet FNU <100(3) - 450 19
tot-N mg/l <0,5(3) -
tot-P mg/l <2(3) -
Klorid mg/l <100(3) - 180 8,1
TOC mg/l <5(3) -
(3)Naturlig variation i grundvatten. NV rapport 4918, bilaga 5, tabell 19 (1999).

Metaller
Arsenik (As), filtrerat μg/l 50 10 12 53
Bly (Pb), filtrerat μg/l 10 10 <3 <3
Kadmium (Cd), filtrerat μg/l 5 5 <0,4 <0,4
Kobolt (Co), filtrerat μg/l 100(4) - 2 3,7
Koppar (Cu), filtrerat μg/l 2000 2000 4,1 <3
Krom tot (Cr), filtrerat μg/l 50 50 16 83
Kvicksilver (Hg), filtrerat μg/l 1 0,1 <0,04 0,48
Nickel (Ni), filtrerat μg/l 50 20 23 48
Vanadin (V), filtrerat μg/l - - 19 45
Zink (Zn), filtrerat μg/l 800(4) - 14 15
(4)Holländska interventionsvärdet. VROM Circular on target values and intervention values for soil remediation (2000).

SNV1Analys                Enhet
Provmärkning
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Uppdrag Kemikalieupplag i Åstorp Uppdragsnummer: 249970
Beställare Åstorps kommun Datum: 2014-01-30

Sammanställning av resultat från genomförda laboratorieanalyser på grundvatten

Gränsvärde
dricksvatten

(SLV FS
2001:30) PP1 PP2 PP11

SNV1Analys                Enhet
Provmärkning

Petroleumrelaterade ämnen
Alifater >C5-C8 mg/l - -
Alifater >C8-C10 mg/l - -
Alifater >C10-C12 mg/l - -
Alifater >C12-C16 mg/l - -
Alifater >C16-C35 mg/l - -
Aromater >C8-C10 mg/l - -
Aromater >C10-C16 mg/l - -
Aromater >C16-C35 mg/l - -
Bensen mg/l - 0,001 <0,1 <0,1
Toluen mg/l - - <0,1 <0,1
Etylbensen mg/l - - <0,1 <0,1
M/P/O-Xylen mg/l - - <0,2 <0,2
MTBE mg/l - -
PAH L mg/l - -
PAH M mg/l - -
PAH H mg/l - 0,0001(5)

Oorganiskt bly (Pb) mg/l - 0,01
(5)Riktvärdet gäller summan av benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(ghi)perylen och inden(1,2,3-cd)pyren.
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Uppdrag Kemikalieupplag i Åstorp Uppdragsnummer: 249970
Beställare Åstorps kommun Datum: 2014-01-30

Sammanställning av resultat från genomförda laboratorieanalyser på grundvatten

Gränsvärde
dricksvatten

(SLV FS
2001:30) PP1 PP2 PP11

SNV1Analys                Enhet
Provmärkning

Övriga ämnen
Antimon (Sb) μg/l 10 5
Cyanid lättillgänglig μg/l 50 50
Selen (Se) μg/l 10 -
Silver (Ag) μg/l 10 -
Fluorid μg/l - 1500
Natrium μg/l - 100000 22000000 8800000 5200000
Sulfat μg/l - 100000 40000000 18000000 5700000
Fenoler och kresoler μg/l - - u. r.2 39 u. r.2

Nitrit (NO2) μg/l - 500
1,2-Dikloretan μg/l 30(6) -
1,2-Dibrommetan μg/l 1(6) -

2under rapporteringsgräns

(6)Naturvårdsverkets indelning av tillstånd för förorenat grundvatten baserat på riktvärden för förorenade bensinstationer.
Riktvärdet är gränsen mellan "mindre allvarligt" och "måttligt allvarligt". NV rapport 4918, bilaga 4, tabell 2 (1999).
1Naturvårdsverkets indelning av tillstånd för förorenat grundvatten baserat på hälsobaserade gränsvärden för dricksvatten.
Riktvärdet är gränsen mellan "mindre allvarligt" och "måttligt allvarligt". NV rapport 4918, bilaga 4, tabell 3 (1999).
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Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping)

Box 887

Sjöhagsg. 3

SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8390

AR-13-SL-092355-01

EUSELI2-00122481
Í%R%^ÂÂC3}[Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

249970

Tyréns AB Region Syd 

David Hagerberg

Geo

Ideon Science Park, Scheelev. 17

223 70 LUND Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2013-08300088Provnummer: Ankomsttemp °C

Provtagare

Provtagningsdatum

11

David Hagerberg

2013-08-29

Provet ankom:

Övrigt förorenat vattenMatris:

2013-08-30

Utskriftsdatum: 2013-09-11

Provmärkning: PP1

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

8.90pH a)*0.31%

mS/m2.0Ledningsförmåga 25°C a)*

µg/l< 0.1Bensen a)*

µg/l< 0.1Etylbensen a)*

µg/l< 0.1Toluen a)*

µg/l< 0.1o-Xylen a)*

µg/l< 0.1m+p-Xylen a)*

µg/l< 0.2S:a Xylen a)*

µg/l< 0.1Styren a)*

µg/l< 0.11,2,4-Trimetylbensen a)*

µg/l< 0.11,3,5-Trimetylbensen a)*

µg/l< 0.1Propylbensen a)*

µg/l< 0.1iso-Propylbensen a)*

µg/l< 0.1n-Butylbensen a)*

µg/l< 0.1sec-Butylbensen a)*

µg/l< 0.1tert-Butylbensen a)*

µg/l< 0.1p-Isopropyltoluen a)*

µg/l< 0.2Klormetan a)*

µg/l< 0.2Diklormetan a)*

µg/l< 0.2Vinylklorid a)*

µg/l< 0.11,1-Dikloreten a)*

µg/l< 0.1trans-1,2-Dikloreten a)*

µg/l< 0.1cis-1,2-Dikloreten a)*

µg/l< 0.11-Kloretan a)*

µg/l< 0.1Fluorotriklormetan a)*

µg/l< 0.2Triklormetan a)*

µg/l< 0.1Tetraklormetan a)*

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 7

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v34

Bilaga 3 
Sida 1 (36)
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AR-13-SL-092355-01

Í%R%^ÂÂC3}[Î

EUSELI2-00122481

µg/l< 0.11,1-Dikloretan a)*

µg/l< 0.11,2-Dikloretan a)*

µg/l< 0.11,1,1-Trikloretan a)*

µg/l< 0.11,1,2-Trikloretan a)*

µg/l< 0.2S:a Trikloretaner a)*

µg/l< 0.11,1,1,2-Tetrakloretan a)*

µg/l< 0.11,1,2,2-Tetrakloretan a)*

µg/l< 0.2S:a Tetrakloretaner a)*

µg/l< 0.1Trikloreten a)*

µg/l< 0.12,2-Diklorpropan a)*

µg/l< 0.11,2-Diklorpropan a)*

µg/l< 0.11,3-Diklorpropan a)*

µg/l< 0.11,2,3-Triklorpropan a)*

µg/l< 0.11,1-Diklorpropen a)*

µg/l< 0.1Not Translated <Dichlorpropen, cis> a)*

µg/l< 0.1Not Translated <Dichlorpropen, trans> a)*

µg/l< 0.2S:a 1,3-Diklorpropener a)*

µg/l< 0.1Metylbromid a)*

µg/l< 0.1Bromklormetan a)*

µg/l< 0.1Dibrommetan a)*

µg/l< 0.11,2-Dibrometan a)*

µg/l< 0.1Tribrommetan a)*

µg/l< 0.1Bromdiklormetan a)*

µg/l< 0.1Dibromklormetan a)*

µg/l< 0.11,2-Dibrom-3-klorpropan a)*

µg/l< 0.1Brombensen a)*

µg/l12Arsenik As a)*5.2%

µg/l< 5.0Antimon Sb a)*15%

µg/l47Barium Ba a)*3.4%

µg/l< 1.0Beryllium Be a)*7.4%

µg/l< 0.40Kadmium Cd a)*4.6%

µg/l16Krom Cr a)*5%

µg/l2.0Kobolt Co a)*5%

µg/l4.1Koppar Cu a)*4.4%

µg/l< 0.040Kvicksilver Hg a)*15%

µg/l< 3.0Bly Pb a)*4%

µg/l14Molybden Mo a)*4.6%

µg/l23Nickel Ni a)*4.6%

µg/l< 5.0Selen Se a)*9.8%

µg/l< 5.0Tenn Sn a)*6.6%

µg/l19Vanadin V a)*5.8%

µg/l14Zink Zn a)*4%

µg/l< 0.5Fenol a)*18%

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 7

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v34

Bilaga 3 
Sida 2 (36)



AR-13-SL-092355-01

Í%R%^ÂÂC3}[Î

EUSELI2-00122481

µg/l< 0.3o-Kresol a)*26%

µg/l< 0.33-Metylfenol a)*16%

µg/l< 0.24-Metylfenol a)*8%

µg/l< 0.8Kresoler a)*

µg/l< 0.022,4-Dimetylfenol a)*32%

µg/l< 0.022,5-Dimetylfenol a)*30%

µg/l< 0.032,6-Dimetylfenol a)*32%

µg/l< 0.023,4-Dimetylfenol a)*10%

µg/l< 0.03o-Etylfenol a)*28%

µg/l< 0.02m-Etylfenol a)*28%

µg/l< 0.01Tymol a)*18%

µg/l< 0.024-Etyl/2,3-/3,5-Dimetylfenol a)*20%

µg/l< 0.4Naftalen a)*28%

µg/l< 0.04Acenaftylen a)*12%

µg/l< 0.1Acenaften a)*14%

µg/l< 0.01Fluoren a)*4%

µg/l< 0.02Fenantren a)*16%

µg/l< 0.01Antracen a)*24%

µg/l< 0.02Fluoranten a)*34%

µg/l< 0.06Pyren a)*10%

µg/l< 0.04Benso(a)antracen a)*28%

µg/l< 0.02Krysen a)*14%

µg/l< 0.06Benso(b,k)fluoranten a)*24%

µg/l< 0.1Benso(a)pyren a)*18%

µg/l< 0.08Dibenso(a,h)antracen a)*14%

µg/l< 0.1Benso(g,h,i)perylen a)*14%

µg/l< 0.06Indeno(1,2,3-cd)pyren a)*10%

µg/l< 0.83S:a PAH 10 (enl. holländska VROM) a)*

µg/l< 1.1S:a PAH 16 (enl. US EPA) a)*

µg/l< 0.05Klorbensen a)*

µg/l< 0.11,2-Diklorbensen a)*

µg/l< 0.11,3-Diklorbensen a)*

µg/l< 0.11,4-Diklorbensen a)*

µg/l< 0.3S:a Diklorbensen a)*

µg/l< 0.11,2,3-Triklorbensen a)*

µg/l< 0.11,2,4-Triklorbensen a)*

µg/l< 0.011,3,5-Triklorbensen a)*

µg/l< 0.21S:a Triklorbensen a)*

µg/l< 0.021,2,3,4-Tetraklorbensen a)*

µg/l< 0.021,2,3,5/1,2,4,5-Tetraklorbensen a)*

µg/l< 0.04S:a Tetraklorbensen a)*

µg/l< 0.01Pentaklorbensen a)*

µg/l< 0.03Hexachlorobenzene a)*

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 3 av 7

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v34

Bilaga 3 
Sida 3 (36)
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µg/l< 0.12-Klorfenol a)*18%

µg/l< 0.023-Klorfenol a)*32%

µg/l< 0.024-Klorfenol a)*26%

µg/l< 0.14S:a Monoklorfenoler a)*

µg/l< 0.022,3-Diklorfenol a)*26%

µg/l< 0.012,4/2,5-Diklorfenol a)*8%

µg/l< 0.032,6-Diklorfenol a)*26%

µg/l< 0.023,4-Diklorfenol a)*22%

µg/l< 0.033,5-Diklorfenol a)*36%

µg/l< 0.11S:a Diklorfenoler a)*

µg/l< 0.022,3,4-Triklorfenol a)*26%

µg/l< 0.022,3,5-/2,4,5-Triklorfenol a)*16%

µg/l< 0.012,3,6-Triklorfenol a)*14%

µg/l< 0.052,4,6-Triklorofenol a)*16%

µg/l< 0.013,4,5-Triklorfenol a)*18%

µg/l< 0.12S:a Triklorfenoler a)*

µg/l< 0.012,3,4,5-Tetraklorfenol a)*16%

µg/l< 0.022,3,4,6-/2,3,5,6-Tetraklorfenol a)*16%

µg/l< 0.03S:a Tetraklorfenoler a)*

µg/l< 0.01Pentaklorfenol a)*12%

µg/l< 0.024-Klor-3-metylfenol a)*24%

µg/l< 0.01PCB 28 a)*14%

µg/l< 0.01PCB 52 a)*8%

µg/l< 0.01PCB 101 a)*16%

µg/l< 0.01PCB 118 a)*18%

µg/l< 0.01PCB 138 a)*10%

µg/l< 0.01PCB 153 a)*12%

µg/l< 0.01PCB 180 a)*14%

µg/l< 0.06S:a PCB 6 a)*

µg/l< 0.07S:a PCB (7st) a)*

µg/l< 0.2o/p-Klornitrobensen a)*38%

µg/l< 0.2m-Klornitrobensen a)*38%

µg/l< 0.4S:a Monoklornitrobensener a)*

µg/l< 0.12,3-Diklornitrobensen a)*16%

µg/l< 0.12,4-Diklornitrobensen a)*16%

µg/l< 0.12,5-Diklornitrobensen a)*14%

µg/l< 0.13,4-Diklornitrobensen a)*12%

µg/l< 0.063,5-Diklornitrobensen a)*20%

µg/l< 0.46S:a Diklornitrobensener a)*

µg/l< 0.021-Klornaftalen a)*16%

µg/l< 0.12-Klortoluen a)*

µg/l< 0.14-Klortoluen a)*

µg/l< 0.2S:a Klortoluener a)*

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 4 av 7

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v34

Bilaga 3 
Sida 4 (36)
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µg/l< 0.01DDE, p,p’- a)*10%

µg/l< 0.01DDE-o,p a)*14%

µg/l< 0.2DDT,p,p'- a)*22%

µg/l< 0.02Not Translated <4,4 -DDD/2,4 -DDT> a)*10%

µg/l< 0.01DDD-o,p a)*12%

µg/l< 0.25DDT (total) a)*

µg/l< 0.02Aldrin a)*12%

µg/l< 0.02Dieldrin a)*12%

µg/l< 0.02Endrin a)*32%

µg/l< 0.06S:a Driner a)*

µg/l< 0.08HCH, alpha- a)*12%

µg/l< 0.07HCH-beta a)*12%

µg/l< 0.1HCH,gamma- (Lindane) a)*16%

µg/l< 0.04HCH-delta a)*6%

µg/l< 0.29S:a HCH a)*

µg/l< 0.05Endosulfan-alpha a)*16%

µg/l< 0.03Endosulfansulphate-alpha a)*18%

µg/l< 0.01Chlordane-alpha a)*12%

µg/l< 0.01Chlordane-gamma a)*16%

µg/l< 0.02S:a Klordaner a)*

µg/l< 0.01Heptachlor a)*16%

µg/l< 0.03Heptachlor epoxide a)*26%

µg/l< 0.1Hexachlorobutadiene (HCBD) a)*28%

µg/l< 0.1Isodrin a)*16%

µg/l< 0.07Telodrin a)*12%

µg/l< 0.07Tetradifon a)*12%

µg/l< 0.1Azinphos-ethyl a)*20%

µg/l< 0.07Azinphos-methyl a)*26%

µg/l< 0.07Bromophos-ethyl a)*10%

µg/l< 0.06Bromophos-methyl a)*10%

µg/l< 0.06Chlorpyrifos-ethyl a)*8%

µg/l< 0.1Chlorpyrifos-methyl a)*14%

µg/l< 0.02Coumaphos a)*14%

µg/l< 0.1S:a Demeton a)*20%

µg/l< 0.05Demeton-S a)*

µg/l< 0.05Demeton-O a)*

µg/l< 0.04Diazinon a)*6%

µg/l< 0.1Dichlorvos a)*18%

µg/l< 0.04Disulfoton a)*32%

µg/l< 0.1Fenitrothion a)*26%

µg/l< 0.1Fenthion a)*14%

µg/l< 0.1Malathion a)*14%

µg/l< 0.2Parathion a)*34%

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 5 av 7

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v34

Bilaga 3 
Sida 5 (36)
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µg/l< 0.2Parathion-methyl a)*14%

µg/l< 0.2Pyrazophos a)*32%

µg/l< 0.2Triazofos a)*22%

µg/l< 0.1Ametryn a)*18%

µg/l< 0.08Atrazine a)*12%

µg/l< 0.1Cyanazine a)*16%

µg/l< 0.1Desmetryn a)*18%

µg/l< 0.1Prometryn a)*18%

µg/l< 0.08Propazin a)*14%

µg/l< 0.2Simazine a)*34%

µg/l< 0.06Terbuthylazine a)*8%

µg/l< 0.1Terbutryn a)*16%

µg/l< 0.08Bifenthrin a)*12%

µg/l< 0.1Carbaryl a)*16%

µg/l< 0.2Not Translated <Cypermethrin A,B, C and D> a)*22%

µg/l< 0.2Deltamethrin a)*32%

µg/l< 0.1Linuron a)*20%

µg/l< 0.06Permethrin A a)*8%

µg/l< 0.06Permethrin B a)*12%

µg/l< 0.12S:a Permetrin a)*

µg/l< 0.02Propachlor a)*12%

µg/l< 0.02Trifluralin a)*24%

µg/l< 0.01Biphenyl a)*18%

µg/l< 0.3Nitrobensen a)*16%

µg/l< 0.1Dibenzo(b,d)furan a)*18%

µg/l< 10TPH C10-C12 a)*

µg/l< 15TPH C12-C16 a)*

µg/l< 15TPH (C16-C21) a)*

µg/l< 20TPH C21-C30 a)*

µg/l< 20TPH C30-C35 a)*

µg/l< 20TPH C35-C40 a)*

µg/l< 100S:a TPH (C10-C40) a)*

starkLukt, styrka, vid 20°C b)SLV 1990-01-01

avloppsliknandeLukt, art, vid 20 °C b)SLV 1990-01-01

FNU450Turbiditet b)SS-EN ISO 702720%

mg Pt/l1800Färg (410 nm) b)EN ISO 7887 - Method C20%

9.0pH b)SS-EN ISO 10523:20125%

mg HCO3/l11000Alkalinitet b)SS EN ISO 9963-210%

mS/m5400Konduktivitet b)SS-EN 2788810%

mg/l180Klorid b)St Meth 4500-Cl / Kone15%

mg/l40000Sulfat b)StMeth 4500-SO4 / Kone15%

mg/l0.35Fluorid b)St Meth 4500-F / Kone25%

mg O2/l730COD-Mn b)fd SS 028118 / mod20%

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 6 av 7

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/l1.8Ammonium b)SS-EN 11732:2005 / Kone15%

mg/l1.4Ammonium-nitrogen (NH4-N) b)SS-EN 11732:2005 / Kone15%

mg/l5.2Fosfat (PO4) b)SS-EN ISO6878:2005 

/KONE

15%

mg/l1.7Fosfatfosfor (PO4-P) b)SS-EN ISO6878:2005 

/KONE

15%

mg/l1.2Nitrat (NO3) b)SS 028133 / Kone20%

mg/l0.26Nitrat-nitrogen (NO3-N) b)SS 028133 / Kone20%

mg/l0.20Nitrit (NO2) b)SS EN 26777 / Kone15%

mg/l0.061Nitrit-nitrogen (NO2-N) b)SS EN 26777 / Kone15%

mg/l<1.0NO3/50+NO2/0,5 b)SS 028133 / Kone

mg/l22000Natrium Na (filtrerat) b)SS 028150-2 / ICP-AES15%

mg/l28Kalium K (filtrerat) b)SS 028150-2 / ICP-AES10%

mg/l26Kalcium, Ca (filtrerat) b)SS 028150-2 / ICP-AES10%

mg/l<0.20Järn Fe (filtrerat) b)SS 028150-2 / ICP-AES10%

mg/l20Magnesium, Mg (filtrerat) b)SS 028150-2 / ICP-AES15%

mg/l< 0.10Mangan, Mn (filtrerat) b)SS 028150-2 / ICP-AES15%

mg/l<0.20Koppar Cu (filtrerat) b)SS 028150-2 / ICP-AES10%

µg/l< 0.1Tetrakloreten a)*

°dH8.2Totalhårdhet (°dH) b)Beräkning (Ca+Mg)

Kemisk kommentar

Höjd rapporteringsgräns för metaller på grund av svår matris.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Analytico (Barneveld), NETHERLANDS

b)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilsson, 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 7 av 7

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v34
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Sida 7 (36)



Eurofins Environment Sweden AB 
(Lidköping)
Box 887
Sjöhagsg. 3
SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8390

AR-13-SL-092356-02

EUSELI2-00122481Í%R%^ÂÂCog@Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

249970

Tyréns AB Region Syd
David Hagerberg
Geo
Ideon Science Park, Scheelev. 17
223 70 LUND Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2013-08300089Provnummer: Ankomsttemp °C
Provtagare
Provtagningsdatum

11
David Hagerberg
2013-08-29

Provet ankom:

Övrigt förorenat vattenMatris:

2013-08-30

Utskriftsdatum: 2013-09-23

Provmärkning: PP2

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

8.80pH a)*0.31%

mS/m5.1Ledningsförmåga 25°C a)*

µg/l< 0.1Bensen a)*

µg/l< 0.1Etylbensen a)*

µg/l< 0.1Toluen a)*

µg/l< 0.1o-Xylen a)*

µg/l< 0.1m+p-Xylen a)*

µg/l< 0.2S:a Xylen a)*

µg/l< 0.1Styren a)*

µg/l< 0.11,2,4-Trimetylbensen a)*

µg/l< 0.11,3,5-Trimetylbensen a)*

µg/l< 0.1Propylbensen a)*

µg/l< 0.1iso-Propylbensen a)*

µg/l< 0.1n-Butylbensen a)*

µg/l< 0.1sec-Butylbensen a)*

µg/l< 0.1tert-Butylbensen a)*

µg/l< 0.1p-Isopropyltoluen a)*

µg/l< 0.2Klormetan a)*

µg/l< 0.2Diklormetan a)*

µg/l< 0.2Vinylklorid a)*

µg/l< 0.11,1-Dikloreten a)*

µg/l< 0.1trans-1,2-Dikloreten a)*

µg/l< 0.1cis-1,2-Dikloreten a)*

µg/l< 0.11-Kloretan a)*

µg/l< 0.1Fluorotriklormetan a)*

µg/l< 0.2Triklormetan a)*

µg/l< 0.1Tetraklormetan a)*

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 1 av 7

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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µg/l< 0.11,1-Dikloretan a)*

µg/l< 0.11,2-Dikloretan a)*

µg/l< 0.11,1,1-Trikloretan a)*

µg/l< 0.11,1,2-Trikloretan a)*

µg/l< 0.2S:a Trikloretaner a)*

µg/l< 0.11,1,1,2-Tetrakloretan a)*

µg/l< 0.11,1,2,2-Tetrakloretan a)*

µg/l< 0.2S:a Tetrakloretaner a)*

µg/l< 0.1Trikloreten a)*

µg/l< 0.12,2-Diklorpropan a)*

µg/l< 0.11,2-Diklorpropan a)*

µg/l< 0.11,3-Diklorpropan a)*

µg/l< 0.11,2,3-Triklorpropan a)*

µg/l< 0.11,1-Diklorpropen a)*

µg/l< 0.1Dichlorpropen, cis a)*

µg/l< 0.1Dichlorpropen, trans a)*

µg/l< 0.2S:a 1,3-Diklorpropener a)*

µg/l< 0.1Metylbromid a)*

µg/l< 0.1Bromklormetan a)*

µg/l< 0.1Dibrommetan a)*

µg/l< 0.11,2-Dibrometan a)*

µg/l< 0.1Tribrommetan a)*

µg/l< 0.1Bromdiklormetan a)*

µg/l< 0.1Dibromklormetan a)*

µg/l< 0.11,2-Dibrom-3-klorpropan a)*

µg/l< 0.1Brombensen a)*

µg/l53Arsenik As a)*5.2%

µg/l< 5.0Antimon Sb a)*15%

µg/l35Barium Ba a)*3.4%

µg/l< 1.0Beryllium Be a)*7.4%

µg/l< 0.40Kadmium Cd a)*4.6%

µg/l83Krom Cr a)*5%

µg/l3.7Kobolt Co a)*5%

µg/l< 3.0Koppar Cu a)*4.4%

µg/l0.48Kvicksilver Hg a)*15%

µg/l< 3.0Bly Pb a)*4%

µg/l36Molybden Mo a)*4.6%

µg/l48Nickel Ni a)*4.6%

µg/l< 5.0Selen Se a)*9.8%

µg/l< 5.0Tenn Sn a)*6.6%

µg/l45Vanadin V a)*5.8%

µg/l15Zink Zn a)*4%

µg/l< 0.5Fenol a)*18%

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 7

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v34

Bilaga 3 
Sida 9 (36):;; eurofins 



AR-13-SL-092356-02

Í%R%^ÂÂCog@ÎEUSELI2-00122481

µg/l< 0.3o-Kresol a)*26%

µg/l< 0.33-Metylfenol a)*16%

µg/l394-Metylfenol a)*8%

µg/l39Kresoler a)*

µg/l0.072,4-Dimetylfenol a)*32%

µg/l< 0.022,5-Dimetylfenol a)*30%

µg/l< 0.032,6-Dimetylfenol a)*32%

µg/l< 0.023,4-Dimetylfenol a)*10%

µg/l< 0.03o-Etylfenol a)*28%

µg/l0.04m-Etylfenol a)*28%

µg/l< 0.01Tymol a)*18%

µg/l0.134-Etyl/2,3-/3,5-Dimetylfenol a)*20%

µg/l< 0.4Naftalen a)*28%

µg/l< 0.04Acenaftylen a)*12%

µg/l< 0.1Acenaften a)*14%

µg/l< 0.01Fluoren a)*4%

µg/l< 0.02Fenantren a)*16%

µg/l< 0.01Antracen a)*24%

µg/l< 0.02Fluoranten a)*34%

µg/l< 0.06Pyren a)*10%

µg/l< 0.04Benso(a)antracen a)*28%

µg/l< 0.02Krysen a)*14%

µg/l< 0.06Benso(b,k)fluoranten a)*24%

µg/l< 0.1Benso(a)pyren a)*18%

µg/l< 0.08Dibenso(a,h)antracen a)*14%

µg/l< 0.1Benso(g,h,i)perylen a)*14%

µg/l< 0.06Indeno(1,2,3-cd)pyren a)*10%

µg/l< 0.83S:a PAH 10 (enl. holländska VROM) a)*

µg/l< 1.1S:a PAH 16 (enl. US EPA) a)*

µg/l< 0.05Klorbensen a)*

µg/l< 0.11,2-Diklorbensen a)*

µg/l< 0.11,3-Diklorbensen a)*

µg/l< 0.11,4-Diklorbensen a)*

µg/l< 0.3S:a Diklorbensen a)*

µg/l< 0.11,2,3-Triklorbensen a)*

µg/l< 0.11,2,4-Triklorbensen a)*

µg/l< 0.011,3,5-Triklorbensen a)*

µg/l< 0.21S:a Triklorbensen a)*

µg/l< 0.021,2,3,4-Tetraklorbensen a)*

µg/l< 0.021,2,3,5/1,2,4,5-Tetraklorbensen a)*

µg/l< 0.04S:a Tetraklorbensen a)*

µg/l< 0.01Pentaklorbensen a)*

µg/l< 0.03Hexachlorobenzene a)*

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 3 av 7

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v34

Bilaga 3 
Sida 10 (36):;; eurofins 
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µg/l< 0.12-Klorfenol a)*18%

µg/l< 0.023-Klorfenol a)*32%

µg/l< 0.024-Klorfenol a)*26%

µg/l< 0.14S:a Monoklorfenoler a)*

µg/l< 0.022,3-Diklorfenol a)*26%

µg/l< 0.012,4/2,5-Diklorfenol a)*8%

µg/l< 0.032,6-Diklorfenol a)*26%

µg/l< 0.023,4-Diklorfenol a)*22%

µg/l< 0.033,5-Diklorfenol a)*36%

µg/l< 0.11S:a Diklorfenoler a)*

µg/l< 0.022,3,4-Triklorfenol a)*26%

µg/l< 0.022,3,5-/2,4,5-Triklorfenol a)*16%

µg/l< 0.012,3,6-Triklorfenol a)*14%

µg/l< 0.052,4,6-Triklorofenol a)*16%

µg/l< 0.013,4,5-Triklorfenol a)*18%

µg/l< 0.12S:a Triklorfenoler a)*

µg/l< 0.012,3,4,5-Tetraklorfenol a)*16%

µg/l< 0.022,3,4,6-/2,3,5,6-Tetraklorfenol a)*16%

µg/l< 0.03S:a Tetraklorfenoler a)*

µg/l< 0.01Pentaklorfenol a)*12%

µg/l< 0.024-Klor-3-metylfenol a)*24%

µg/l< 0.01PCB 28 a)*14%

µg/l< 0.01PCB 52 a)*8%

µg/l< 0.01PCB 101 a)*16%

µg/l< 0.01PCB 118 a)*18%

µg/l< 0.01PCB 138 a)*10%

µg/l< 0.01PCB 153 a)*12%

µg/l< 0.01PCB 180 a)*14%

µg/l< 0.06S:a PCB 6 a)*

µg/l< 0.07S:a PCB (7st) a)*

µg/l< 0.2o/p-Klornitrobensen a)*38%

µg/l< 0.2m-Klornitrobensen a)*38%

µg/l< 0.4S:a Monoklornitrobensener a)*

µg/l< 0.12,3-Diklornitrobensen a)*16%

µg/l< 0.12,4-Diklornitrobensen a)*16%

µg/l< 0.12,5-Diklornitrobensen a)*14%

µg/l< 0.13,4-Diklornitrobensen a)*12%

µg/l< 0.063,5-Diklornitrobensen a)*20%

µg/l< 0.46S:a Diklornitrobensener a)*

µg/l< 0.021-Klornaftalen a)*16%

µg/l< 0.12-Klortoluen a)*

µg/l< 0.14-Klortoluen a)*

µg/l< 0.2S:a Klortoluener a)*

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 4 av 7

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v34

Bilaga 3 
Sida 11 (36):;; eurofins 
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µg/l< 0.01DDE, p,p’- a)*10%

µg/l< 0.01DDE-o,p a)*14%

µg/l< 0.2DDT,p,p'- a)*22%

µg/l< 0.024,4 -DDD/2,4 -DDT a)*10%

µg/l< 0.01DDD-o,p a)*12%

µg/l< 0.25DDT (total) a)*

µg/l< 0.02Aldrin a)*12%

µg/l< 0.02Dieldrin a)*12%

µg/l< 0.02Endrin a)*32%

µg/l< 0.06S:a Driner a)*

µg/l< 0.08HCH, alpha- a)*12%

µg/l< 0.07HCH-beta a)*12%

µg/l< 0.1HCH,gamma- (Lindane) a)*16%

µg/l< 0.04HCH-delta a)*6%

µg/l< 0.29S:a HCH a)*

µg/l< 0.05Endosulfan-alpha a)*16%

µg/l< 0.03Endosulfansulphate-alpha a)*18%

µg/l< 0.01Chlordane-alpha a)*12%

µg/l< 0.01Chlordane-gamma a)*16%

µg/l< 0.02S:a Klordaner a)*

µg/l< 0.01Heptachlor a)*16%

µg/l< 0.03Heptachlor epoxide a)*26%

µg/l< 0.1Hexachlorobutadiene (HCBD) a)*28%

µg/l< 0.1Isodrin a)*16%

µg/l< 0.07Telodrin a)*12%

µg/l< 0.07Tetradifon a)*12%

µg/l< 0.1Azinphos-ethyl a)*20%

µg/l< 0.07Azinphos-methyl a)*26%

µg/l< 0.07Bromophos-ethyl a)*10%

µg/l< 0.06Bromophos-methyl a)*10%

µg/l< 0.06Chlorpyrifos-ethyl a)*8%

µg/l< 0.1Chlorpyrifos-methyl a)*14%

µg/l< 0.02Coumaphos a)*14%

µg/l< 0.1S:a Demeton a)*20%

µg/l< 0.05Demeton-S a)*

µg/l< 0.05Demeton-O a)*

µg/l< 0.04Diazinon a)*6%

µg/l< 0.1Dichlorvos a)*18%

µg/l< 0.04Disulfoton a)*32%

µg/l< 0.1Fenitrothion a)*26%

µg/l< 0.1Fenthion a)*14%

µg/l< 0.1Malathion a)*14%

µg/l< 0.2Parathion a)*34%

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 5 av 7

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v34

Bilaga 3 
Sida 12 (36):;; eurofins 
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µg/l< 0.2Parathion-methyl a)*14%

µg/l< 0.2Pyrazophos a)*32%

µg/l< 0.2Triazofos a)*22%

µg/l< 0.1Ametryn a)*18%

µg/l< 0.08Atrazine a)*12%

µg/l< 0.1Cyanazine a)*16%

µg/l< 0.1Desmetryn a)*18%

µg/l< 0.1Prometryn a)*18%

µg/l< 0.08Propazin a)*14%

µg/l< 0.2Simazine a)*34%

µg/l< 0.06Terbuthylazine a)*8%

µg/l< 0.1Terbutryn a)*16%

µg/l< 0.08Bifenthrin a)*12%

µg/l< 0.1Carbaryl a)*16%

µg/l< 0.2Cypermethrin A,B, C and D a)*22%

µg/l< 0.2Deltamethrin a)*32%

µg/l< 0.1Linuron a)*20%

µg/l< 0.06Permethrin A a)*8%

µg/l< 0.06Permethrin B a)*12%

µg/l< 0.12S:a Permetrin a)*

µg/l< 0.02Propachlor a)*12%

µg/l< 0.02Trifluralin a)*24%

µg/l0.17Biphenyl a)*18%

µg/l< 0.3Nitrobensen a)*16%

µg/l< 0.1Dibenzo(b,d)furan a)*18%

µg/l< 10TPH C10-C12 a)*

µg/l< 15TPH C12-C16 a)*

µg/l< 15TPH (C16-C21) a)*

µg/l< 20TPH C21-C30 a)*

µg/l< 20TPH C30-C35 a)*

µg/l< 20TPH C35-C40 a)*

µg/l< 100S:a TPH (C10-C40) a)*

ingenLukt, styrka, vid 20°C b)SLV 1990-01-01

ingenLukt, art, vid 20 °C b)SLV 1990-01-01

FNU19Turbiditet b)SS-EN ISO 702720%

mg Pt/l1100Färg (410 nm) b)EN ISO 7887 - Method C20%

9.1pH b)SS-EN ISO 10523:20125%

mg HCO3/l2600Alkalinitet b)SS EN ISO 9963-210%

mS/m2800Konduktivitet b)SS-EN 2788810%

mg/l8.1Klorid b)St Meth 4500-Cl / Kone15%

mg/l18000Sulfat b)StMeth 4500-SO4 / Kone15%

mg/l0.28Fluorid b)St Meth 4500-F / Kone25%

µg/l0.0COD-Mn b)fd SS 028118 / mod20%

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 6 av 7

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v34

Bilaga 3 
Sida 13 (36):;; eurofins 
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mg/l< 0.010Ammonium b)SS-EN 11732:2005 / Kone15%

mg/l< 0.010Ammonium-nitrogen (NH4-N) b)SS-EN 11732:2005 / Kone15%

mg/l0.19Fosfat (PO4) b)SS-EN ISO6878:2005 
/KONE

15%

mg/l0.062Fosfatfosfor (PO4-P) b)SS-EN ISO6878:2005 
/KONE

15%

mg/l< 0.44Nitrat (NO3) b)SS 028133 / Kone20%

mg/l< 0.10Nitrat-nitrogen (NO3-N) b)SS 028133 / Kone20%

mg/l< 0.0070Nitrit (NO2) b)SS EN 26777 / Kone15%

mg/l< 0.0020Nitrit-nitrogen (NO2-N) b)SS EN 26777 / Kone15%

mg/l<1.0NO3/50+NO2/0,5 b)SS 028133 / Kone

mg/l8800Natrium Na (filtrerat) b)SS 028150-2 / ICP-AES15%

mg/l16Kalium K (filtrerat) b)SS 028150-2 / ICP-AES10%

mg/l55Kalcium, Ca (filtrerat) b)SS 028150-2 / ICP-AES10%

mg/l0.53Järn Fe (filtrerat) b)SS 028150-2 / ICP-AES10%

mg/l15Magnesium, Mg (filtrerat) b)SS 028150-2 / ICP-AES15%

mg/l0.20Mangan, Mn (filtrerat) b)SS 028150-2 / ICP-AES15%

mg/l<0.20Koppar Cu (filtrerat) b)SS 028150-2 / ICP-AES10%

µg/l< 0.1Tetrakloreten a)*

°dH11Totalhårdhet (°dH) b)Beräkning (Ca+Mg)

Kemisk kommentar
Höjd rapporteringsgräns för metaller på grund av svår matris.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Analytico (Barneveld), NETHERLANDS
b)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Rapportkommentar:

Ersätter tidigare skickad rapport med samma provnummer pga korrigeirng av resultat för p-kresol (4-metylfenol).

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 7 av 7

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v34

Bilaga 3 
Sida 14 (36):;; eurofins 



Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping)

Box 887

Sjöhagsg. 3

SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8390

AR-13-SL-088590-01

EUSELI2-00122517
Í%R%^ÂÂBk%1Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

249970

Tyréns AB Region Syd

David Hagerberg

Geo

Ideon Science Park, Scheelev. 17

223 70 LUND Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2013-08300193Provnummer: Provtagare

Provtagningsdatum

David Hagerberg

2013-08-29

Provet ankom:

JordMatris:

2013-08-30

Utskriftsdatum: 2013-09-03

Provmärkning: PP3

Provtagningsplats: 249970

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%77.9Torrsubstans a)SS EN 128805%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)LidMiljö.0A.01.09

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.0935%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)LidMiljö.0A.01.1530%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)LidMiljö.0A.01.1530%

mg/kg Ts< 20Alifater >C5-C16 a)LidMiljö.0A.01.09/15

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.1530%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 3.0Aromater >C10-C16 a)LidMiljö.0A.01.1520%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)LidMiljö.0A.01.1525%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)LidMiljö.0A.01.1525%

mg/kg Ts< 1.0Aromater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.15

Ej påvisadOljetyp a)*

mg/kg Ts0.051Benso(a)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.064Krysen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.13Benso(b,k)fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.057Benso(a)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.038Indeno(1,2,3-cd)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.35Summa cancerogena PAH a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)LidMiljö.0A.01.1025%

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-003v33

Bilaga 3 
Sida 15 (36)
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mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.045Fenantren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.15Fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.12Pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.045Benzo(g,h,i)perylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.44Summa övriga PAH a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.30Summa PAH med låg molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts0.35Summa PAH med medelhög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts0.40Summa PAH med hög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts3.6Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts29Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts23Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts5.0Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts19Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts21Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts17Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts20Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts87Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilsson, 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-003v33

Bilaga 3 
Sida 16 (36)



Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping)

Box 887

Sjöhagsg. 3

SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8390

AR-13-SL-107607-01

EUSELI2-00128914
Í%R%^ÂÂE(+gÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

249970

Tyréns AB Region Syd

David Hagerberg

Geo

Ideon Science Park, Scheelev. 17

223 70 LUND Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2013-10030643Provnummer: Provtagare David Hagerberg

Provet ankom:

AsfaltMatris:

2013-10-03

Utskriftsdatum: 2013-10-16

Provmärkning: PP4 (asfalt)

Provtagningsplats: 249970

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%99.1Torrsubstans a)SS EN 128805%

mg/kg Ts12Benso(a)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts9.4Krysen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts20Benso(b,k)fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts12Benso(a)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts6.6Indeno(1,2,3-cd)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts1.9Dibenso(a,h)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts61Summa cancerogena PAH a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts2.2Naftalen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts5.5Acenaftylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.33Acenaften a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts3.4Fluoren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts15Fenantren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts5.0Antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts28Fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts24Pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts5.2Benzo(g,h,i)perylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts89Summa övriga PAH a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts8.1Summa PAH med låg molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts76Summa PAH med medelhög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts66Summa PAH med hög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), 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 1

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v34

Bilaga 3 
Sida 17 (36)
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Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping)

Box 887

Sjöhagsg. 3

SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8390

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Helena Olsman Takner, 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 1 av 1

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v34

Bilaga 3 
Sida 18 (36)
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Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping)

Box 887

Sjöhagsg. 3

SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8390

AR-13-SL-107606-01

EUSELI2-00128914
Í%R%^ÂÂE(*^Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

249970

Tyréns AB Region Syd

David Hagerberg

Geo

Ideon Science Park, Scheelev. 17

223 70 LUND Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2013-10030641Provnummer: Provtagare David Hagerberg

Provet ankom:

JordMatris:

2013-10-03

Utskriftsdatum: 2013-10-16

Provmärkning: PP4

Provtagningsplats: 249970

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%63.9Torrsubstans a)SS EN 128805%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)LidMiljö.0A.01.09

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.0935%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)LidMiljö.0A.01.1530%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)LidMiljö.0A.01.1530%

mg/kg Ts< 20Alifater >C5-C16 a)LidMiljö.0A.01.09/15

mg/kg Ts12Alifater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.1530%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 3.0Aromater >C10-C16 a)LidMiljö.0A.01.1520%

mg/kg Ts0.53Metylkrysener/benzo(a)antracener a)LidMiljö.0A.01.1525%

mg/kg Ts0.85Metylpyren/fluorantener a)LidMiljö.0A.01.1525%

mg/kg Ts1.4Aromater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.15

OspecOljetyp a)*

mg/kg Ts0.84Benso(a)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.73Krysen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts1.3Benso(b,k)fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.57Benso(a)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.38Indeno(1,2,3-cd)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.11Dibenso(a,h)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts3.9Summa cancerogena PAH a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)LidMiljö.0A.01.1025%

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-003v34

Bilaga 3 
Sida 19 (36)
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AR-13-SL-107606-01

Í%R%^ÂÂE(*^Î

EUSELI2-00128914

mg/kg Ts0.12Acenaftylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.22Fenantren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.13Antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts1.3Fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.89Pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.32Benzo(g,h,i)perylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts3.0Summa övriga PAH a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.30Summa PAH med låg molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts2.5Summa PAH med medelhög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts4.2Summa PAH med hög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts4.4Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts98Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts25Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.20Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts5.7Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts16Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts16Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts10000Natrium Na a)*SS028311 / ICP-AES15%

mg/kg Ts12Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts29Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts250Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

mg/kg Ts8100Sulfat (vattenlöslig) a)*

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Helena Olsman Takner, 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-003v34

Bilaga 3 
Sida 20 (36)



Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping)

Box 887

Sjöhagsg. 3

SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8390

AR-13-SL-107603-01

EUSELI2-00128907
Í%R%^ÂÂE('CÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

249970

Tyréns AB Region Syd

David Hagerberg

Geo

Ideon Science Park, Scheelev. 17

223 70 LUND Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2013-10030628Provnummer: Provtagare

Provtagningsdatum

David Hagerberg

2013-10-02

Provet ankom:

Övrigt fast materialMatris:

2013-10-03

Utskriftsdatum: 2013-10-16

Provmärkning: PP6

Provtagningsplats: 249970

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%59.6Torrsubstans a)SS EN 1288010%

% Ts9.2Glödförlust a)SS EN 1287910%

% TS.5.2TOC beräknat a)

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts0.15Toluen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts0.25Summa TEX a)LidMiljö.0A.01.09

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.0935%

mg/kg Ts6.5Alifater >C10-C12 a)LidMiljö.0A.01.1530%

mg/kg Ts13Alifater >C12-C16 a)LidMiljö.0A.01.1530%

mg/kg Ts23Alifater >C5-C16 a)LidMiljö.0A.01.09/15

mg/kg Ts160Alifater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.1520%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 3.0Aromater >C10-C16 a)LidMiljö.0A.01.1520%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)LidMiljö.0A.01.1525%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)LidMiljö.0A.01.1525%

mg/kg Ts< 1.0Aromater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.15

OspecOljetyp a)*

mg/kg Ts0.045Benso(a)antracen a)*LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.045Krysen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.100Benso(b,k)fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.045Benso(a)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.036Indeno(1,2,3-cd)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

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-003v34
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Sida 21 (36)
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EUSELI2-00128907

mg/kg Ts< 0.30Summa cancerogena PAH a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.072Fenantren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.100Fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.100Pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.045Benzo(g,h,i)perylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.39Summa övriga PAH a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.30Summa PAH med låg molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts0.30Summa PAH med medelhög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts0.33Summa PAH med hög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts3.1Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts78Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts23Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.22Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts14Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts66Koppar Cu a)*SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts32Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts23Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts24Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts190Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Helena Olsman Takner, 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-003v34

Bilaga 3 
Sida 22 (36)



Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping)

Box 887

Sjöhagsg. 3

SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8390

AR-13-SL-112324-01

EUSELI2-00132054
Í%R%^ÂÂEbVÆÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

249970

Tyréns AB Region Syd

David Hagerberg

Geo

Ideon Science Park, Scheelev. 17

223 70 LUND Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2013-10210430Provnummer: Provtagare

Provtagningsdatum

David Hagerberg

2013-10-02

Provet ankom:

JordMatris:

2013-10-18

Utskriftsdatum: 2013-10-28

Provmärkning: PP6

Provtagningsplats: 249970

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%59.6Torrsubstans a)SS EN 1288010%

mg/kg Ts33000Natrium Na a)*SS028311 / ICP-AES15%

mg/kg Ts45000Sulfat (vattenlöslig) a)*

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Helena Olsman Takner, 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 1 av 1

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v34

Bilaga 3 
Sida 23 (36)
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Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping)

Box 887

Sjöhagsg. 3

SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8390

AR-13-SL-107604-01

EUSELI2-00128907
Í%R%^ÂÂE((LÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

249970

Tyréns AB Region Syd

David Hagerberg

Geo

Ideon Science Park, Scheelev. 17

223 70 LUND Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2013-10030629Provnummer: Provtagare

Provtagningsdatum

David Hagerberg

2013-10-02

Provet ankom:

JordMatris:

2013-10-03

Utskriftsdatum: 2013-10-16

Provmärkning: PP7

Provtagningsplats: 249970

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%76.7Torrsubstans b)SS EN 1288010%

% Ts3.6Glödförlust b)SS EN 1287910%

% TS.2.1TOC beräknat b)

mg/kg Ts<0.100Fenol a)*Own Method8%

mg/kg Ts<0.100o-Kresol a)*Own Method12%

mg/kg Ts<0.100m-Kresol a)*Own Method6%

mg/kg Ts<0.100p-Kresol a)*Own Method6%

mg/kg Ts<0.1002,4-Dimetylfenol a)*Own Method12%

mg/kg Ts<0.1002,5-Dimetylfenol a)*Own Method12%

mg/kg Ts<0.1002,6-Dimetylfenol a)*Own Method14%

mg/kg Ts<0.1003,4-Dimetylfenol a)*Own Method8%

mg/kg Ts<0.100o-Etylfenol a)*Own Method14%

mg/kg Ts<0.100m-Etylfenol a)*Own Method8%

mg/kg Ts<0.100Tymol a)*Own Method14%

mg/kg Ts<0.1004-Etyl/2,3-/3,5-Dimetylfenol a)*Own Method8%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Analytico (Barneveld), NETHERLANDS

b)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Helena Olsman Takner, 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 1 av 1

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v34

Bilaga 3 
Sida 24 (36)
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Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping)

Box 887

Sjöhagsg. 3

SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8390

AR-13-SL-108403-02

EUSELI2-00128914
Í%R%^ÂÂE:tPÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

249970

Tyréns AB Region Syd

David Hagerberg

Geo

Ideon Science Park, Scheelev. 17

223 70 LUND Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2013-10030642Provnummer: Provtagare David Hagerberg

Provet ankom:

Övrigt fast materialMatris:

2013-10-03

Utskriftsdatum: 2013-10-21

Provmärkning: PP7 syra

Provtagningsplats: 249970

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

Kemisk kommentar

Ättiksyra <430 mg/kg, förhöjd rapporteringsgräns pga matriseffekter

Bärnstenssyra <40 mg/kg

Smörsyra <60 mg/kg

Citronsyra <20 mg/kg

Mjölksyra <40 mg/kg

Oxalsyra <20 mg/kg

Myrsyra 33000 mg/kg

Propionsyra <60 mg/kg

Pyrodruvsyra <2 mg/kg

Utförande laboratorium Eurofins Food Testing Netherlands B .V.

 

Denna rapport ersätter tidigare utsänd rapport pga korrigerat resultat för myrsyra.

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Helena Olsman Takner, 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 1 av 1

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v34

Bilaga 3 
Sida 25 (36)

:;; eurofins 



Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping)

Box 887

Sjöhagsg. 3

SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8390

AR-13-SL-107605-01

EUSELI2-00128907
Í%R%^ÂÂE()UÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

249970

Tyréns AB Region Syd

David Hagerberg

Geo

Ideon Science Park, Scheelev. 17

223 70 LUND Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2013-10030630Provnummer: Provtagare

Provtagningsdatum

David Hagerberg

2013-10-02

Provet ankom:

JordMatris:

2013-10-03

Utskriftsdatum: 2013-10-16

Provmärkning: PP10

Provtagningsplats: 249970

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%53.8Torrsubstans b)SS EN 128805%

mg/kg Ts25000Natrium Na b)*SS028311 / ICP-AES15%

mg/kg Ts18000Sulfat (vattenlöslig) b)*

mg/kg Ts< 0.0100Fenol a)*Own Method8%

mg/kg Ts< 0.0100o-Kresol a)*Own Method12%

mg/kg Ts< 0.0100m-Kresol a)*Own Method6%

mg/kg Ts< 0.0100p-Kresol a)*Own Method6%

mg/kg Ts< 0.01002,4-Dimetylfenol a)*Own Method12%

mg/kg Ts< 0.01002,5-Dimetylfenol a)*Own Method12%

mg/kg Ts< 0.01002,6-Dimetylfenol a)*Own Method14%

mg/kg Ts< 0.01003,4-Dimetylfenol a)*Own Method8%

mg/kg Ts< 0.0200o-Etylfenol a)*Own Method14%

mg/kg Ts< 0.0100m-Etylfenol a)*Own Method8%

mg/kg Ts< 0.0100Tymol a)*Own Method14%

mg/kg Ts< 0.01004-Etyl/2,3-/3,5-Dimetylfenol a)*Own Method8%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Analytico (Barneveld), NETHERLANDS

b)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Helena Olsman Takner, 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 1 av 1

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v34

Bilaga 3 
Sida 26 (36)
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Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping)

Box 887

Sjöhagsg. 3

SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8390

AR-13-SL-108688-01

EUSELI2-00128680
Í%R%^ÂÂE5ÇHÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

249970

Tyréns AB Region Syd

David Hagerberg

Geo

Ideon Science Park, Scheelev. 17

223 70 LUND Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2013-10030001Provnummer: Ankomsttemp °C

Provtagare

Provtagningsdatum

13

David Hagerberg

2013-10-02

Provet ankom:

AvloppsvattenMatris:

2013-10-03

Utskriftsdatum: 2013-10-18

Provmärkning: PP11

Provtagningsplats: 249970

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l5700Sulfat filtrerat b)StMeth 4500-SO4 / Kone15%

mg/l5200Natrium Na (filtrerat) b)SS 028150-2 / ICP-AES15%

µg/l< 0.500Fenol a)*Own Method18%

µg/l< 0.300o-Kresol a)*Own Method26%

µg/l< 0.300m-Kresol a)*Own Method16%

µg/l< 0.200p-Kresol a)*Own Method8%

µg/l< 0.02002,4-Dimetylfenol a)*Own Method32%

µg/l< 0.02002,5-Dimetylfenol a)*Own Method30%

µg/l< 0.03002,6-Dimetylfenol a)*Own Method32%

µg/l< 0.02003,4-Dimetylfenol a)*Own Method10%

µg/l< 0.0300o-Etylfenol a)*Own Method28%

µg/l< 0.0200m-Etylfenol a)*Own Method28%

µg/l< 0.0100Tymol a)*Own Method18%

µg/l< 0.02004-Etyl/2,3-/3,5-Dimetylfenol a)*Own Method20%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Analytico (Barneveld), NETHERLANDS

b)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), 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 1 av 1

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v34

Bilaga 3 
Sida 27 (36)
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Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping)

Box 887

Sjöhagsg. 3

SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8390

AR-13-SL-110400-01

EUSELI2-00130303
Í%R%^ÂÂEJ`ÇÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

249970

Tyréns AB Region Syd

David Hagerberg

Geo

Ideon Science Park, Scheelev. 17

223 70 LUND Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2013-10100639Provnummer: Provtagare

Provtagningsdatum

David Hagerberg

2013-10-02

Provet ankom:

Övrigt fast materialMatris:

2013-10-10

Utskriftsdatum: 2013-10-23

Provmärkning: PP12 (hönsgödsel)

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%91.4Torrsubstans a)SS EN 1288010%

mg/kg Ts710Aluminium Al (Kungsv.) a)*ISO 11466/EN13346 mod. / 

ICP-AES

30%

mg/kg Ts< 3.7Antimon Sb (Kungsv.) a)*ISO 11466/EN13346 mod. / 

ICP-MS

15%

mg/kg Ts< 9.1Arsenik As (Kungsv.) a)*ISO 11466/EN13346 mod. / 

ICP-MS

30%

mg/kg Ts< 91Barium Ba (Kungsv.) a)*ISO 11466/EN13346 mod. / 

ICP-AES

40%

mg/kg Ts< 0.91Beryllium Be (Kungsv.) a)*ISO 11466/EN13346 mod. / 

ICP-MS

25%

mg/kg Ts2.3Bly Pb (Kungsv.) a)*ISO 11466/EN13346 mod. / 

ICP-MS

15%

mg/kg Ts< 55Bor B (Kungsv.) a)*ISO 11466/EN13346 mod. / 

ICP-AES

20%

mg/kg Ts< 150Fosfor P (Kungsv.) a)*ISO 11466/EN13346 mod. / 

ICP-AES

15%

mg/kg Ts1300Järn Fe (Kungsv.) a)*ISO 11466/EN13346 mod. / 

ICP-AES

20%

mg/kg Ts< 0.37Kadmium Cd (Kungsv.) a)*ISO 11466/EN13346 mod. / 

ICP-MS

15%

mg/kg Ts< 460Kalcium Ca (Kungsv.) a)*ISO 11466/EN13346 mod. / 

ICP-AES

20%

mg/kg Ts< 460Kalium K (Kungsv.) a)*ISO 11466/EN13346 mod. / 

ICP-AES

25%

mg/kg Ts< 0.91Kobolt Co (Kungsv.) a)*ISO 11466/EN13346 mod. / 

ICP-MS

15%

mg/kg Ts< 7.3Koppar Cu (Kungsv.) a)*ISO 11466/EN13346 mod. / 

ICP-MS

15%

mg/kg Ts36Krom Cr (Kungsv.) a)*ISO 11466/EN13346 mod. / 

ICP-MS

25%

mg/kg Ts< 0.046Kvicksilver Hg (Kungsv.) a)*ISO 11466/EN13346 mod. / 

AFS

30%

mg/kg Ts< 460Magnesium Mg (Kungsv.) a)*ISO 11466/EN13346 mod. / 

ICP-AES

15%

mg/kg Ts< 19Mangan Mn (Kungsv.) a)*ISO 11466/EN13346 mod. / 20%

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-003v34

Bilaga 3 
Sida 28 (36)
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AR-13-SL-110400-01

Í%R%^ÂÂEJ`ÇÎ

EUSELI2-00130303

ICP-AES

mg/kg Ts< 3.7Molybden Mo (Kungsv.) a)*ISO 11466/EN13346 mod. / 

ICP-MS

15%

mg/kg Ts290000Natrium Na (Kungsv.) a)*ISO 11466/EN13346 mod. / 

ICP-AES

15%

mg/kg Ts< 3.7Nickel Ni (Kungsv.) a)*ISO 11466/EN13346 mod. / 

ICP-MS

30%

mg/kg Ts200000Svavel S (Kungsv.) a)*ISO 11466/EN13346 mod. / 

ICP-AES

30%

mg/kg Ts< 0.91Tenn Sn (Kungsv.) a)*ISO 11466/EN13346 mod. / 

ICP-MS

20%

mg/kg Ts73Titan Ti (Kungsv.) a)*ISO 11466/EN13346 mod. / 

ICP-AES

35%

mg/kg Ts< 28Vanadin V (Kungsv.) a)*ISO 11466/EN13346 mod. / 

ICP-AES

15%

mg/kg Ts23Zink Zn (Kungsv.) a)*ISO 11466/EN13346 mod. / 

ICP-MS

15%

mg/kg Ts11000Kisel Si a)*EN 14385 / ICP-AES20%

% Ts1.1Kol C a)*EN 1313710%

% Ts< 0.1TIC, totalt oorganiskt kol a)*SS EN 13137-A5%

% Ts1.0TOC a)*SS EN 13137-A10%

Kemisk kommentar

Höjd rapporteringsgräns på metaller på grund av svår matris.

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Ingrid Westman-Lernstål, 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-003v34

Bilaga 3 
Sida 29 (36)



Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping)

Box 887

Sjöhagsg. 3

SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8390

AR-13-SL-107608-01

EUSELI2-00128914
Í%R%^ÂÂE(,pÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

249970

Tyréns AB Region Syd

David Hagerberg

Geo

Ideon Science Park, Scheelev. 17

223 70 LUND Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2013-10030644Provnummer: Provtagare David Hagerberg

Provet ankom:

JordMatris:

2013-10-03

Utskriftsdatum: 2013-10-16

Provmärkning: PP13

Provtagningsplats: 249970

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%85.4Torrsubstans b)SS EN 128805%

mg/kg Ts2400Natrium Na b)*SS028311 / ICP-AES15%

mg/kg Ts1900Sulfat (vattenlöslig) b)*

mg/kg Ts<1.00Fenol a)*Own Method8%

mg/kg Ts<1.00o-Kresol a)*Own Method12%

mg/kg Ts<1.00m-Kresol a)*Own Method6%

mg/kg Ts<1.00p-Kresol a)*Own Method6%

mg/kg Ts<1.002,4-Dimetylfenol a)*Own Method12%

mg/kg Ts<1.002,5-Dimetylfenol a)*Own Method12%

mg/kg Ts<1.002,6-Dimetylfenol a)*Own Method14%

mg/kg Ts<1.003,4-Dimetylfenol a)*Own Method8%

mg/kg Ts<1.00o-Etylfenol a)*Own Method14%

mg/kg Ts<1.00m-Etylfenol a)*Own Method8%

mg/kg Ts<1.00Tymol a)*Own Method14%

mg/kg Ts<1.004-Etyl/2,3-/3,5-Dimetylfenol a)*Own Method8%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Analytico (Barneveld), NETHERLANDS

b)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Helena Olsman Takner, 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 1 av 1

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v34

Bilaga 3 
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Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping)

Box 887

Sjöhagsg. 3

SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8390

AR-13-SL-109155-01

EUSELI2-00128907
Í%R%^ÂÂE<DLÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

249970

Tyréns AB Region Syd

David Hagerberg

Geo

Ideon Science Park, Scheelev. 17

223 70 LUND Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2013-10030627Provnummer: Provtagare

Provtagningsdatum

David Hagerberg

2013-10-02

Provet ankom:

Övrigt fast materialMatris:

2013-10-03

Utskriftsdatum: 2013-10-21

Provmärkning: Samlingsprov

Provtagningsplats: 249970

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%45.8Torrsubstans b)*SS EN 128805%

mg/kg Ts630Aluminum Al b)SS028311 / ICP-AES15%

mg/kg Ts< 40Arsenik As b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 20Bly Pb b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts<0.22Kadmium Cd b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 9.9Kobolt Co b)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts< 9.9Koppar Cu b)*SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 9.9Krom Cr b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.020Kvicksilver Hg b)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts290000Natrium Na b)*SS028311 / ICP-AES15%

mg/kg Ts< 9.9Nickel Ni b)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 2.0Silver Ag b)*SS028311 / ICP-MS20%

mg/kg Ts< 0.50Tenn Sn b)*SS028311 / ICP-MS20%

mg/kg Ts< 40Vanadin V b)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts< 40Zink Zn b)SS028311 / ICP-AES25%

mg/kg Ts550000Sulfat (vattenlöslig) b)*

mg/kg Ts< 10Alifater >C8-C10 b)LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts< 10Alifater >C10-C12 b)LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts< 10Alifater >C12-C16 b)LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts< 25Alifater >C16-C35 b)LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts< 25Aromater >C8-C10 b)LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts< 25Aromater >C10-C16 b)LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts< 1.0Aromater >C16-C35 b)LidMiljö.0A.01.1725%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener b)LidMiljö.0A.01.1725%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener b)LidMiljö.0A.01.1725%

mg/kg Ts< 0.10Benso(a)antracen b)LidMiljö.0A.01.1720%

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 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v34
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AR-13-SL-109155-01

Í%R%^ÂÂE<DLÎ

EUSELI2-00128907

mg/kg Ts< 0.10Krysen b)LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts< 0.10Benso(b,k)fluoranten b)LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts< 0.10Benso(a)pyren b)LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts< 0.10Indeno(1,2,3-cd)pyren b)LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts< 0.10Dibenso(a,h)antracen b)LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts< 1.0Summa cancerogena PAH b)LidMiljö.0A.01.17

mg/kg Ts< 0.10Naftalen b)LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts< 0.10Acenaftylen b)LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts< 0.10Fluoren b)LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts< 0.10Acenaften b)LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts< 0.10Fenantren b)LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts< 0.10Antracen b)LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts< 0.10Fluoranten b)LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts< 0.10Pyren b)LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts< 0.10Benso(g,h,i)perylen b)LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts< 1.0Summa övriga PAH b)LidMiljö.0A.01.17

mg/kg Ts< 1.0Summa PAH med låg molekylvikt b)LidMiljö.0A.01.17

mg/kg Ts< 1.0Summa PAH med medelhög molekylvikt b)LidMiljö.0A.01.17

mg/kg Ts< 1.0Summa PAH med hög molekylvikt b)LidMiljö.0A.01.17

mg/kg Ts< 2.2S:a Diklorfenoler b)*LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts< 2.2Summa Triklorfenol b)*LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts< 2.2Summa Tetraklorfenol b)*LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts< 2.2Pentaklorfenol b)*LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts< 0.22DDT-o,p b)*LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts< 0.22DDT,p,p'- b)*LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts< 0.22DDE,o,p- b)*LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts< 0.22DDE-p,p b)*LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts< 0.22HCH-alfa b)*LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts< 0.22HCH-beta b)*LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts< 0.22HCH-delta b)*LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts< 0.22HCH,gamma- (Lindane) b)*LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts< 0.22Hexaklorbensen b)*LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts< 0.22Endosulfan-alpha b)*LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts< 0.22Endosulfan-beta b)*LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts< 0.22Endosulfan-sulfate b)*LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts< 0.22Dieldrin b)*LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts< 0.22Endrin b)*LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts< 0.22PCB 28 b)*LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts< 0.22PCB 52 b)*LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts< 0.22PCB 101 b)*LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts< 0.22PCB 118 b)*LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts< 0.22PCB 153 b)*LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts< 0.22PCB 138 b)*LidMiljö.0A.01.1720%

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 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v34

Bilaga 3 
Sida 32 (36)
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mg/kg Ts< 0.22PCB 180 b)*LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts< 0.40S:a PCB (7st) b)*LidMiljö.0A.01.17

mg/kg Ts< 0.22N-nitroso-di-n-propylamin b)*LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts< 0.22Nitrobensen b)*LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts< 0.22Azobensen b)*LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts< 0.22N-nitrosodifenylamin b)*LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts< 0.222,6-Dinitrotoluen b)*LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts< 0.222,4-Dinitrotoluen b)*LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts< 0.22Bis(2-kloretyl)eter b)*LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts< 0.22Bis(2-kloroisopropyl)eter b)*LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts< 0.22Hexakloretan b)*LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts< 0.22Isophorone b)*LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts< 0.22Bis(2-kloretoxy)metan b)*LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts< 0.222-Klornaftalen b)*LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts< 0.224-Klorfenyl fenyleter b)*LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts< 0.224-Bromofenyl fenyleter b)*LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts< 0.22Pentaklorbensen b)*LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts< 0.22Dimetylftalat (DMP) b)*LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts< 0.22Dietylftalat b)*LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts< 0.22Di-n-butylftalat b)*LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts< 0.22Bensylbutylftalat b)*LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts< 2.2Di-(2-etylhexyl)ftalat b)*LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts< 0.22Di-n-oktylftalat b)*LidMiljö.0A.01.1720%

mg/kg Ts< 0.00501,1,1,2-Tetrakloretan b)LidMiljö.0A.01.1620%

mg/kg Ts< 0.00501,1,1-Trikloretan b)LidMiljö.0A.01.1625%

mg/kg Ts< 0.00501,1,2-Trikloretan b)LidMiljö.0A.01.1630%

mg/kg Ts< 0.00501,1,2-Trikloreten b)LidMiljö.0A.01.1620%

mg/kg Ts< 0.00501,1-Dikloretan b)LidMiljö.0A.01.1630%

mg/kg Ts< 0.00501,1-Dikloreten b)LidMiljö.0A.01.1630%

mg/kg Ts< 0.00501,1-Diklorpropen b)LidMiljö.0A.01.1625%

mg/kg Ts< 0.00501,2,3-Triklorbensen b)LidMiljö.0A.01.1630%

mg/kg Ts< 0.00501,2,3-Triklorpropan b)LidMiljö.0A.01.1625%

mg/kg Ts< 0.00501,2,4-Triklorbensen b)LidMiljö.0A.01.1630%

mg/kg Ts< 0.00501,2,4-Trimetylbensen b)LidMiljö.0A.01.1630%

mg/kg Ts< 0.00501,2-Dibrometan b)LidMiljö.0A.01.1630%

mg/kg Ts< 0.00501,2-Diklorbensen b)LidMiljö.0A.01.1615%

mg/kg Ts< 0.00501,2-Dikloretan b)LidMiljö.0A.01.1625%

mg/kg Ts< 0.00501,2-Diklorpropan b)LidMiljö.0A.01.1620%

mg/kg Ts< 0.00501,3,5-Trimetylbensen b)LidMiljö.0A.01.1620%

mg/kg Ts< 0.00501,3-Diklorbensen b)LidMiljö.0A.01.1620%

mg/kg Ts< 0.00501,3-Diklorpropan b)LidMiljö.0A.01.1625%

mg/kg Ts< 0.00501,3-Diklorpropen b)LidMiljö.0A.01.1630%

mg/kg Ts< 0.00501,4-Diklorbensen b)LidMiljö.0A.01.1620%

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 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v34
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mg/kg Ts< 0.00502,2-Diklorpropan b)LidMiljö.0A.01.1630%

mg/kg Ts< 0.00502-Klortoluen b)LidMiljö.0A.01.1620%

mg/kg Ts< 0.00504-Klortoluen b)LidMiljö.0A.01.1620%

mg/kg Ts< 0.0050Bensen b)LidMiljö.0A.01.1625%

mg/kg Ts< 0.0050Brombensen b)LidMiljö.0A.01.1625%

mg/kg Ts< 0.0050Bromdiklormetan b)LidMiljö.0A.01.1630%

mg/kg Ts< 0.0050Bromklormetan b)LidMiljö.0A.01.1630%

mg/kg Ts< 0.0050cis-1,2-Dikloreten b)LidMiljö.0A.01.1625%

mg/kg Ts< 0.0050Dibromklormetan b)LidMiljö.0A.01.1620%

mg/kg Ts< 0.0050Dibrommetan b)LidMiljö.0A.01.1630%

mg/kg Ts< 0.0050Diklormetan b)LidMiljö.0A.01.1630%

mg/kg Ts< 0.0050Etylbensen b)LidMiljö.0A.01.1620%

mg/kg Ts< 0.0050Fluorotriklormetan b)LidMiljö.0A.01.1630%

mg/kg Ts< 0.0050Hexaklorbutadien (HCBD) b)LidMiljö.0A.01.1625%

mg/kg Ts< 0.0050iso-Propylbensen b)LidMiljö.0A.01.1625%

mg/kg Ts< 0.0050Klorbensen b)LidMiljö.0A.01.1625%

mg/kg Ts< 0.0050m/p-Xylen b)LidMiljö.0A.01.1620%

mg/kg Ts< 0.0050n-Butylbensen b)LidMiljö.0A.01.1630%

mg/kg Ts< 0.0050o-Xylen b)LidMiljö.0A.01.1620%

mg/kg Ts< 0.0050p-Isopropyltoluen b)LidMiljö.0A.01.1625%

mg/kg Ts< 0.0050Propylbensen b)LidMiljö.0A.01.1625%

mg/kg Ts< 0.0050sec-Butylbensen b)LidMiljö.0A.01.1630%

mg/kg Ts< 0.0050tert-Butylbensen b)LidMiljö.0A.01.1625%

mg/kg Ts< 0.0050Tetrakloreten b)LidMiljö.0A.01.1620%

mg/kg Ts< 0.0050Tetraklormetan b)LidMiljö.0A.01.1625%

mg/kg Ts< 0.0050Toluen b)LidMiljö.0A.01.1625%

mg/kg Ts< 0.0050trans-1,2-Dikloreten b)LidMiljö.0A.01.1630%

mg/kg Ts< 0.0050trans-1,3-Diklorpropen b)LidMiljö.0A.01.1625%

mg/kg Ts< 0.0050Tribrommetan b)LidMiljö.0A.01.1635%

mg/kg Ts< 0.0050Triklormetan b)LidMiljö.0A.01.1625%

mg/kg<0.101-(3,4-Diklorfenyl)-3-metylurea a)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

35%

mg/kg<0.101-(3,4-Diklorfenyl)urea a)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

35%

mg/kg<0.102,4,5-T a)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

35%

mg/kg<0.102,6-Diklorbenzamid a)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

35%

mg/kg<0.10Atrazine a)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

35%

mg/kg<0.10Atrazine-desethyl a)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

35%

mg/kg<0.10Atrazine-desisopropyl a)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

35%

mg/kg<0.10Bentazone a)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

35%

mg/kg<0.10Cyanazine a)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

35%

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 4 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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Sida 34 (36)
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mg/kg<0.10D -2,4 a)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

35%

mg/kg<0.10Diclorprop a)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

35%

mg/kg<0.10Diuron a)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

35%

mg/kg<0.10Imazapyr a)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

35%

mg/kg<0.10Linuron a)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

35%

mg/kg<0.10MCPA a)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

35%

mg/kg<0.10Mekoprop-P (MCPP) a)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

35%

mg/kg<0.10Simazine a)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

35%

mg/kg<0.10Terbuthylazine a)*Enviromental Science & 

Technology  vol. 31, no 2

35%

mg/kg Ts<0.221-(3,4-Diklorfenyl)-3-metylurea b)*Beräknad från analyserad 

halt

35%

mg/kg Ts<0.221-(3,4-Diklorfenyl)urea b)*Beräknad från analyserad 

halt

35%

mg/kg Ts<0.222,4,5-T b)*Beräknad från analyserad 

halt

35%

mg/kg Ts<0.222,6-Diklorbenzamid b)*Beräknad från analyserad 

halt

35%

mg/kg Ts<0.22Atrazine b)*Beräknad från analyserad 

halt

35%

mg/kg Ts<0.22Atrazine-desethyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

35%

mg/kg Ts<0.22Atrazine-desisopropyl b)*Beräknad från analyserad 

halt

35%

mg/kg Ts<0.22Bentazone b)*Beräknad från analyserad 

halt

35%

mg/kg Ts<0.22Cyanazine b)*Beräknad från analyserad 

halt

35%

mg/kg Ts<0.22D -2,4 b)*Beräknad från analyserad 

halt

35%

mg/kg Ts<0.22Diclorprop b)*Beräknad från analyserad 

halt

35%

mg/kg Ts<0.22Diuron b)*Beräknad från analyserad 

halt

35%

mg/kg Ts<0.22Imazapyr b)*Beräknad från analyserad 

halt

35%

mg/kg Ts<0.22Linuron b)*Beräknad från analyserad 

halt

35%

mg/kg Ts<0.22MCPA b)*Beräknad från analyserad 

halt

35%

mg/kg Ts<0.22Simazine b)*Beräknad från analyserad 

halt

35%

mg/kg Ts<0.22Terbuthylazine b)*Beräknad från analyserad 

halt

35%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Agro (Lidköping), SWEDEN

b)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), 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 5 av 5

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping)

Box 887

Sjöhagsg. 3

SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8390

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Ingrid Westman-Lernstål, 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 1 av 1

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v34

Bilaga 3 
Sida 36 (36)
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Bilaga 4.
Analysrapport för torr- och våtviksbestämning

@TYRENS 



1(1) 

Tyréns AB 

Kungsgatan 6 

252 21 Helsingborg 

Besök: Kungsgatan 6 

 

Tel: 010-452 31 20 

Fax: 010-452 39 55 

www.tyrens.se 

 

Säte: Stockholm 

Org.Nr: 556194-7986 
 
 

  
 

Helsingborg 2013-12-20 

Benjamin Bjerg 

010-452 31 20 

Uppdrag: 249970 

 

Beräkning av torr- respektive våtdensitet 

Inkomna prover 

 

Prov. Nr 

 

PP5 Torrdensitet: 1,12 ton/m
3
 

 Våtdensitet: 1,18 ton/m
3 

 

PP6 Torrdensitet: 0,43 ton/m
3
 

 Våtdensitet: 0,88 ton/m
3 

 

PP7 Torrdensitet: 0,39 ton/m
3
 

 Våtdensitet: 0,74 ton/m
3 

 

PP8 Torrdensitet: 0,44 ton/m
3
 

 Våtdensitet: 0,63 ton/m
3 

 

PP9 Torrdensitet: 0,3 ton/m
3
 

 Våtdensitet: 1,05 ton/m
3 

 

PP12 Torrdensitet: 0,49 ton/m
3
 

 Våtdensitet: 0,73 ton/m3 
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Allmän fasUghetsinfonnation, Taxeringsinfomiation

6 mars 2020

Fastighet
Beteckning

Åstorp Åstorp 113:154
Nyckel: 121056182

Senaste ändringen
i allmänna delen

2000-11-14

Senaste ändringen i

inskrivningsdelen
2019-09-04 18:01

Aktualitetsdatum i

inskrivningsdelen
2020-03-05

Adress

Adress

Norra Vallgatan 10

26531 Åstorp

Areal

Område

Totalt

Totalareal

l 0171 kvm

Därav landareal

l 0171 kvm

Därav vattenareal

Läge, karta
Område

l

N, E (SWEREF 99 TM)

6223915.1 372722.3

N, E (SWEREF99 1330)

6224650.6 115903.9

Lagfart
Ägare

556667-3884

Svensk Jordförbättring AB

Box 1410

251 14 Helsingborg

Köp: 2006-04-13
Köpeskilling: 234.000 SEK
Avser hela fastigheten

Överlåten från akt: 04/2629

Inskrivningsdag 2007-01-04

Andel

1/1

Inskrivningsdag

2007-01-04

Akt

07/372

_Tl^L&^reJagf^^^^^
Tidigare ägare

556503-8667

Ome Miljöteknik AB

C/0 Advokatfirman Bagger AB

Sundstorget 3

252 21 Helsingborg

Köp: 2003-11-03 Andel: 1/1
Köpeskilling: 101.710 SEK
Avser hela fastigheten

Inskrivningsdag

2004-02-02

Akt

04/2629



LAN TMÄT E Rl E T Alhnän fastighetsinformation, TaxeringsinfonTiation

6 mars 2020

Tidigare ägare
Överlåten från akt: 64/348

Inskrivningsdag 2004-02-02

Överlåten andel: 1/1 Förvärvad av akt: 07/372

212000-0936

Åstorps Kommun
Personalkontoret.kom.kontor

265 80 Åstorp

Köp: 1964-03-13 Andel: 1/1

Överlåten andel: 1/1 Förvärvad av akt: 04/2629

Lagfartsanmärkning: Anmärkning 90/3389

Inskrivningsdag Akt

64/348

Inteckningar
Fastigheten besväras ej av sökt eller beviljad inteckning.

Avtalsrättigheter
Nr Avtalsrättighet

l Avtalsservitut: Avloppsledning mm

Anmärkning: Rättat 00/6325

Inskrivningsdag

1959-09-16

Alrt

59/2950

^t^^^^^^s;aii_
Anteckning

Svensk jordförbättring ab, 556667-3884, konkurs

Föreläggande att forsla bort upplaget av natriumsulfat från

fastigheten(DNR 2007-0083-64 2007-10-10 §93)

Anmärkning: Frist:! månad från delgivning

Inskrivningsdag

2008-07-18

2009-06-23

Akt

08/22926

09/20219

Rättigheter
Ändamål

Väg

Avloppsledning mm

Rättsförhållande Rättighetstyp

Förmån Officialservitut

Last Avtalsservitut

Datum

2000-11-14

Akt

1277-388.1

11-1M5-59/2950. l

(inklusive omprövningar)^si^rlnyupp^^^^^^^^^
Taxeringsenhet

Industrienhet, övrig byggnad for radiokommunikation (443)719426-1

Omfattar byggnad på ofri grund
Indusu-itillbehör: Industritillbehör saknas

Taxeringsvärde

228.000 SEK

Taxeringsår

2019

därav byggnadsvärde därav markvärde

228.000 SEK O



LAN TMÄT E Rl E T Allmän fastighetsinformation, Taxeringsinfoimation

6 mars 2020

Taxerad ägare Andel

Svenska Umts-Nät AB 1/1

Warfvinges Väg 45 4tr

112 51 Stockholm

Värderingsenhet industribyggnad värderad enligt produktionskostnadsmetoden

Byggnadsvärde

228.000 SEK

Bruttoarea ovan mark Återanskaffningskostnad

462.000 SEK

Typ av byggnad Under byggnad

Mast Nej

Nybyggnadsår Tillbyggnadsår

2006

Juridisk form

Övriga aktiebolag

300657254

Nybyggnadskostnad

330.000 SEK

Saneringsmogcn

Nej
Värdeår

2006

Ta^ringsupp'gifter
Taxeringsenhet

Industrienhet, tomtaiark (411) 418840-0

Omfattar hel registerfastighet.
Industritillbehör: Industritillbehör saknas

Taxeringsvärde

1.423.000 SEK

Taxerad ägare

Svensk Jordförbättring AB

Box 1410

251 14 Helsingborg

Värderingsenhet industrimark
Markvärde

1.423.000 SEK

Areal tomtmark

10 171 kvm

(inklusive omprövningar)

Taxeringsår

2019

därav byggnadsvärde

o

Andel

1/1

49750264

Riktvärdeområde

1277004

Yta byggrätt

därav markvärde

1.423.000 SEK

Juridisk form

Övriga aktiebolag

Åtgärd
Fastighetsrättsliga åtgärder

Avstyckning

Datum

2000-11-14

Akt

1277-388

Urspryng
Åstorp Åstorp 113:10

Myndighetsadresser
Fastighetsbildning

www.lantmateriet.se/hittakontor
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Fastighetsinskrivning

LantmäterietFastighetsinskrivning
761 80 Norrtälje

Allmän fastighetsinformation, Taxeringsinformation
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0771-63 63 63
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KLAGANDE 
Pontus Pålsson 
 
MOTPART 
Åstorps kommun 
 
ÖVERKLAGAT BESLUT 
Kommunfullmäktige i Åstorps kommuns beslut den 27 januari 2020, § 21 
 
SAKEN 
Laglighetsprövning enligt kommunallagen 
___________________ 
 
 
FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 
 
Förvaltningsrätten upphäver det överklagade beslutet. 
 
____________________ 
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BAKGRUND  

 

Kommunfullmäktige i Åstorps kommuns behandlade den 27 januari 2020, 

§ 21, ett ärende rubricerat ”Norra Vallgatan, återställning av Åstorp 113:154, 

113:10”. I ärendesammanfattningen angavs i huvudsak följande. 

 

Svensk Jordförbättring AB försattes i konkurs i juni 2008. På fastigheten 

Åstorp 113:154 i Åstorps kommun har bolaget haft ett upplag av kemikalier 

sedan 2006. Bolaget var fastighetsägare och konkursförvaltaren abandonerade 

fastigheten. Fastigheten ligger i norra delen av samhället Åstorp och närmsta 

grannar är en brukshundsklubb, Humlebäcken och två företag. Inom en radie 

på 500 meter finns skolor och bostadsområden. Beslut är fattat att kommunen 

ska genomföra en upphandling av övertäckning enligt WSP:s alternativ 1. Det 

visar sig nu att Naturvårdsverket har ändrat bidragsreglerna vilket medför att 

kommunen inte får något bidrag eftersom föroreningen inte anses vara akut. 

Tekniska kontoret avser att under 2020 utföra alternativ I, förutsatt beslut om 

finansiering. Tekniska kontoret har under våren 2019 gjort en förfrågan via 

WSP avseende att köra bort de förorenade massorna och deponin. Under hösten 

2019 har en politisk styrgrupp bildats för att gemensamt komma fram till ett 

beslutsförslag. 

 

Kommunfullmäktige beslutade följande: 

 
Åstorps kommun ska ansöka om exproprieringstillstånd för fastigheten 
Åstorp 113:154 efter beslut gällande täckning. 
 
Ta samtliga avsatta medel i anspråk för att finansiera utförandet av  
alternativ 1. 
 
Utredningen ska kompletteras med uppdaterad information och en ansökan 
om bidrag från Naturvårdsverket för att sanera saltet kommer att göras i 
samband med övertagande av fastigheten Åstorp 113:154. 
 
Om utredningen visar på att det mest miljö-ekonomiska är att transportera 
bort saltet till annan deponi, kommer ansökan att kompletteras med detta 
så att ett ev. bidrag kan erhållas. 
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NSR (Vera park) får i uppdrag att starta ett projekt gällande möjliggörandet 
att få saltavfallet till en tillgång, 
 
NSR (Vera park) utreder och utvecklar saltet för i syfte att få en möjlig 
ekonomisk vinst vid bortforsling. 
 
Tekniska kontoret i samband med budgetprocess 2021 och framåt 
presenterar en rimlig summa medel för framtida bortforsling av akuta  
deponier inom Åstorps kommun. 

 

YRKANDE OCH INSTÄLLNING 

 

Pontus Pålsson överklagar beslutet. Han anför i sammanfattning bl.a.  

följande.  

 

Det överklagade beslutet innebär att giftdeponin täcks över och att marken 

kommer att vara kontaminerad i tusentals år och sakta laka ur gifterna till 

grundvatten, Humlebäcken och omgivande åkermark. 

 

Det överklagade beslutet går inte att förstå med avseende på vilka åtgärder 

som beslutats i fråga om det som benämns "WSP:s alternativ 1". Någon 

WSP-rapport har inte bifogats som beslutsunderlag. Följden är att beslutet 

inte går att förstå vad gäller dess omfattning, vad det innebär tekniskt och 

miljömässigt, vilken framtida miljöpåverkan beslutet får, vilka kostnader 

som innefattas och vilka som kan uppstå eftersom övertäckningen ska gälla 

för resten av detta århundrade och därtill cirka 3 000 år innan gifterna brutits 

ned eller lakats bort. En rapport från 2016, med en utredd översiktlig miljö-

konsekvensbeskrivning från WSP, kan vara den handling som "alternativ 1" 

beskrivs i. Denna har dock undanhållits fullmäktiges ledamöter. 

 

Ärendets rubrik är missvisande. Eftersom beslutet blev att täcka över gifter 

som inte fanns på platsen före 2006 handlar det inte om "återställning". Det 

gäller två fastigheter med helt olika behov som blandas samman. Den ena 

tillhör ett konkursbo och den andra tillhör kommunen.  
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Valet av beredande nämnder har inte skett på saklig grund. Endast kommun-

styrelsen har handlagt ärendet trots att det berör miljöfrågor och kommunens 

ansvar inom miljöbalkens område som formuleras i kommunens reglemente 

för bygg- och miljönämnden. Trots att miljöbalken är relevant och avgörande 

för beslutet saknas i beslutsunderlaget redogörelse för vilka bestämmelser 

som är avgörande, miljö- eller kostnadspåverkande. Beredningen utelämnar 

också helt kopplingen till den aktuella översiktsplanen som ger möjlighet till 

byggande av bostäder och en skola i närheten av kemikalielagret.  

 

Någon erforderlig skälighetsbedömning enligt 10 kap. 4 § miljöbalken för 

bestämning av efterbehandlingsansvar (s.k. ansvarsutredning) har inte  

redovisats. Inte heller har kommunen redovisat den miljömässiga nyttan med 

att täcka över kemikalieupplaget istället för att frakta bort de miljöfarliga 

ämnena. Det överklagade beslutet strider därför också mot miljöbalken. 

 

Beslutspunkter har inte kostnadsredovisats och det finns inte en tillräckligt 

tydlig anvisning från kommunfullmäktige om hur utgifter ska finansieras. I 

en tjänsteskrivelse i ärendet finns märkliga finansieringspåståenden vilka inte 

bär trovärdighetens prägel och inte uppfyller kraven på beredning, saklighet 

samt på anvisning om hur utgiften ska finansieras. Det överklagade beslutets 

sista, sjunde, punkt saknar verklighetsförankring, precisering och finansiering. 

Den avser ett ofinansierat beslut avseende en fråga som inte har behandlats i 

en tjänsteskrivelse och det finns inte beskrivet hur beslutet kommer att  

belasta ekonomin. 

 

I beslutsunderlaget finns "protokoll från politisk styrgrupp 2019-12-09". 

Någon sådan grupp ingår inte i beslutad politisk organisation. Det finns inget 

i beslutsunderlaget om vem, när eller hur den gruppen tillsatts eller på vems 

direktiv och med vilket uppdrag den arbetat. Gruppens sammansättning är inte 

beslutad. En av gruppens medlemmar är andre vice ordföranden i bygg- och 
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miljönämnden som är tillsynsmyndighet i miljöfrågor. Nämnden har under 

lång tid handlagt just de nu aktuella fastigheterna. Andre vice ordföranden 

deltog också i fullmäktiges beslut. Eftersom det saknas yttrande från bygg- 

och miljönämnden kan det inte uteslutas andre vice ordföranden godkänt att 

en övertäckning kommer att ges erforderliga tillstånd av den nämnd vars 

ledning han tillhör. Det kan inte bortses från att det kan handla tvåinstans- 

eller delikatessjäv. Förfarandet kan även strida mot reglerna om tillsyn i 

10 kap. miljöbalken. 

 

Pontus Pålsson bifogar och hänvisar till en större mängd handlingar, bl.a. 

reglementet för Bygg- och miljönämnden i Åstorps kommun. 

 

Åstorps kommun anser att överklagandet ska avslås och anför i huvudsak 

följande.  

 

Det som har åberopats avser främst omfattning och kvalitet av beredningen 

och bör därför inte beaktas i laglighetsprövningen. Pontus Pålsson har inte 

gjort gällande något av betydelse för en laglighetsprövning som visar att det 

överklagade beslutet inte tillkommit i laga ordning. Det är den beslutande 

församlingen som avgör om underlag och beredning är tillräckligt. Eftersom 

en tydlig majoritet av kommunfullmäktige röstade för beslutet med aktuellt 

beslutsunderlag och den beredning som skett har beslutet kommit till på ett 

lagligt sätt. 

 

Bygg- och miljönämnden är tillsynsnämnd och har därför inte varit en  

beredningsinstans i framtagning av ärendet utan nämnden har att kontrollera 

den beslutade åtgärden efter verkställande. Det faktum att en person sitter i 

bygg- och miljönämnden kan inte påverka kommunfullmäktiges beslut utan 

tillsynsjävet aktualiseras i tillsynsnämndens verksamhet, inte i fullmäktiges. 

Därtill är inte tvåinstansjäv tillämpligt. Grund för upphävning med anledning 

av detta bör därför inte heller föreligga. 
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Eftersom Pontus Pålsson inte har visat på vilket sätt beslutet inte skulle vara 

finansierat, utan bara har hänvisat till att han inte kan utläsa det i underlaget, 

finns det heller inget för Åstorps kommun att bemöta. 

 

Pontus Pålssons synpunkter kring ärendets rubrik, ärendets omfattning, hur 

arbetet hanterats inom en tillfälligt sammansatt grupp m.m. visar inte på 

vilket sätt något av detta strider mot någon bestämmelse. Förfarandet har 

gått till på ett korrekt sätt och inom ramarna för det kommunala självstyret. 

Grund för upphävning med anledning av detta bör därför inte heller finnas. 

 

Sammanfattningsvis anser Åstorps kommun att överklagandet främst tar 

sikte på beredningens kvalitet och yrkar därför att det lämnas utan bifall. 

 

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET 

 

Processuella bestämmelser  

 
Förvaltningsrätten ska pröva överklagandet i den ordning som anges i 13 kap. 

kommunallagen. Detta innebär dels att endast det överklagade beslutets 

laglighet och inte dess lämplighet prövas, dels att prövningen endast omfattar 

om beslutet ska upphävas eller inte. Prövningen av om ett kommunalt beslut 

ska upphävas får enligt 7 § samma kapitel grundas endast på de omständigheter 

som klaganden har hänvisat till före överklagandetidens utgång.  

 

I 13 kap. 8 § kommunallagen anges på vilka grunder ett kommunalt beslut 

ska upphävas, nämligen om 

1. det inte har kommit till på lagligt sätt, 

2. beslutet rör något som inte är en angelägenhet för kommunen, 

3. det organ som har fattat beslutet inte har haft rätt att göra det, eller 

4. beslutet annars strider mot lag eller annan författning. 
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Ramen för prövningen 

 
Förvaltningsrätten ska pröva fullmäktiges beslut endast med avseende på 

omständigheter som Pontus Pålsson hänvisat till inom tiden för överklagande. 

Förhållanden som han åberopat först i ett yttrande efter klagotidens utgång 

omfattas således inte av prövningen i målet. Domstolen har inte heller 

närmare redogjort för det senare yttrandet i denna dom.  

  

Pontus Pålsson har riktat en mängd invändningar mot kommunfullmäktiges 

beslut. Han har även redogjort för sina synpunkter på hur ärendet angående 

bl.a. de nu aktuella fastigheterna i olika avseenden har hanterats tidigare och 

över tid. För tydlighets skull vill förvaltningsrätten därför inledningsvis 

också poängtera att det endast är sådana förhållanden som har en mera direkt 

koppling till just det överklagade beslutet som kan ha avgörande betydelse 

för prövningen i målet. 

 

Förvaltningsrättens bedömning 

 
Ärendets rubrik 

 
För det fall ett ärende i kommunfullmäktige skulle anses ha en missvisande 

eller felaktig rubrik är enbart den omständigheten som sådan inte något som 

enligt förvaltningsrätten ska föranleda upphävande av beslut i ärendet med 

tillämpning av 13 kap. 8 § kommunallagen. Avgörande är istället om ärendet 

har tillkännagivits på ett korrekt sätt. Av 5 kap. 13 § kommunallagen framgår 

att tid och plats för varje sammanträde med fullmäktige ska tillkännages med 

uppgift om de ärenden som ska behandlas. Enligt 52 § samma kapitel gäller 

att ordföranden som huvudregel ska se till att bara sådana ärenden avgörs 

som har tillkännagetts enligt 13 § eller 14 §.  
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Förvaltningsrätten anser dock inte att Pontus Pålsson kan anses ha gjort 

gällande att det överklagade beslutet fattats i strid mot bestämmelserna 

om tillkännagivande. Enbart det som Pontus Pålsson har anfört om ärendets 

rubricering som sådan skulle enligt förvaltningsrätten alltså inte kunna  

medföra att fullmäktiges beslut ska upphävas. 

 

Finansieringsanvisning 

 
Om fullmäktige beslutar om en utgift under löpande budgetår, ska beslutet 

enligt 11 kap. 15 § kommunallagen innefatta en anvisning om hur utgiften 

ska finansieras. Bestämmelsen innebär att fullmäktige måste ange hur en 

utgift under löpande budgetår ska finansieras (jfr prop. 2016/17:171 s. 429). 

 

Förvaltningsrätten kan inte av det överklagade beslutet utläsa att fullmäktige 

genom detta har beslutat om en ny utgift utan att ange hur den ska finansieras. 

Det ankommer inte på rätten att bedöma kvaliteten på eller hållbarheten av 

bedömningar i kostnadshänseende som redogörs för i underlag för beslutet. 

Därtill konstaterar rätten för övrigt också att innebörden av det överklagade 

beslutets sista punkt är oklar. Den synes närmast avse ett utrednings- eller 

beräkningsuppdrag till en kommunal förvaltning (Tekniska kontoret) och 

inte gälla ett beslut av fullmäktige om en utgift i sig. I vart fall är det som 

har beslutats inte hänförligt till det löpande budgetåret, 2020.     

 

Jäv 

 
Kommunallagens bestämmelser om jäv syftar till att förhindra misstankar 

om partiskhet och ovidkommande hänsyn. De kan träffa såväl grundade 

som ogrundade misstankar. 

 

Enligt 5 kap. 47 § kommunallagen får en ledamot i kommunfullmäktige 

inte delta i handläggningen av ett ärende som personligen rör ledamoten  
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själv, ledamotens make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon  

annan närstående. 

 

Det har inte framkommit, eller ens påståtts, att något i det nu aktuella ärendet 

personligen rör en fullmäktigeledamot eller en ledamots närstående.   

 

En annan sak är att det finns striktare jävsregler som gäller nämndsledamöter 

och anställda (se 6 kap. 28 - 32 §§ respektive 7 kap. 4 § kommunallagen), 

bl.a. om s.k. delikatessjäv (se 6 kap. 28 § 5 kommunallagen). Jäv under 

beredningsförfarandet kan i och för sig läggas till grund för ett upphävande 

av fullmäktiges senare beslut i frågan. Det har dock inte gjorts gällande att 

någon ledamot vid ett nämndsammanträde eller en anställd som deltagit i 

beredningen av ärendet då har varit jävig.  

 

Miljöbalken 

 
Av 10 kap. 2 § miljöbalken framgår att den som bedriver eller har bedrivit 

en verksamhet eller vidtagit en åtgärd som har bidragit till en förorenings-

skada eller allvarlig miljöskada (verksamhetsutövaren) är ansvarig för det 

avhjälpande som ska ske enligt bestämmelserna i kapitlet. Enligt kapitlets 

3 § gäller att om det inte finns någon verksamhetsutövare som kan utföra 

eller bekosta det avhjälpande av en föroreningsskada som ska ske enligt 

bestämmelserna i kapitlet, är var och en som förvärvat den förorenade  

fastigheten ansvarig, om förvärvaren vid förvärvet kände till föroreningen 

eller då borde ha upptäckt den. I 4 § första stycket anges att den som är 

ansvarig för att avhjälpa en föroreningsskada i skälig omfattning ska utföra 

eller bekosta det avhjälpande som på grund av föroreningen behövs för att 

förebygga, hindra eller motverka att skada eller olägenhet uppstår för 

människors hälsa eller miljön. 

 

Den omständigheten som sådan att eventuella överväganden i fråga om 

avhjälpandeansvar enligt 10 kap. 4 § miljöbalken inte redovisas genom 
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(eller i samband med) just det nu överklagade beslutet kan inte medföra 

att det beslutet därför strider mot lag eller ska upphävas på annan grund. 

Inget av det som Pontus Pålsson framfört inom tiden för överklagande med 

avseende på miljöbalken är enligt förvaltningsrätten av beskaffenheten att 

det skulle kunna medföra att kommunfullmäktiges beslut ska upphävas.   

 

Beredningen 

 
I 5 kap. 26 - 38 §§ kommunallagen finns regler om beredningen av ärenden i 

fullmäktige. Som huvudregel kräver lagen att innan ett ärende avgörs av 

fullmäktige ska det ha beretts antingen av en nämnd vars verksamhetsområde 

ärendet berör eller av en fullmäktigeberedning. Om ett ärende har beretts bara 

av en fullmäktigeberedning, ska en nämnd vars verksamhetsområde ärendet 

berör alltid ges tillfälle att yttra sig.  

 

Något krav på beredningens kvalitet finns dock inte. Fullmäktige tar alltså 

själv ställning till om beredningens kvalitet är tillfyllest. Det ankommer inte 

på förvaltningsrätten att i målet pröva lämpligheten i den bedömningen. 

 

Beträffande krav på beredningens omfattning anges följande i förarbeten 

till kommunallagen (prop. 2016/17:171 s. 340). Syftet med beredningen är 

att ge fullmäktige ett tillförlitligt och allsidigt belyst underlag för besluten. 

Det är fullmäktige som bestämmer vilka nämnder som ska delta i beredningen 

av ärendena. Urvalet måste dock ske på saklig grund. Styrelsen är alltid den 

sista instansen i beredningsprocessen och ytterst ansvarig för beredningen 

av alla ärenden. Vilken eller vilka nämnder i övrigt som bör delta i bered-

ningen beror på det aktuella ärendet. En nämnd bör i normalfallet alltid få 

yttra sig i ett ärende som berör nämndens verksamhetsområde, detta gäller 

särskilt om nämnden ansvarar för en obligatorisk verksamhet.  
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Det är ostridigt att det nu aktuella ärendet berör bygg- och miljönämndens 

verksamhetsområde, i vart fall såtillvida att nämnden fullgör kommunens 

uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet enlig lag. Det är också  

uppenbart att ärendet i allt väsentligt gäller hanteringen av en fråga inom 

området för miljö- och hälsoskydd. Det är okänt för förvaltningsrätten om 

ärendet också berör ytterligare nämnders verksamhet. Kommunen har vidare 

inte gjort gällande att ärendet faller inom ramen för kommunstyrelsens 

särskilda kompetensområde. 

 

Eftersom ärendet har beretts endast av kommunstyrelsen och inte även av 

en facknämnd (såvitt framgår i vart fall av bygg- och miljönämnden), har 

beredningen av ärendet inte skett enligt kommunallagens krav. Fullmäktiges 

överklagade beslut har därmed inte kommit till på lagligt sätt och ska 

följaktligen upphävas.   

 

Övrigt 

 
Pontus Pålsson har i olika avseenden ifrågasatt den allmänna lämpligheten 

hos det överklagade beslutet. Det är inte något förvaltningsrätten ska pröva. 

Han har också pekat på vissa andra omständigheter, som inte har redogjorts 

för i denna dom, vilka inte heller skulle kunna medföra att det överklagade 

beslutet ska upphävas med tillämpning av 10 kap. 8 § kommunallagen.  

 

Sammanfattning 

 
Kommunfullmäktige i Åstorps kommuns beslut den 27 januari 2020, § 21, 

ska alltså upphävas till följd av att ärendet inte har beretts i den omfattning 

kommunallagen kräver och beslutet därmed inte har kommit till på lagligt 

sätt. Bristen gäller att en facknämnd inte har deltagit i beredningen. 

 

Pontus Pålsson har enligt förvaltningsrätten inte visat att det överklagade 

beslutet ska upphävas även med hänsyn till någon annan brist.  



  Sida 12 
FÖRVALTNINGSRÄTTEN 
I MALMÖ 

DOM 
 

2194-20 

Avdelning 1  
 
HUR MAN ÖVERKLAGAR, för Åstorps kommun se bilaga (FR-03),  

för kommunmedlem i Åstorps kommun, se kungörelse. 

 

 

Louise af Klint  

 

I avgörandet har även de särskilda ledamöterna Jan-Inge Ahlfrid och  
Thomas Håkansson deltagit. 
 

Håkan Hall har föredragit målet. 
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Hur man överklagar FR-03

________________________________________________________________ 

Vill du att beslutet ska ändras i någon del kan 
du överklaga. Här får du veta hur det går till. 

Överklaga skriftligt inom 3 veckor 

Tiden räknas oftast från den dag som du fick 
del av det skriftliga beslutet. I vissa fall räknas 
tiden i stället från beslutets datum. Det gäller 
om beslutet avkunnades vid en muntlig 
förhandling, eller om rätten vid förhandlingen 
gav besked om datum för beslutet. 

För en part som företräder det allmänna (till 
exempel myndigheter) räknas tiden alltid från 
den dag domstolen meddelade beslutet. 

Observera att överklagandet måste ha kommit 
in till domstolen när tiden går ut.  

Så här gör du 

1. Skriv förvaltningsrättens namn och 
målnummer. 

2. Förklara varför du tycker att beslutet ska 
ändras. Tala om vilken ändring du vill ha 
och varför du tycker att kammarrätten ska 

ta upp ditt överklagande (läs mer om 
prövningstillstånd längre ner). 

3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. 
Förklara vad du vill visa med varje bevis. 
Skicka med skriftliga bevis som inte redan 
finns i målet. 

4. Lämna namn och personnummer eller 
organisationsnummer. 

Lämna aktuella och fullständiga uppgifter 
om var domstolen kan nå dig: postadresser, 
e-postadresser och telefonnummer. 

Om du har ett ombud, lämna också 
ombudets kontaktuppgifter. 

5. Skicka eller lämna in överklagandet till 
förvaltningsrätten. Du hittar adressen i 
beslutet. 

Vad händer sedan? 

Förvaltningsrätten kontrollerar att överklagan-
det kommit in i rätt tid. Har det kommit in för 
sent avvisar domstolen överklagandet. Det 
innebär att beslutet gäller. 

Om överklagandet kommit in i tid, skickar 
förvaltningsrätten överklagandet och alla 
handlingar i målet vidare till kammarrätten. 

Har du tidigare fått brev genom förenklad 
delgivning kan även kammarrätten skicka brev 
på detta sätt. 

  

Vilken dag går tiden ut? 

Sista dagen för överklagande är samma veckodag 
som tiden börjar räknas. Om du exempelvis fick 
del av beslutet måndagen den 2 mars går tiden ut 
måndagen den 23 mars. 

Om sista dagen infaller på en lördag, söndag eller 
helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårs-
afton, räcker det att överklagandet kommer in 
nästa vardag. 

Bilaga 1
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Prövningstillstånd i kammarrätten 

När överklagandet kommer in till kammar-
rätten tar domstolen först ställning till om 
målet ska tas upp till prövning. 

Kammarrätten ger prövningstillstånd i fyra 
olika fall. 

• Domstolen bedömer att det finns 
anledning att tvivla på att förvaltnings-
rätten dömt rätt. 

• Domstolen anser att det inte går att 
bedöma om förvaltningsrätten dömt rätt 
utan att ta upp målet. 

• Domstolen behöver ta upp målet för att 
ge andra domstolar vägledning i rätts-
tillämpningen. 

• Domstolen bedömer att det finns 
synnerliga skäl att ta upp målet av någon 
annan anledning. 

Om du inte får prövningstillstånd gäller det 
överklagade beslutet. Därför är det viktigt att i 
överklagandet ta med allt du vill föra fram. 

Vill du veta mer? 

Ta kontakt med förvaltningsrätten om du har 
frågor. Adress och telefonnummer hittar du på 
första sidan i beslutet. 

Mer information finns på www.domstol.se. 

http://www.domstol.se/


Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

15(18) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-09-27 
 

Kf § 152 
 
Valkrets och distrikt för Åstorps kommun 
Dnr KSFD 2021/116 
 
Sammanfattning 
Enligt valkalender för val till riksdag, region- och kommunfullmäktige ska 
kommunfullmäktige senast den 31 oktober besluta om ändringar i 
indelningen i valkretsar. Beslutet ska därefter fastställas av Länsstyrelsen 
senast den 1 december. Beslut om valkretsar ska därefter användas för att 
fastställa vilka valdistrikt som finns. Förslaget som föreligger innebär att 
kommunen behåller de valdistrikt som beslutats om inför valen 2018 och 
2019.   
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsen 2021-09-15 § 168 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-11 § 187 
Protokoll från Valnämnden 2021-06-16 § 2 
Tjänsteskrivelse från Amer Lukac, nämndsekreterare, 2021-06-09 
 
 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
 
 
Expedieras: 
Akten 
Kansliavdelningen 
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ÅSTORP

Kommunstyrelsen 37(46)

PROTOKOLL
2021-09-15

Ks § 168

Valkrets och distrikt for Åstorps kommun
DnrKSFD2021/116

Sammanfattning
Enligt valkalender för val till riksdag, region- och kommunfullmäktige ska
kommunfullmäktige senast den 31 oktober besluta om ändringar i indelningen i
valkretsar. Beslutet ska därefter fastställas av Länsstyrelsen senast den l
december. Beslut om valkretsar ska därefter användas för att fastställa vilka

valdistrikt som finns. Förslaget som föreligger innebär att kommunen behåller
de valdistrikt som beslutats om inför valen 2018 och 2019.

Beslutsunderlag
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-11 § 187
Protokoll från Valnämnden 2021-06-16 § 2
Tjänsteskrivelse från Amer Lukac, nämndsekreterare, 2021-06-09

Yrkanden

Ordförande yrkar på att föreslå kommunfullmäktige besluta:
Att behålla befintlig Valkrets för Åstorps kommun
Att behålla befintlig indelning av valdistrikten i Åstorps kommun

Proposition
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktigebeslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

Att behålla befintlig Valkrets för Åstorps kommun
Att behålla befintlig indelning av valdistrikten i Åstorps kommun

•

Motiveringar

Åstorp Biörnekulla
Valdistriktet är frånskilt centrala Åstorp av järnväg och industrier, och är
geografiskt stort och avlångt. På sikt finns där planer på att börja byggnation av
ett nytt bostadsområde kallat Björnekulla ås med ca 300 bostäder, vilket gör att
distriktet även på sikt bör hamna inom spännet 1000-2000. Att sammanslå det
med övrigt närliggande distrikt skulle dessutom innebära att distriktet i stället
hamnade över gränsen på 2000.

Ordförandes signatur

^^~
(1) Justerandes signatur (2) Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

1^14 ^v
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Kommunstyrelsen 38(46)

PROTOKOLL
2021-09-15

Ks § 168, forts

Kvidinge landsbygd
Kvidinge landsbygd omgärdar valdistriktet Kvidinge tätort och är ett
geografiskt stort område, som särskiljs från tätorten då det skulle bli ett för stort
valdistrikt. För att inte skapa ett till ytan, men även till antal, stort valdistrikt är
det lämpligt att behålla Kvidinge landsbygd som ett eget valdistrikt.

Nyvång

Valdistriktet består av tätorten Nyvång med omkringliggande landsbygd.
Nyvång är geografiskt skiljt från tätorten Åstorp av väg E4. I planeringen för
området finns planer för ca 250 nya villatomter. Dessa två faktorer gör att
kommunen anser att Nyvång bör vara ett eget valdistrikt. Alternativet hade
varit att vara en del av Hyllinge valdistrikt, men som ligger cirka 7 kilometer
bort och som i dagsläget har över 1800 röstberättigade, eller en del av Åstorp
Dala, som vid senaste valen haft delad lokal med Åstorp Bjärshög, och som inte
heller hänger ihop med Nyvång.

Expedieras
Akten

Kommunfullmäktige
Länsstyrelsen

Ordförandes signatur

'e^
(1) Justerandes signatur

^[h
(2) Justerandes signatur

^n/C--
Utdragsbestyrkande
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ÅSTORP

Kommunstyrelsens
Arbetsutskott

18(21)

PROTOKOLL
2021-08-11

KsAu § 187

Valkrets och distrikt for Åstorps kommun
DnrKSFD2021/116

Sammanfattning
Enligt valkalender för val till riksdag, region- och kommunfullmäktige ska
kommunfullmäktige senast den 31 oktober besluta om ändringar i indelningen
i valkretsar. Beslutet ska därefter fastställas av Länsstyrelsen senast den l
december. Beslut om valkretsar ska därefter användas för att fastställa vilka

valdistrikt som finns. Förslaget som föreligger innebär att kommunen behåller
de valdistrikt som beslutats om inför valen 2018 och 2019.

Beslutsunderlag
Protokoll från Valnämnden 2021-06-16 § 2
Tjänsteskrivelse från Amer Lukac, nämndsekreterare, 2021-06-09

Yrkanden

Ordförande yrkar på att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta:

Att behålla befintlig Valkrets för Åstorps kommun
• Att behålla befintlig indelning av valdistrikten i Åstorps kommun

Proposition
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsebeslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfLillmäktige besluta:

Att behålla befintlig Valkrets för Åstorps kommun
Att behålla befintlig indelning av valdistrikten i Åstorps kommun

Motiveringar

Åstorp Biörnekulla
Valdistriktet är frånskilt centrala Åstorp av järnväg och industrier, och är
geografiskt stort och avlångt. På sikt finns där planer på att börja byggnation
av ett nytt bostadsområde kallat Björnekulla ås med ca 300 bostäder, vilket
gör att distriktet även på sikt bör hamna inom spännet 1000-2000. Att
sammanslå det med övrigt närliggande distrikt skulle dessutom innebära att
distriktet i stället hamnade över gränsen på 2000.

Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

A
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Kommunstyrelsens
Arbetsutskott

19(21)

PROTOKOLL
2021-08-11

KsAu § 187, forts

Kvidinge landsbygd

Kvidinge landsbygd omgärdar valdistriktet Kvidinge tätort och är ett
geografiskt stort område, som särskiljs från tätorten då det skulle bli ett för
stort valdistrikt. För att inte skapa ett till ytan, men även till antal, stort
valdistrikt är det lämpligt att behålla Kvidinge landsbygd som ett eget
valdistrikt.

Nyvång

Valdistriktet består av tätorten Nyvång med omkringliggande landsbygd.
Nyvång är geografiskt skiljt från tätorten Åstorp av väg E4. I planeringen för
området finns planer för ca 250 nya villatomter. Dessa två faktorer gör att
kommunen anser att Nyvång bör vara ett eget valdistrikt. Alternativet hade
varit att vara en del av Hyllinge valdistrikt, men som ligger cirka 7 kilometer
bort och som i dagsläget har över 1800 röstberättigade, eller en del av Åstorp
Dala, som vid senaste valen haft delad lokal med Åstorp Bjärshög, och som
inte heller hänger ihop med Nyvång.

Expedieras
Akten

Kommunstyrelsen
Kommunfullmaktige
Länsstyrelsen

Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

(T
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VALNÄMNDEN 5(11)

PROTOKOLL
2021-06-16

Vn§2

Valkrets och distrikt for Åstorps kommun
DnrKSFD2021/116

Sammanfattning
Enligt valkalender för val till riksdag, region- och kommunfullmäktige ska
kommunfullmäktige senast den 31 oktober besluta om ändringar i
indelningen i valkretsar. Beslutet ska därefter fastställas av Länsstyrelsen
senast den l december. Beslut om valkretsar ska därefter användas för att

fastställa vilka valdistrikt som finns. Förslaget som föreligger innebär att
kommunen behåller de valdistrikts som beslutats om inför valen 2018 och
2019.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Amer Lukac, nämndsekreterare, 2021-06-09

Yrkanden

Ordförande yrkar på att föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta:

• Att behålla befintlig Valkrets för Åstorps kommun
Att behålla befintlig indelning av valdistrikten i Åstorps kommun

Proposition
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta
bifalles.

Valnämndens beslut

Valnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta:
Att behålla befintlig Valkrets för Åstorps kommun
Att behålla befintlig indelning av valdistrikten i Åstorps kommun•

Motiveringar

ÅstorD Biörnekulla
Valdistriktet är frånskilt centrala Åstorp av järnväg och industrier, och är
geografiskt stort och avlångt. På sikt finns där planer på att börja byggnation
av ett nytt bostadsområde kallat Björnekulla ås med ca 300 bostäder, vilket
gör att distriktet även på sikt bör hamna inom spännet 1000-2000. Att
sammanslå det med övrigt närliggande distrikt skulle dessutom innebära att
distriktet i stället hamnade över gränsen på 2000.

Ordförandes signatur

^
Justerandes signatur

<^
Utdragsbestyrkande

v
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ÅSTORP

VALNÄMNDEN 6(11)

PROTOKOLL
2021-06-16

Vn § 2, forts

Kvidinge landsbygd

Kvidinge landsbygd omgärdar valdistriktet Kvidinge tätort och är ett
geografiskt stort område, som särskiljs från tätorten då det skulle bli ett för
stort valdistrikt. För att inte skapa ett till ytan, men även till antal, stort
valdistrikt är det lämpligt att behålla Kvidinge landsbygd som ett eget
valdistrikt.

Nyvång

Valdistriktet består av tätorten Nyvång med omkringliggande landsbygd.
Nyvång är geografiskt skiljt från tätorten Åstorp av väg E4. I planeringen
för området finns planer för ca 250 nya villatomter. Dessa två faktorer gör
att kommunen anser att Nyvång bör vara ett eget valdistrikt. Alternativet
hade varit att vara en del av Hyllinge valdistrikt, men som ligger cirka 7
kilometer bort och som i dagsläget har över 1800 röstberättigade, eller en
del av Åstorp Dala, som vid senaste valen haft delad lokal med Åstorp
Bjärshög, och som inte heller hänger ihop med Nyvång.

Expedieras
Akten

Kommunstyrelsen
Kommunfiillmäktige
Länsstyrelsen

Ordförandes signatur

^--
Justerandes signatur

^:
Utdragsbestyrkande
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Tjänsteskrivelse 
Diarienummer 
KSFD 2021/XX 

Kommunfullmäktige 
 
Valkrets och distrikt för Åstorps kommun 
Dnr KSFD 2021/116 
 
Sammanfattning 
Enligt valkalender för val till riksdag, region- och kommunfullmäktige ska 
kommunfullmäktige senast den 31 oktober besluta om ändringar i indelningen i 
valkretsar. Beslutet ska därefter fastställas av Länsstyrelsen senast den 1 
december. Beslut om valkretsar ska därefter användas för att fastställa vilka 
valdistrikt som finns. Förslaget som föreligger innebär att kommunen behåller de 
valdistrikts som beslutats om inför valen 2018 och 2019.   
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar:  

• Att behålla befintlig (1) Valkrets för Åstorps kommun 
• Att behålla befintlig indelning av valdistrikten (10 st.) i Åstorps kommun 

 
Beslutsunderlag 
Här ska du lista samtliga beslutsunderlag i ärendet, även tjänsteskrivelsen. Glöm 
inte att bifoga handlingarna när du skickar in ärendet. 
 
Ärendet 
Valgeografin har fyra nivåer och överst är nivån som är hela området som gäller, 
dvs. hela kommunen. Valområdet gäller hela området det valet sker, dvs. hela 
regionen eller hela kommunen. Kommunen är sedan i sin tur indelat i valkretsar 
och det är för valkretsar som det väljs ledamöter till fullmäktige. Det är bara de 
stora kommunerna som är indelade i valkrets, då det som huvudregel krävs att 
man minst har 36 000 röstberättigade invånare för att få dela kommunen i två eller 
flera valkretsar (undantag kan göras). Åstorp har vid senaste statistiken (gäller 
fr.o.m. 1 mars 2021) 11 860 röstberättigade. Kommunfullmäktige beslutar om hur 
många mandat som hela kommunfullmäktige ska ha (minst det antal som anges i 
kommunallagen per antal röstberättigade), men länsstyrelsen beslutar om antalet 
mandat för varje valkrets. 
   
Valdistrikt 
Varje valkrets är sedan indelad i valdistrikt. Enligt 4 kap 17 § vallagen ska ett 
valdistrikt omfatta mellan 1000 och 2000 röstberättigade. Hänsyn ska tas till 
eventuella framtida kända förändringar såsom utflyttningar, nybyggnationer etc.  
 
Ett valdistrikt får ligga utanför intervallet 1000–2000 röstberättigade endast om 
det finns särskilda skäl. Sådana skäl skulle kunna vara att valdistriktet är 
geografiskt svårtillgängligt eller att valdistriktet väntas öka eller minska sin 
folkmängd inom kort. Endast om det finns synnerliga skäl får ett valdistrikt 
omfatta färre än 300 röstberättigade. Den nedre gränsen är satt med hänsyn till att 
skyddet för valhemligheten ska kunna behållas.  
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Tjänsteskrivelse 
Diarienummer 
KSFD 2021/XX 

 
Åstorps kommun har tre valdistrikt som idag understiger gränsen på 1000 
röstberättigade, Åstorp Björnekulla (812), Kvidinge Landsbygd (826) och Nyvång 
(555). Sedan föregående val har antalet röstberättigade ökat med 44 för Åstorp 
Björnekulla, 24 för Kvidinge Landsbygd och 35 för Nyvång. 
Motivering för att behålla distrikten trots understigande antal röstberättigade. 
 
1 Tabell – Lista över Åstorps valdistrikt 
Länskod Kommun Valdistriktskod Valdistriktsnamn Röstberättigade  
12 Åstorp 12770101 Åstorp  Centrum 1595 
12 Åstorp 12770102 Åstorp  Björnekulla 812 
12 Åstorp 12770105 Åstorp  Bjärshög 1117 
12 Åstorp 12770106 Åstorp  Dala 1134 
12 Åstorp 12770107 Åstorp  Öster 1462 
12 Åstorp 12770110 Åstorp Norr 1179 
12 Åstorp 12770203 Nyvång 555 
12 Åstorp 12770204 Hyllinge 1874 
12 Åstorp 12770308 Kvidinge tätort 1306 
12 Åstorp 12770309 Kvidinge landsbygd 826 

 
Kartbilaga (valdistrikt) 
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Tjänsteskrivelse 
Diarienummer 
KSFD 2021/XX 

Motiveringar 
 
Åstorp Björnekulla 
Valdistriktet är frånskilt centrala Åstorp av järnväg och industrier, och är 
geografiskt stort och avlångt. På sikt finns där planer på att börja byggnation av ett 
nytt bostadsområde kallat Björnekulla ås med ca 300 bostäder, vilket gör att 
distriktet även på sikt bör hamna inom spannet 1000-2000. Att sammanslå det med 
övrigt närliggande distrikt skulle dessutom innebära att distriktet i stället hamnade 
över gränsen på 2000.  
 
Kvidinge landsbygd 
Kvidinge landsbygd omgärdar valdistriktet Kvidinge tätort och är ett geografiskt 
stort område, som särskiljs från tätorten då det skulle bli ett för stort valdistrikt. 
För att inte skapa ett till ytan, men även till antal, stort valdistrikt är det lämpligt 
att behålla Kvidinge landsbygd som ett eget valdistrikt.  
 
Nyvång 
Valdistriktet består av tätorten Nyvång med omkringliggande landsbygd. Nyvång 
är geografiskt skiljt från tätorten Åstorp av väg E4. I planeringen för området finns 
planer för ca 250 nya villatomter. Dessa två faktorer gör att kommunen anser att 
Nyvång bör vara ett eget valdistrikt. Alternativet hade varit att vara en del av 
Hyllinge valdistrikt, men som ligger cirka 7 kilometer bort och som i dagsläget har 
över 1800 röstberättigade, eller en del av Åstorp Dala, som vid senaste valen haft 
delad lokal med Åstorp Bjärshög, och som inte heller hänger ihop med Nyvång.  
 
Övrigt 
Vad gäller Hyllinges distrikt finns anledning att undersöka en uppdelning till två 
distrikt vid kommande val 2026, då tätorten växer och med framtida 
utbyggnadsplaner beräknas det tillkomma cirka 700 bostäder.  
 
Beaktande av barnperspektivet 
Hur har barns bästa beaktats? 
 
Beslutet berör ej barn direkt. 
 
 
Expedieras till  
Akten 
Valnämnden 
Kommunfullmäktige 
 
 
Amer Lukac  Merih Özbalci  Jonas Jönsson 
Nämndsekreterare Kanslichef  Kommunchef 
042 640 92  042 640 13  042 640 50 
Amer.lukac@astorp.se merih.ozbalci@astorp.se jonas.jonsson@astorp.se 

mailto:Amer.lukac@astorp.se
mailto:Amer.lukac@astorp.se
mailto:merih.ozbalci@astorp.se
mailto:merih.ozbalci@astorp.se
mailto:jonas.jonsson@astorp.se
mailto:jonas.jonsson@astorp.se


Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

16(18) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-09-27 
 

Kf § 153 
 
Firmatecknare för Åstorp kommun 
Dnr KSFD 2021/164 
 
Sammanfattning 
Ett beslut avseende firmatecknare för Åstorps kommun behöver fattas 
löpande för att se till så att rätt personer har behörighet att teckna firma på 
Åstorps kommuns vägnar.  
 
Nedanstående personer får för kommunens räkning underteckna handlingar 
som rör köp, försäljning, gåva och byte av såväl fast som lös egendom, 
nyttjanderätts- och servitutsavtal, leasingavtal, hyresavtal, låne- och 
borgenshandlingar samt övriga rättshandlingar där särskilt beslut fattas. 
Handlingar ska alltid tecknas av två i förening. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsen 2021-09-15 § 169 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-11 § 185 
Tjänsteskrivelse från Linda Tholén, nämndsekreterare, 2021-07-05 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
 
 
 
Expedieras: 
Akten 
Kansliavdelningen 
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Kommunstyrelsen 39(46)

PROTOKOLL
2021-09-15

Ks § 169

Firmatecknare för Åstorp kommun
DnrKSFD2021/164

Sammanfattning
Ett beslut avseende firmatecknare för Åstorps kommun behöver fattas löpande
för att se till så att rätt personer har behörighet att teckna firma på Åstorps
kommuns vägnar.

Nedanstående personer får för kommunens räkning underteckna handlingar
som rör köp, försäljning, gåva och byte av såväl fast som lös egendom,
nyttjanderätts- och servitutsavtal, leasingavtal, hyresavtal, låne- och
borgenshandlingar samt övriga rättshandlingar där särskilt beslut fattas.
Handlingar ska alltid tecknas av två i förening.

Beslutsunderlag
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-11 § 185
Tjänsteskrivelse från Linda Tholén, nämndsekreterare, 2021-07-05

Yrkanden

Ordförande yrkar på att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att

l. Firmatecknare för Åstorps kommun godkänns enligt nedan:

Förtroendevalda

Ronny Sandberg (S), ordförande i Kommunstyrelsen
Richard Ridwall (S), 1 :e vice ordförande i Kommunstyrelsen
Roger Nielsen (M), 2:e vice ordförande i Kommunstyrelsen

Tjänstemän
Jonas Jönsson, Kommunchef
Anna Falkenstam, Ekonomichef
Merih Ozbalci, Kanslichef

Nedanstående personer kan endast teckna firma i förening med ovanstående
personer:
Annika Hoppe, Förvaltningschef bildningsförvaltningen
Camilla Eriksson, Förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen
Felicia Mellgren Sandkvist, Förvaltningschef socialförvaltningen
Karolina Håkansson, HR-chef
Jörgen Wallin, Teknisk chef
Kent Naterman, Räddningschef

2. Beslutet ersätter kommunfullmäktiges beslut 2021-03-29, § 38 och gäller
från dess att beslutet vinner laga kraft.

Ordförandes signatur

:^'~
(1) Justerandes signatur

H(M
(2) Justerandes signatur

<^\c-—i
Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen 40(46)

PROTOKOLL
2021-09-15

Proposition
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktigebeslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
l. Firmatecknare för Åstorps kommun godkänns enligt nedan:

Förtroendevalda

Ronny Sandberg (S), ordförande i Kommunstyrelsen
Richard Ridwall (S), 1 :e vice ordförande i Kommunstyrelsen
Roger Nielsen (M), 2:e vice ordförande i Kommunstyrelsen

Tjänstemän
Jonas Jönsson, Kommunchef
Anna Falkenstam, Ekonomichef
Merih Özbalci, Kanslichef

Nedanstående personer kan endast teckna firma i förening med ovanstående
personer:
Annika Hoppe, Förvaltningschef bildningsförvaltningen
Camilla Eriksson, Förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen
Felicia Mellgren Sandkvist, Förvaltningschef socialförvaltningen
Karolina Håkansson, HR-chef
Jörgen Wallin, Teknisk chef
Kent Naterman, Räddningschef

2. Beslutet ersätter kommunfullmäktiges beslut 2021-03-29, § 38 och gäller
från dess att beslutet vinner laga kraft.

Expedieras
Akten

Kommunfullmäktige

Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur

h^\
(2) Justerandes signatur

•r\'
Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
2021-08-11

KsAu § 185

Firmatecknare for Åstorp kommun
Dnr KSFD 2021/164

Sammanfattning
Ett beslut avseende firmatecknare för Åstorps kommun behöver fattas löpande
för att se till så att rätt personer har behörighet att teckna firma på Åstorps
kommuns vägnar.

Nedanstående personer får för kommunens räkning underteckna handlingar
som rör köp, försäljning, gåva och byte av såväl fast som lös egendom,
nyttjanderätts- och servitutsavtal, leasingavtal, hyresavtal, låne- och
borgenshandlingar samt övriga rättshandlingar där särskilt beslut fattas.
Handlingar ska alltid tecknas av två i förening.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Linda Tholén, nämndsekreterare, 2021-07-05

Yrkanden

Ordförande yrkar på att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att
l. Firmatecknare för Åstorps kommun godkänns enligt nedan:

Förtroendevalda

Ronny Sandberg (S), ordförande i Kommunstyrelsen
Richard Ridwall (S), 1 :e vice ordförande i Kommunstyrelsen
Roger Nielsen (M), 2:e vice ordförande i Kommunstyrelsen

Tjänstemän
Jonas Jönsson, Kommunchef
Anna Falkenstam, Ekonomichef
Merih Ozbalci, Kanslichef

Nedanstående personer kan endast teckna firma i förening med ovanstående
personer:
Annika Hoppe, Förvaltningschef bildningsförvaltningen
Camilla Eriksson, Förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen
Felicia Mellgren Sandkvist, Förvaltningschef socialförvaltningen
Karolina Håkansson, HR-chef
Jörgen Wallin, Teknisk chef
Kent Naterman, Räddningschef

2. Beslutet ersätter kommunfullmäktiges beslut 2021-03-29, § 38 och gäller
från dess att beslutet vinner laga kraft.

Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

^
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PROTOKOLL
2021-08-11

KsAu § 185, forts.

Proposition
Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsebeslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
l. Firmatecknare för Åstorps kommun godkänns enligt nedan:

Förtroendevalda

Ronny Sandberg (S), ordförande i Kommunstyrelsen
Richard Ridwall (S), l:e vice ordförande i Kommunstyrelsen
Roger Nielsen (M), 2: e vice ordförande i Kommunstyrelsen

Tjänstemän
Jonas Jönsson, Kommunchef
Anna Falkenstam, Ekonomichef
Merih Ozbalci, Kanslichef

Nedanstående personer kan endast techia firma i förening med ovanstående
personer:
Annika Hoppe, Förvaltningschef bildningsförvaltningen
Camilla Eriksson, Förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen
Felicia Mellgren Sandkvist, Förvaltningschef socialförvaltningen
Karolina Håkansson, HR-chef
Jörgen Wallin, Teknisk chef
Kent Naterman, Räddningschef

2. Beslutet ersätter kommunfullmäktiges beslut 2021-03-29, § 38 och gäller
från dess att beslutet vinner laga kraft.

Expedieras
Akten

Kommimstyrelsen

Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Linda Tholén 
Nämndsekreterare  
042- 64 129  
linda.tholen@astorp.se 
 
Kommunfullmäktige 
 
Firmatecknare för Åstorp kommun 
Dnr KSFD 2021/164 
 
Sammanfattning 
Ett beslut avseende firmatecknare för Åstorps kommun behöver fattas 
löpande för att se till så att rätt personer har behörighet att teckna firma på 
Åstorps kommuns vägnar.  
 
Nedanstående personer får för kommunens räkning underteckna handlingar 
som rör köp, försäljning, gåva och byte av såväl fast som lös egendom, 
nyttjanderätts- och servitutsavtal, leasingavtal, hyresavtal, låne- och 
borgenshandlingar samt övriga rättshandlingar där särskilt beslut fattas. 
Handlingar ska alltid tecknas av två i förening. 
 
Ärendet 
Firmatecknare har rätt att underteckna handlingar som avser kommunens 
övergripande verksamhet. 
 
För avtal av större karaktär utanför kommunstyrelseförvaltningens område 
ska avtalet ändå tecknas av en firmatecknare från 
kommunstyrelseförvaltningen och en utsedd firmatecknare från berörd 
förvaltning, två i förening. Därför har samtliga förvaltningschefer varit 
utsedda till firmatecknare. 
 
För att de personer som är utsedda att ersätta kommunchefen vid oplanerad 
frånvaro ska ha möjlighet att fullfölja sitt uppdrag behöver dessa ingå bland 
kommunens firmatecknare. 
 
Eftersom det finns ett förbud mot blandad delegation, alltså att en 
förtroendevald och en tjänsteman tecknar firma två i förening, får enbart en 
förtroendevald teckna firma med en annan förtroendevald och en tjänsteman  
enbart med en tjänsteman. 
 
Personer som föreslås vara firmatecknare ska ha ett verksamhetsansvar och 
ett ekonomiskt ansvar. 
 
Förändring som gjorts är att listan har uppdaterats med ny socialchef, som 
tillträder sitt uppdrag den 15 oktober 2021. Den permanenta socialchefen 
ersätter således den tillförordnade socialchefen som firmatecknare. 

Tjänsteskrivelse 
Datum 2021-07-05 
Version  1 
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 2(2) 

Förslag till beslut 
 
1. Firmatecknare för Åstorps kommun godkänns enligt nedan: 
 
Förtroendevalda 
Ronny Sandberg (S), ordförande i Kommunstyrelsen 
Richard Ridwall (S), 1:e vice ordförande i Kommunstyrelsen 
Roger Nielsen (M), 2:e vice ordförande i Kommunstyrelsen 
 
Tjänstemän 
Jonas Jönsson, Kommunchef 
Anna Falkenstam, Ekonomichef 
Merih Özbalci, Kanslichef 
 
Nedanstående personer kan endast teckna firma i förening med ovanstående 
personer: 
Annika Hoppe, Förvaltningschef bildningsförvaltningen 
Camilla Eriksson, Förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen 
Felicia Mellgren Sandkvist, förvaltningschef socialförvaltningen 
Karolina Håkansson, HR-chef 
Jörgen Wallin, Teknisk chef 
Kent Naterman, Räddningschef 
 
 
2. Beslutet ersätter kommunfullmäktiges beslut 2021-03-29, § 38 och gäller 
från dess att beslutet vinner laga kraft. 
 

 
 
Expedieras till: 
Akten 
Kommunfullmäktige 
 



Kommunfullmäktige 
 

 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-09-27 
 

Kf § 154 
 
Motion (M, L, KD) Strategisk lokalförsörjningsplan 2019–2025  
Dnr KSFD 2019/135 
 
Sammanfattning 
Åstorpsalliansen (M, L, KD) inkom den 29 april 2019 med en motion 
Strategisk lokalförsörjningsplan 2019–2025. 
Motionärerna yrkar på att en strategisk lokalförsörjningsplan ska tas fram 
för Åstorps kommun, senast till kommunfullmäktiges sammanträde i 
november 2019. Vidare yrkar de på att planen ska uppdateras en gång per år 
och att den ska redovisas till kommunstyrelsen en gång per halvår.  
 
Beslutsunderlag 
Protokoll från Kommunstyrelsen 2021-09-15 § 170 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-11 § 186 
Tjänsteskrivelse från Karin Larsson, lokalstrateg, 2021-06-23 
Motion (M, L, KD) Strategisk lokalförsörjningsplan, 29 april 2019 
Protokoll från Kommunfullmäktige 2019-04-29 § 73 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-08 § 243 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på att föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige att motionen anses besvarad med hänvisning till 
tjänsteskrivelsen. 
 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
 
Expedieras: 
Akten 
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Kommunstyrelsen 41(46)

PROTOKOLL
2021-09-15

Ks § 170

Motion (M, L, KD) Strategisk lokalförsörjningsplan 2019-2025
DnrKSFD2019/135

Sammanfattning
Åstorpsalliansen (M, L, KD) inkom den 29 april 2019 med en motion
Strategisk lokalförsörjningsplan 2019-2025.
Motionärerna yrkar på att en strategisk lokalförsörjningsplan ska tas fram för
Åstorps kommun, senast till kommunfullmäktiges sammanträde i november
2019. Vidare yrkar de på att planen ska uppdateras en gång per år och att den
ska redovisas till kommunstyrelsen en gång per halvår.

Beslutsunderlag
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-11 § 186
Tjänsteskrivelse från Karin Larsson, lokalstrateg, 2021-06-23
Motion (M, L, KD) Strategisk lokalförsörjningsplan, 29 april 2019
Protokoll från Kommunfullmäktige 2019-04-29 § 73
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-08 § 243

Yrkanden

Ordförande yrkar på att föreslå kommunfullmäktige att motionen anses
besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelsen.

Roger Nielsen (M) yrkar bifall till motionens andra och tredje att-sats.
Nils-Göran Nilsson (KD) yrkar bifall till Roger Nielsens (M) yrkande.

Proposition
Ordförande ställer eget yrkande mot Roger Nielsens (M) yrkande med
bifallsyrkande från Nils-Göran Nilsson (KD) under proposition och finner att
ordförandes yrkande bifalles.

Roger Nielsen (M) begär votering.

Voteringsordning -§ 170
Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning. Den som bifaller
ordförandes yrkande röstar Ja och den som bifaller Roger Nielsens (M) yrkande
röstar Nej.

Votering - § 170
Voteringen genomförs med upprop och utfaller med 6 ja-röster, 5 nej-röster och
2 som avstår ifrån att delta i beslut, vilket innebär att ordförandes yrkande
bifalls. För att se hur ledamöterna röstat, se omröstningsbilaga (§ 170).

Ordförandes signatur

5^
(1) Justerandes signatur

t.^'1^
(2) Justerandes signatur

^V(
Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen 42(46)

ÅSTORP
PROTOKOLL
2021-09-15

Ks § 169, forts

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad
med hänvisning till tjänsteskrivelsen.

Expedieras
Akten

Kommunfullmäktige

Ordförandes signatur (1) Jysterandes signatur

vV
(2) Justerandes signatur

-Q
Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
2021-08-11

KsAu § 186

Motion (M, L, KD) Strategisk lokalförsörjningsplan 2019-2025
DnrKSFD2019/135

Sammanfattning
Åstorpsalliansen (M, L, KD) inkom den 29 april 2019 med en motion
Strategisk lokalförsörjningsplan 2019-2025.
Motionärerna yrkar på att en strategisk lokalförsörjningsplan ska tas fram för
Åstorps kommun, senast till kommunfullmäktiges sammanträde i november
2019. Vidare yrkar de på att planen ska uppdateras en gång per år och att den
ska redovisas till kommunstyrelsen en gång per halvår.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Karin Larsson, lokalstrateg, 2021-06-23
Motion (M, L, KD) Strategisk lokalförsörjningsplan, 29 april 2019
Protokoll från Kommunfullmäktige 2019-04-29 § 73
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-08 § 243

Yrkanden

Ordförande yrkar på att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att motionen anses besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelsen.

Roger Nielsen (M) yrkar bifall till motionens andra och tredje att-sats.

Proposition
Ordförande ställer eget yrkande mot Roger Nielsens (M) yrkande under
proposition och finner att ordförandes yrkande bifalles.

Roger Nielsen (M) begär votering.

Voteringsordning
Den som bifaller ordförandes yrkande röstar Ja och den som bifaller Roger
Nielsens (M) yrkande röstar Nej.

Votering
Voteringen genomförs med upprop och utfaller med 2ja-röster, 2 nej-röster
och en som avstår ifrån att delta i beslut. Då voteringen utfaller oavgjort
avgörs voteringen med ordförandes utslagsröst, vilket innebär att ordförandes
yrkande bifalls. För att se hur ledamöterna röstat, se omröstningsbilaga (§
186).

Ordförandes signatur

^~
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

f^
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PROTOKOLL
2021-08-11

KsAu § 186, forts

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsebeslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad
med hänvisning till tjänsteskrivelsen.

Expedieras
Akten

Kommunstyrelsen

Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande



Kommunstyrelseförvaltningen  1(2) 

Serviceavdelningen 
 

 
Kommunfullmäktige 
 
Svar på Motion (M, L, KD) Strategisk lokalförsörjningsplan 2019-2025  
Dnr KSFD 2019/135 
 
Sammanfattning 
Åstorpsalliansen (M, L, KD) inkom den 29 april 2019 med en motion Strategisk 
lokalförsörjningsplan 2019-2025. Motionärerna yrkar på att en strategisk 
lokalförsörjningsplan ska tas fram för Åstorps kommun, senast till 
kommunfullmäktiges sammanträde i november 2019. Vidare yrkar de på att 
planen ska uppdateras en gång per år och att den ska redovisas till 
kommunstyrelsen en gång per halvår.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Karin Larsson, lokalstrateg, 2021-06-23 
Motion (M, L, KD) Strategisk lokalförsörjningsplan, daterad den 29 april 2019 
 
Ärendet 
Åstorpsalliansen (M, L, KD) inkom den 29 april 2019 med en motion Strategisk 
lokalförsörjningsplan 2019-2025. Motionärerna yrkar på att en strategisk 
lokalförsörjningsplan ska tas fram för Åstorps kommun, senast till 
kommunfullmäktiges sammanträde i november 2019. Motionärerna yrkar vidare 
på att planen ska uppdateras en gång per år och att den ska redovisas till 
kommunstyrelsen en gång per halvår.  
 
 
Lokalförsörjningsplanen ska redovisa kommunens samlade lokalbehov för en 
längre period och ska svara på var det finns behov av nybyggnationer, 
ombyggnationer eller renoveringar. Syftet är att med god framförhållning planera 
och strukturera kommunens behov av verksamhetslokaler. Planen ska användas av 
nämnder och styrelser i arbetet med det framtida investeringsbehovet. 
 
Förslag till besvarande av motionen behandlades i kommunstyrelsens 
arbetsutskott den 8 oktober 2020. Arbetsutskottet beslutade då att återremittera 
motionen då det saknas en del strategiska beslut i den lokalförsörjningsplan som 
är antagen. Ärendet tas upp för behandling när lokalförsörjningsplanen har 
kompletterats med dessa strategiska beslut.  
 
Arbetet med framtagande av en lokalförsörjningsplan för Åstorps kommun 
påbörjades 2019. Av olika omständigheter drog arbetet ut på tiden men en första 
version av lokalförsörjningsplan fanns med i underlaget till 

Tjänsteskrivelse 
Datum 2021-06-23 
Version  1 



Kommunstyrelseförvaltningen  2(2) 

Serviceavdelningen 
 

planeringsförutsättningar 2021-2023 som beslutades i kommunstyrelsen den 
2020-06-03 § 134.  
 
Planen har under 2020/2021 reviderats och vidareutvecklats till att bland annat 
innehålla en samlad bedömning av det framtida lokalbehovet för kommunen som 
helhet under en tio-årsperiod. I planen finns också principer för lokalförsörjningen 
från lokalförsörjningsprocess för Åstorps kommun som antogs under 
kommunfullmäktiges sammanträde den 21 juni 2021. Planens syfte är att genom 
analyser av respektive nämnds framtida behov, identifiera behov av nya lokaler, 
lokalförändringar och avveckling av lokaler såväl på kort- som lång sikt. 
Lokalförsörjningsplanen finns med som ett underlag i planeringsförutsättningarna 
inför budget 2022-2024 och presenterades under budgetberedningen den 6 maj 
2021. Planeringsförutsättningarna godkändes av kommunstyrelsen den 2 juni 
2021, Ks § 113. Planen kommer hädanefter att uppdateras en gång per år i 
samband med budgetberedningen. 
 
Beaktande av barnperspektivet 
Hur har barns bästa beaktats? 
Barn kan beröras av ärendet. Motionens intentioner är att ha god framförhållning i 
planeringen av kommunala verksamhetslokaler, vilket gynnar barn då det i 
förlängningen kan innebära att det finns förskole- och skollokaler av god kvalitet 
och med tillräcklig kapacitet. 
 
Har barn fått uttrycka sina åsikter?  
Nej 
 
 
 
Karin Larsson 
 
Expedieras till: 
Akten 
Kommunfullmäktige 
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Kf § 155 
 
Anmälningar/delgivningar 

- Beslut från Länsstyrelsen 2021-09-10 att utse ny ersättare för 
Liberalerna – Bodil Axelsson (L) utses till ersättare i 
kommunfullmäktige, dnr KSFD 2021/11 

- Granskning från kommunrevisionen ställd till socialnämnden – 
Granskning av tillfällig personal inom hemvården, dnr KSFD 
2021/191 

- Granskning från kommunrevisionen ställd till socialnämnden och 
kommunstyrelsen – Granskning av systematiskt 
arbetsmiljöarbete inom äldreomsorgen, dnr KSFD 2021/192 
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Länsstyrelsen
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BESLUT
2021-09-10

Dnr: 201-35501-21

Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige

Länsstyrelsen utser ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den
10 september 2021 till och med den 14 oktober 2022.

Kommun: Åstorp
Parti: Liberalerna (tidigare Folkpartiet)
Ny ersättare: Bodil Axelsson
Avgången ersättare: Börje Wiebe

För information om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar personuppgifter, se www.lansstyrelsen.
se/dataskydd.

Den som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning.

Åstorp

Ledamot Ersättare

Åsa Holmen

Bodil Hellberg
l. Monica Glans

2. Bodil Axelsson *

Bevis utfärdas för de som berörs av beslutet.

Den som vill överklaga detta beslut ska göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden.

Skrivelsen ska ha kommit in till beslutsmyndigheten Länsstyrelsen, 205 15 MALMÖ inom
do dagar efter dagen för detta beslut.

/
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ÅSTORP  
Revisionen 
 
 

Till: Socialnämnden 
Till: Kommunstyrelsen 
Till: Kommunfullmäktige för kännedom 
 

 
2021-08-17 
 
Granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete in äldreomsorgen  
 

KPMG har av Åstorps kommuns revisorer fått i uppdrag att granska det systematiska arbetsmiljöarbetet 
(SAM) inom äldreomsorgen med särskilt fokus på verksamheterna inom särskilt boende och 
hemvården. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021. 

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att socialnämnden inte fullt ut bedriver 
ett tillfredsställande systematiskt arbetsmiljöarbete inom äldreomsorgen utifrån lagstiftning och 
föreskrifter samt kommunens mål och riktlinjer. 
 
Med anledning av detta rekommenderar vi socialnämnden att: 

− Uppmärksamma kommunfullmäktige om att socialnämndens reglemente bör förtydligas avseende 
nämndens arbetsmiljöansvar samt ansvaret för att fördela uppgifter i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet.  

− Säkerställa att nämndspecifika och enhetsspecifika arbetsmiljömål årligen upprättas för samtliga 
enheter utifrån genomförda riskbedömningar och kommunens övergripande arbetsmiljömål. 

− I enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter säkerställa att löpande riskbedömningar genomförs inom 
verksamheten. Riskbedömningarna bör omfatta både fysiska, sociala och organisatoriska aspekter 
avseende arbetsmiljön. 

− I enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter samt kommunens egna styrdokument säkerställa att 
arbetsmiljön årligen undersöks och bedöms genom genomförande av årliga medarbetarsamtal samt 
skyddsronder två gånger per år, både utifrån ett fysiskt och ett socialt perspektiv.   

− Tillse att samtliga enheter inom socialförvaltningen genomför en årlig uppföljning av SAM och att en 
förvaltningsövergripande årlig sammanställning upprättas och återredovisas till nämnden. 
Vi rekommenderar även kommunstyrelsen att: 

− Säkerställa att kommunens arbetsmiljöpolicy samt tillhörande rutiner/mallar revideras i syfte att skapa 
tydlighet kring hur SAM-processen ska bedrivas i Åstorps kommun. 

− Tillse att revideringen av befintligt samverkansavtal slutförs.  
− Säkerställa att en kommunövergripande sammanställning av den årliga uppföljningen av SAM 

genomförs. 
 
I bifogad granskningsrapport framgår bakgrunden till våra rekommendationer. Revisorerna önskar 
yttrande från socialnämnden och kommunstyrelsen över granskningsrapporten senast 2021-10-29. 
 
 
För Åstorps kommuns revisorer, 
 
 
 
Monica Backe, ordförande 
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1 Sammanfattning 
KPMG har av Åstorps kommuns revisorer fått i uppdrag att granska det systematiska 
arbetsmiljöarbetet (SAM) inom äldreomsorgen med särskilt fokus på verksamheterna 
inom särskilt boende och hemvården. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021. 
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att socialnämnden inte 
fullt ut bedriver ett tillfredsställande systematiskt arbetsmiljöarbete inom verksamheten 
äldreomsorg utifrån lagstiftning och föreskrifter samt kommunala mål och riktlinjer. En 
arbetsmiljöpolicy inklusive arbetsmiljömål har beslutats av kommunfullmäktige som är 
styrande för arbetsmiljöarbetet inom socialnämnden och för Åstorps kommun. Däremot 
har socialnämnden för 2020 inte har antagit nämndspecifika mål som är vägledande för 
nämndens systematiska arbetsmiljöarbete. Det finns ett antal rutiner och mallar 
gällande genomförande av SAM men vi gör bedömningen att kommunstyrelsen bör 
förtydliga hur arbetsmiljöpolicyn, rutiner och mallar förhåller sig till varandra och att 
skapa en tydlig sammanhållen bild kring hur nämnderna ska arbeta med den årliga 
SAM-processen. Detta i syfte att skapa likriktning i hur nämnder och verksamheter 
arbetar med SAM. 
I socialnämndens delegationsordning framgår en tydligt beslutad uppgiftsfördelning 
från nämnd till olika chefsnivåer i organisationen avseende det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. Utifrån kommentarerna i AFS 2001:1 bör fördelning av 
arbetsmiljöuppgifter dock lyftas ur nämndens delegationsordning. Vi gör vidare 
bedömningen att socialnämndens arbetsmiljöansvar inte framgår av nämndens 
reglemente. Det är även av vikt att revidering av gällande samverkansavtal från 2012 
genomförs.  
Undersökningar av arbetsförhållandena inom socialförvaltningen sker löpande under 
året genom skyddsronder, arbetsplatsträffar och medarbetarsamtal. Däremot fokuserar 
skyddsronderna framförallt på de fysiska aspekterna avseende arbetsmiljön och 
genomförs enbart en gång per år. Vidare har en medarbetarenkät inte genomförts på 
en regelbunden basis under de senaste åren. Under Coronapandemin har 
riskbedömningar, inklusive handlingsplaner, upprättats kopplat till äldreomsorgens 
verksamheter utifrån situationens utveckling. Under ordinarie omständigheter finns 
däremot ingen etablerad rutin att systematiskt genomföra och dokumentera 
riskbedömningar av arbetsmiljön utöver ovan nämnda undersökningar av 
arbetsförhållandena inom äldreomsorgen och riskbedömning inför 
organisationsförändring. 
Det genomförs en årlig uppföljning av SAM, inklusive redovisning av arbetsskador och 
tillbud samt upprättande av handlingsplan på enhetsnivå. Däremot sker ingen samlad 
årlig uppföljning av SAM inom socialförvaltningen eller på en kommunövergripande 
nivå. Socialnämnden bör förvissa sig om att arbetsmiljöarbetet följs upp årligen och 
fungerar både på förvaltningsnivå och ute på enheterna. 
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Mot bakgrund av genomförd granskning samt slutsatsen ovan rekommenderar vi 
socialnämnden att:  

- Uppmärksamma kommunfullmäktige om att socialnämndens reglemente bör 
förtydligas avseende nämndens arbetsmiljöansvar samt ansvaret för att fördela 
uppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet.  

- Säkerställa att nämndspecifika och enhetsspecifika arbetsmiljömål årligen 
upprättas för samtliga enheter utifrån genomförda riskbedömningar och 
kommunens övergripande arbetsmiljömål. 

- I enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter säkerställa att löpande 
riskbedömningar genomförs inom verksamheten. Riskbedömningarna bör 
omfatta både fysiska, sociala och organisatoriska aspekter avseende 
arbetsmiljön. 

- I enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter samt kommunens egna 
styrdokument säkerställa att arbetsmiljön årligen undersöks och bedöms genom 
genomförande av årliga medarbetarsamtal samt skyddsronder två gånger per 
år, både utifrån ett fysiskt och ett socialt perspektiv.   

- Tillse att samtliga enheter inom socialförvaltningen genomför en årlig 
uppföljning av SAM och att en förvaltningsövergripande årlig sammanställning 
upprättas och återredovisas till nämnden. 

Mot bakgrund av genomförd granskning samt slutsatsen ovan rekommenderar vi 
kommunstyrelsen att:  

- Säkerställa att kommunens arbetsmiljöpolicy samt tillhörande rutiner/mallar 
revideras i syfte att skapa tydlighet kring hur SAM-processen ska bedrivas i 
Åstorps kommun. 

- Tillse att revideringen av befintligt samverkansavtal slutförs.  
- Säkerställa att en kommunövergripande sammanställning av den årliga 

uppföljningen av SAM genomförs.  
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2 Inledning  
KPMG har av Åstorps kommuns revisorer fått i uppdrag att granska det systematiska 
arbetsmiljöarbetet (SAM) inom äldreomsorgen med särskilt fokus på verksamheterna 
inom särskilt boende och hemvården. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021. 
I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare och andra 
skyddsansvariga om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Med systematiskt 
arbetsmiljöarbete avses arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra och följa 
upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och 
en tillfredställande arbetsmiljö uppnås. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt 
arbetsmiljöarbete framgår i AFS 2001:1.  
I vägledning till Arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete ingår ett 
antal centrala aktiviteter som berör undersökning, riskbedömning, åtgärder och kontroll. 
Hjulet symboliserar att arbetsmiljöarbetet är en kontinuerlig process med 
återkommande aktiviteter. I Arbetsmiljöverkets vägledning kring Organisatorisk och 
social arbetsmiljö (AFS 2015:4) regleras kunskapskrav, mål, arbetsbelastning, arbetstid 
och kränkande särbehandling. 
Enligt Arbetsmiljöverket är antalet arbetsskador stort. Den vanligaste orsaken till 
arbetsskador är fortfarande belastningsergonomiska faktorer, medan sjukdomar 
beroende på psykiska och organisatoriska faktorer ökar mest.  
Revisorerna har i sin revisionsplanering för 2021 uppmärksammat risker kring hur 
socialnämnden säkerställer ett ändamålsenligt systematiskt arbetsmiljöarbete inom 
äldreomsorgen och vill med granskningen bedöma om nämnden vidtar åtgärder för att 
leva upp till lagens krav och föreskrifter på området.  

2.1 Syfte och revisionsfrågor 
Syftet med granskningen är att bedöma om socialnämnden bedriver ett 
tillfredsställande systematiskt arbetsmiljöarbete inom verksamheten äldreomsorg 
utifrån lagstiftning och föreskrifter samt kommunala mål och riktlinjer. 
Granskningen avser besvara följande revisionsfrågor:  

- Finns ändamålsenliga mål och styrdokument som är vägledande för 
nämndens systematiska arbetsmiljöarbete? 

- Finns det en tydligt upprättad samt beslutad uppgiftsfördelning från nämnd till 
olika chefsnivåer i organisationen avseende det systematiska 
arbetsmiljöarbetet? 

- Finns tillräckliga kunskaper och resurser för att upprätthålla en god 
arbetsmiljö samt förebygga skador och ohälsa? 

- Görs regelbundna undersökningar av arbetsförhållandena, speciellt utifrån de 
händelser som påverkat verksamheten under året (pandemin)? 

- Görs tillfredsställande inventering och bedömning av risker i verksamheten 
avseende såväl den fysiska, organisatoriska som psykosociala arbetsmiljön? 
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- Upprättas skriftliga handlingsplaner för de åtgärder som inte vidtas 
omedelbart? 

- Finns en tillfredställande rapportering och redovisning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet inklusive rapportering av inträffade olyckor och tillbud? 

2.2 Avgränsning 
Granskningen avgränsas till socialnämndens systematiska arbetsmiljöarbete med 
fokus på social och organisatorisk arbetsmiljö. Orsaker till en eventuellt dålig 
arbetsmiljö, såsom bristande ledarskap, beaktas ej. Granskningen kommer ha särskilt 
fokus på verksamheter inom särskilt boende och hemvård. 

2.3 Revisionskriterier 
Vi har bedömt huruvida nämnden följer:    

- Kommunallagen 6 kap. 6 § 
- Arbetsmiljölagen (1977:1160) 
- Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete 

och AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö) 
- Övriga nämndmål, policys och handlingsplaner med bäring på nämndens 

arbetsmiljöarbete  

2.4 Ansvarig styrelse/nämnd 
Granskningen avser socialnämnden. Kommunstyrelsen ingår som en övergripande del 
i granskningen avseende de processer, riktlinjer och rutiner som berör kommunens 
övergripande SAM-arbete. 

2.5 Metod 
Granskningen har genomförts genom: 

- Dokumentstudier av reglementen, årsredovisning 2020, budget 2021, 
samverkansavtal, arbetsmiljöpolicy, riktlinjer och rutiner avseende systematiskt 
arbetsmiljöarbete. 

- Intervjuer med HR-chef, HR-utvecklare/specialist, tillförordnad socialchef, 
enhetschefer för hemvården, enhetschefer för särskilt boende, socialnämndens 
presidium samt urval av fackliga representanter/huvudskyddsombud. 

Samtliga intervjuade har beretts tillfälle att kontrollera fakta i rapporten.  
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3 Resultat av granskningen 
3.1 Mål, styrdokument och riktlinjer  

3.2 Mål 
Bland kommunfullmäktiges inriktningsmål för perioden 2021–2023 finns inga mål som 
specifikt berör kommunens systematiska arbetsmiljöarbete. Av socialnämndens 
nämndspecifika mål finns inte heller några mål som har direkt bäring på 
socialnämndens systematiska arbetsmiljöarbete. 2019 upprättades en arbetsmiljöplan 
för socialnämnden och i den framgår tre målsättningar för socialnämndens 
arbetsmiljöarbete. Målsättningarna är direkt hämtade från målsättningarna som 
beslutats av kommunfullmäktige genom Åstorps kommuns arbetsmiljöpolicy, se avsnitt 
3.3.1. Motsvarande arbetsmiljöplan har vid tidpunkten för granskningen inte 
framarbetats för 2020 eller 2021.  
Inom ramen för granskningen har vi tagit del av målsättningar för 2021 års 
arbetsmiljöarbete för de särskilda boendena och för ett hemvårdsområde. 
Målsättningar berör bland annat att arbeta förebyggande mot smittspridning och följa 
hygienrutinerna, uppnå en arbetsmiljö fri från kränkande särbehandling, att samtliga 
yrkesgrupper ska erbjudas APT och att den fysiska arbetsmiljön ska förbättras. 
Huvuddelen av målsättningarna är direkt hämtade från arbetsmiljöpolicyn. Se bilaga 2 
för komplett översikt över de särskilda boendenas och hemvårdsområdets mål för 2021 
års arbetsmiljöarbete.  

3.3 Arbetsmiljöpolicy och skriftliga rutiner  

3.3.1 Arbetsmiljöpolicy 
En arbetsmiljöpolicy har framarbetats för Åstorps kommun och beslutats av 
kommunfullmäktige1. Av policyn framgår ansvarsfördelningen avseende arbetsmiljön 
samt nio målsättningar som syftar till att skapa en god arbetsmiljö och förebygga 
ohälsa och olycksfall. Målen omfattar fyra områden av arbetsmiljöfaktorer - fysiska, 
psykiska, organisatoriska samt sociala faktorer: 

- Att uppnå en arbetsmiljö helt fri från kränkande särbehandling. 
- Att minska antalet medarbetare som har en ohälsa orsakad av stressrelaterade 

sjukdomar. 
- Att minska sjuktalen (totala sjukfrånvaron) och öka frisknärvaron. 
- Att minska antalet arbetsskador. 
- Chefer och arbetsledare med personalansvar inom kommunen ska ha 

förutsättningar för att kunna leda sina medarbetare samt att ha tillräckliga 
kunskaper för att kunna förebygga ohälsosam arbetsbelastning. 

 
1 Senast beslutad av kommunfullmäktige 2017-10-30, § 149.  
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- Utveckla det hälsofrämjande arbete och öka antalet hälsofrämjande centrala 
åtgärder. 

- Alla medarbetare ska känna att arbetets innehåll har klargjorts. Med detta 
menas att det ska vara klargjort vilka arbetsuppgifter som ska utföras och 
prioriteras, förväntade resultat och arbetssätt.  

- Alla medarbetare ska känna en känsla av sammanhang där medarbetarna ska 
känna att det finns en hanterbarhet, begriplighet och en meningsfullhet i sin 
arbetssituation och sitt arbete. 

- Alla medarbetare ska känna att arbetsbelastningen är hanterbar samt att det 
finns påverkansmöjligheter och tillräckliga resurser för att kunna utföra 
arbetsuppgifterna och de krav som ställs på arbetet. 

Vidare framgår en övergripande beskrivning av hur årlig uppföljning av SAM ska 
genomföras.  

3.3.2 Övriga skriftliga rutiner 
HR-avdelningen har upprättat en skriftlig rutin för undersökning, riskbedömning och 
handlingsplan2. Av rutinen framgår metoderna för undersökning av 
arbetsförhållandena, riskbedömning (Suntarbetslivs3 särskilda blankett används för 
upprättande av riskbedömning och handlingsplan), upprättande av åtgärdsförslag samt 
uppföljning.   
Utöver detta har rutiner för redovisning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 
framarbetats inklusive blankett för uppföljning. En rutin avser förvaltningsnivå4 och en 
rutin avser områdesnivå5. Vidare finns en rutin för hur skyddsronder ska genomföras6 
och en rutin gällande företagshälsovården. Av rutinen gällande företagshälsovården 
framgår bland annat hur företagshälsovården ska användas och beställas, 
tjänsteöversikt, vad som ingår i avtalet gällande exempelvis tillgänglighet och 
kompetens samt kostnadsfördelning.  
Med anledning av Coronapandemin har HR-avdelningen upprättat en rutin för anmälan 
av allvarligt tillbud, arbetssjukdom, vid exponering av Coronavirus i arbetet7. Av rutinen 
framgår hur arbetstagarna anmäler tillbud i samband med exponering av smitta i KIA8. 
Utöver rutinen har HR-avdelningen även framarbetat en guide för riskbedömning med 
anledning av Coronaviruset9. Av guiden framgår vem som ska delta i riskbedömningen 
och hur riskbedömningen ska genomföras.  

 
2 Daterad 2019-04-22.  
3 Suntarbetsliv drivs gemensamt av de fackliga organisationerna och arbetsgivarorganisationerna SKR 
samt Sobona och tillhandahåller utbildning och verktyg avseende arbetsmiljö.  
4 Ej daterad.  
5 Ej daterad. 
6 Daterad 2016-09-06.  
7 Daterad 2021-02-05.  
8 System för anmälan av arbetsskador och tillbud.  
9 Daterad 2020-03-26.  
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Vidare har HR-avdelningen framarbetat ett årshjul över kommunens löpande HR-
processer som utgör ett stöd för cheferna i de HR-relaterade arbetsuppgifter som 
återkommer årligen.  
Det pågår ett arbete inom HR-avdelningen med att se över kommunövergripande 
styrdokument, inklusive arbetsmiljöpolicyn, i syfte att få dem att på ett tydligare sätt 
knyta an till kommunens nya styr- och ledningsmodell som började gälla vid årsskiftet 
2020/2021. Enligt HR-chefen framgår policy, riktlinje och rutin i samma styrdokument 
vid tidpunkten för granskningen, vilket av HR-chefen inte bedöms som fullt 
ändamålsenligt och tydligt. 

3.4 Lokalt samverkansavtal  
Ett samverkansavtal10 har tecknats mellan arbetsgivar- och 
arbetstagarorganisationerna i enlighet med FAS 0511. Avtalet förhandlades fram under 
2012 i samförstånd mellan parterna. Vid tidpunkten för granskningen håller befintligt 
samverkansavtal på att omförhandlas.  

3.5 Bedömning  
En arbetsmiljöpolicy finns upprättad för Åstorps kommun som kommunfullmäktige 
antog i oktober 2017. Av policyn framgår nio kommunövergripande arbetsmiljömål. Vår 
bedömning är att arbetsmiljöpolicyn är ändamålsenlig och i stort sett motsvarar de 
lagstadgade krav som finns. Av granskningen kan vi dock konstatera att det saknas en 
systematisk uppföljning av kommunens arbetsmiljöpolicy och de mål som fastställts. Vi 
konstaterar att socialnämnden för 2021 inte har antagit nämndspecifika och konkreta 
arbetsmiljömål som är vägledande för det systematiska arbetsmiljöarbetet i enlighet 
med Arbetsmiljöverkets föreskrift 2001:1. Däremot har de särskilda boendena och ett 
av hemvårdsområdena upprättat arbetsmiljömål på enhetsnivå för 2021. 
Vi konstaterar att det finns ett antal rutiner avseende det systematiska 
arbetsmiljöarbetet som konkretiserar hur arbetet kring SAM ska bedrivas. Åstorps 
kommun nyttjar även rutiner och mallar från Suntarbetsliv. Sammantaget gör vi dock 
bedömningen att det finns ett behov för kommunstyrelsen att förtydliga hur 
arbetsmiljöpolicyn, rutiner och mallar förhåller sig till varandra. Vi ser även ett värde av 
att kommunstyrelsen skapar en tydlig sammanhållen bild kring hur cheferna ska arbeta 
med den årliga SAM-processen. Detta i syfte att skapa likriktning i hur förvaltningarna 
arbetar med SAM. Eftersom det är cirka fyra år sedan arbetsmiljöpolicyn reviderades 
gör vi bedömningen att policyn och tillhörande rutiner bör ses över. För att stärka 
nämndernas systematiska arbetsmiljöarbete och de insatser som görs, ser vi ett behov 
av att arbetsmiljöpolicyn utgör en mer integrerad del i nämndens styr- och 
ledningssystem. 

 
10 Daterat 2012-10-01. 
11 Cirkuläret Överenskommelse om förnyelse - arbetsmiljö - samverkan i kommuner, landsting och 
regioner. 
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3.6 Roll- och ansvarsfördelning  
I kommunstyrelsens reglemente12 framgår att styrelsen är kommunens centrala organ 
för den personaladministrativa verksamheten. Kommunstyrelsens personalutskott 
bereder ärenden som handlar om kommunens personalpolitik och arbetsgivarfunktion. 
Personalutskottet svarar, utifrån den av kommunfullmäktige fastlagda personalpolitiken 
och kommunstyrelsens direktiv, för kommunens samlade arbetsgivarfunktion och 
personalpolitik.  
Av intervjuerna framgår att i Åstorps kommun har varje nämnd ett arbetsmiljöansvar 
och nämnden fördelar sedan uppgifter till förvaltningschef. Av socialnämndens 
reglemente framgår inga skrivningar som har bäring på personal eller arbetsmiljö eller 
fördelning av uppgifter av uppgifter i SAM-arbetet.  Enligt arbetsmiljöpolicyn har 
kommunstyrelsen och nämnderna huvudansvaret för arbetsmiljön i Åstorps kommun 
och fördelar arbetsmiljöuppgifter till respektive förvaltningschef. Dock har 
kommunstyrelsen och nämnderna fortsatt ett ansvar att följa upp verksamheten och det 
systematiska arbetsmiljöarbetet enligt gällande mål, regler, riktlinjer och rutiner. Chefer 
och arbetsledare med personalansvar ansvarar för att det systematiska 
arbetsmiljöarbetet bedrivs utifrån gällande mål, regler riktlinjer och rutiner. De ansvarar 
för att det sker en kontinuerlig uppföljning av arbetsmiljön och de risker som finns 
identifieras och bedöms, samt att de åtgärder som krävs för att uppnå en god 
arbetsmiljö vidtas. 

3.6.1 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter  
Enligt AFS 2001:1 ska det finnas en skriftlig uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter. 
Av socialnämndens delegationsordning13 framgår att beslut avseende att organisera 
uppgifter kring nämndens arbetsmiljöansvar (övergripande) är delegerat till 
förvaltningschef. Vidare framgår att beslut avseende att organisera uppgifter kring 
nämndens arbetsmiljöansvar per verksamhetsområde och enhet är delegerat till 
verksamhetschef. Detta enligt vidaredelegering av förvaltningschef. I en kommentar till 
delegationsordningen framgår att det alltid är nämnden som bär ansvaret för 
verksamheten och på så vis kan enbart uppgifter delegeras. 
Fördelning av arbetsmiljöuppgifter ska göras skriftligt och individuellt utifrån en särskild 
blankett, Fördelning av arbetsmiljöuppgifter. Förvaltningarna sköter utifrån nämndens 
arbetsmiljöansvar fördelningen av arbetsmiljöuppgifter självständigt men HR-
avdelningen finns tillgänglig som stöd vid behov. HR-avdelningen är av uppfattningen 
att fördelningen av arbetsmiljöuppgifter är välfungerande inom kommunens 
förvaltningar.  
Av intervjuerna framgår att tillförordnad socialchef har tagit emot fördelningen av 
arbetsmiljöuppgifter från förvaltningschefen och att både enhetscheferna för 
hemvården och enhetscheferna för särskilt boende har fått arbetsmiljöuppgifter 
tilldelade när de tillträdde som chefer.  

 
12 Senast beslutat av kommunfullmäktige 2019-08-26, § 117.  
13 Senast beslutad av socialnämnden 2020-11-19.   
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3.6.2 Bedömning 
Enligt Åstorps kommuns arbetsmiljöpolicy har kommunstyrelsen och nämnderna 
huvudansvaret för arbetsmiljön i kommunen och fördelar arbetsmiljöuppgifter till 
respektive förvaltningschef. Av socialnämndens reglemente framgår dock inte 
nämndens arbetsmiljöansvar och ansvar att fördela uppgifter inom det systematiska 
arbetsmiljöarbetet, vilket vi bedömer bör framgå för att tydliggöra roll- och 
ansvarsfördelningen i arbetsmiljöarbetet. Av socialnämndens delegationsordning 
framgår däremot tydligt att nämndens arbetsmiljöansvar är delegerat till 
förvaltningschefen, som i sin tur delegerar arbetsmiljöuppgifter till verksamhetens 
chefer.  
I kommentarerna till AFS 2001:1 klargörs att uppgiftsfördelning inte innebär att 
delegera ansvar. Arbetsmiljöansvaret ligger i juridisk mening alltid kvar på 
arbetsgivaren som ska se till att det systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt lagar 
och föreskrifter. Dock är det nödvändigt att arbetsgivaren, i detta fall socialnämnden, 
fördelar uppgifter i arbetsmiljöarbetet för att därigenom kunna uppfylla sitt ansvar enligt 
lagar och föreskrifter. På så vis gör vi bedömningen att socialnämnden se över om 
fördelning av arbetsmiljöuppgifter bör lyftas ur socialnämndens delegationsordning för 
att klargöra roll- och ansvarsfördelning.  
Vi bedömer att fördelningen av arbetsmiljöuppgifter i praktiken bedöms fungera 
tillfredsställande.  

3.7 Kunskaper och resurser  

3.7.1 Arbetsmiljöutbildning  
Under våren 2021 genomfördes en digital utbildning avseende arbetsmiljö för 
kommunens samtliga chefer. Utbildningen köptes via företagshälsovårdsavtalet med 
Previa och ambitionen är att utbildningen ska genomföras vart tredje år. HR-
avdelningen gör bedömningen att innehållet avseende arbetsmiljö i utbildningen är på 
en god nivå men det finns önskemål om större anpassning till kommunens egna 
riktlinjer/policyer. Av intervjuerna framgår att det har gått cirka ett år mellan det att en 
av enhetscheferna för hemvården tillträdde sin tjänst och sedan genomförde 
arbetsmiljöutbildningen, vilket uppges till stor del bero på Coronapandemin. 
Vidare har Suntarbetsliv framarbetat en utbildning som HR-avdelningen har ambition 
att nyttja i framtiden. Utöver detta har socialnämnden köpt in en utbildningsportal som 
kan omarbetas till att utgöra en kommunövergripande utbildningsportal, där bland 
annat arbetsmiljöutbildning ingår. HR-chefen betonar vikten av kontinuerlig utbildning 
för att tillse att chefernas kompetens inom området är uppdaterad. Således har HR-
avdelningen som ambition att genomföra mindre utbildningsinsatser, exempelvis 
ledarskapscafé, i syfte att hålla cheferna löpande uppdaterade avseende chefsrollen. 
HR-avdelningen och ekonomiavdelningen driver även frågan avseende individuella 
chefsintroduktioner.    
Under 2020 genomfördes ett ledarutvecklingsprogram med en föreläsningsserie på 
olika teman, exempelvis personal och det svåra samtalet, för samtliga chefer i 
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kommunen. Enligt enhetscheferna för hemvården var det dock varierande kvalitet på 
föreläsningarna.  

3.7.2 Stödfunktioner  

3.7.2.1 HR-avdelningen  
HR-avdelningen utgör en stödfunktion till verksamheterna i frågor som rör förhållandet 
mellan medarbetare och arbetsgivare, dvs. alltifrån rekrytering, lönesättning, och 
anställningsvillkor till arbetsmiljö, samverkan och jämställdhetsfrågor. HR-avdelningen 
består vid tidpunkten för granskningen av tre HR-utvecklare/specialister samt HR-chef. 
HR-avdelningen har en egen HR-sida på kommunens intranät där ovan beskrivna 
stödmaterial kopplat till SAM samt flödesschemat nedan avseende kommunens 
systematiska arbetsmiljöarbete framgår.  

Enligt tillförordnad socialchef har äldreomsorgen under 2020 löpande fått stöd från HR-
avdelningen gällande upprättande av riskbedömningar kopplat till pandemin och 
anmälan till Arbetsmiljöverket. Enhetscheferna för hemvården uppger att HR-
avdelningen bjuds in när det finns behov av stöd, exempelvis i samband med 
lönerevision. Enhetscheferna för särskilt boende lyfter att de får ett bra stöd från HR-
avdelningen avseende sammanställning av personalens sjuktal. Exempelvis deltar HR-
avdelningen i rehabsamtal och handlingsplaner upprättas i samarbete med HR-
avdelningen. Enhetscheferna gör även bedömningen att stödet från HR-avdelningen 
varit fullgott under Coronapandemin.  

3.7.2.2 Företagshälsovård  
Företagshälsovården är en expertresurs som kan användas i det hälsofrämjande och 
förebyggande arbetsmiljöarbetet samt rehabiliteringsarbetet. I avtalet med Previa ingår 
hälsofrämjande insatser, exempelvis frågor som rör det systematiska 
arbetsmiljöarbetet och förebyggande insatser, exempelvis råd och stöd i frågor som rör 
den fysiska arbetsmiljön. Vidare ingår även arbetslivsinriktad rehabilitering och 
anpassning.  
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Det är ansvarig chef eller arbetsledare med personalansvar som är beställare av 
Previas tjänster. Medarbetare kan inte själv beställa tjänster av Previa. Beställningar 
som är på gruppnivå eller organisatorisk nivå ska alltid kommuniceras med HR-
avdelningen. Kostnader för ärenden på individnivå, exempelvis olika tjänster inom 
rehabilitering och anpassning, belastar verksamhetens budget. Kostnader för tjänster 
på organisationsnivå och kommunövergripande insatser belastar HR-avdelningens 
centrala budget. 
En ny upphandling av företagshälsovård ska genomföras under 2021 och ambitionen 
är enligt uppgift att inkludera arbetsmiljöutbildning i upphandlingen. 

3.7.3 Bedömning 
Sammantaget gör vi bedömningen att det i huvudsak finns tillräckliga kunskaper och 
resurser för att upprätthålla en god arbetsmiljö samt förebygga skador och ohälsa. HR-
avdelningen ansvarar för initiering och genomförande av arbetsmiljöutbildningar för 
kommunens chefer och skyddsombud. Senaste arbetsmiljöutbildningen genomfördes 
under våren 2021, däremot finns ingen fast rutin kring hur ofta arbetsmiljöutbildning ska 
tillhandahållas. Vidare konstaterar vi att det inte finns något krav på chefer att genomgå 
arbetsmiljöutbildning innan tilldelning av arbetsmiljöuppgifter sker, vilket vi anser ska 
ställas. 

3.8 Rutiner  
I mallen för fördelning av arbetsmiljöuppgifter framgår de arbetsmiljöuppgifter som 
mottagaren ansvarar för att genomföra. Det avser bland annat att:  

- Tillse att anmälan om arbetsskada eller tillbud sker enligt de rutiner som finns.  
- Tillse att medarbetarna erhåller information om kommunens systematiska 

arbetsmiljöarbete, vilka policys och rutiner som finns samt var de finns 
tillgängliga. 

- Tillse att chefer/arbetsledare, medarbetare och 
huvudskyddsombud/skyddsombud/elevskyddsombud ges kontinuerlig 
arbetsmiljöutbildning.  

- Genomföra regelbundna undersökningar av arbetsmiljön (t.ex. skyddsronder). 
- Tillse att riskbedömningar genomförs och dokumenteras när sådana behövs 

eller krävs för att bedöma om det finns risk för ohälsa eller olycksfall.  
- Tillse att handlingsplaner skrivs för de risker som framkommer och ska 

åtgärdas. 
- Regelbundet följa upp arbetsmiljön genom att lyfta och diskutera 

arbetsmiljöfrågor vid arbetsplatsträffar och medarbetarsamtal.  
- Årligen genomföra medarbetarsamtal.  

3.9 Undersökning av arbetsförhållanden 
Enligt HR-chefen säkerställer HR-avdelningen att de kontinuerliga undersökningarna 
av arbetsförhållandena inom ramen för SAM löpande genomförs i förvaltningarna, 
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exempelvis skyddsronder, men konstaterar att dokumentationen av SAM och vilka 
mallar som används för uppföljning skiljer sig åt mellan verksamheterna.  

3.9.1 Medarbetarsamtal och arbetsplatsträffar (APT)  

3.9.1.1 Hemvården 
Enhetscheferna för hemvården uppger att det till viss del har varit svårt att hinna med 
samtliga medarbetarsamtal, framförallt under pandemin då medarbetarsamtalen enligt 
uppgift ibland behövt bortprioriteras för att klara av den dagliga verksamheten. 
Enhetscheferna för hemvården ansvarar för cirka 35 medarbetare vardera. 
Tillförordnad socialchef lyfter däremot fördelen med att enhetscheferna för hemvården 
har sina kontor i lokalerna som hemvårdsgrupperna utgår ifrån, vilket uppges främja 
uppföljning av arbetsmiljön inom ramen för det dagliga samtalet. 
Enhetscheferna för hemvården genomför APT en gång i månaden och arbetsmiljö är 
enligt uppgift en stående punkt på agendan.  

3.9.1.2 Särskilt boende  
Medarbetarsamtal genomförs inom verksamheten särskilt boende en gång om året. 
Utöver detta genomförs ytterligare medarbetarsamtal vid behov. Enhetscheferna för 
särskilt boende använder sig av HR-avdelningens checklista vid genomförande av 
medarbetarsamtal där det framgår att arbetsmiljö ska behandlas, både utifrån fysiska 
och sociala aspekter. 
APT genomförs var fjärde vecka med respektive grupp inom de särskilda boendena 
och arbetsmiljö uppges vara en stående punkt på dagordningen.  

3.9.2 Riskbedömningar 
Av Åstorps kommuns arbetsmiljöpolicy framgår att chefer och arbetsledare med 
personalansvar ansvarar för att det sker en kontinuerlig uppföljning av arbetsmiljön och 
de att risker som finns identifieras och bedöms samt att de åtgärder som krävs för att 
uppnå en god arbetsmiljö vidtas. 

3.9.2.1 Hemvården 
Enhetscheferna för hemvården genomförde i april 2020 en gemensam riskbedömning 
utifrån pandemin tillsammans med ett antal medarbetare. Även den psykosociala 
arbetsmiljön inkluderades utifrån den oro som pandemin medförde. Utifrån 
riskbedömningen identifierades ett antal åtgärder och en ansvarig utsågs till respektive 
åtgärd. Riskbedömningen följdes upp i oktober 2020. Riskbedömningen sattes upp på 
anslagstavlan i lokalen som hemvårdsgrupperna utgår ifrån. Även nya rutiner och 
veckobrev kopplat till pandemins utveckling har löpande publicerats på anslagstavlan, i 
syfte att hålla personalen informerade. Enhetscheferna för hemvården har teamledare 
och chefsstöd som stöttar i att förmedla viktig information avseende pandemin till 
medarbetarna. 
Extra personal har anställts som vikarier från december och tre månader framåt i syfte 
att hantera bemanningen under pandemin. Vid hemtagning från sjukhusen förekommer 
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det att brukarna har konstaterad Covid och i dessa fall har enhetscheferna för 
hemvården fått avsätta ett team på cirka fyra personer som enbart besöker den 
enskilde smittade brukaren. Under pandemins mest intensiva fas fanns ett Covidteam 
som enbart hanterade dessa smittade brukare. Vid tidpunkten för granskningen har 
Covidteamet upplösts. Vid konstaterad smitta måste medarbetare således lånas mellan 
grupperna för att skapa temporära Covidteam.  
Tillförordnad socialchef gör bedömningen att cirka 75–80 % av medarbetarna inom 
äldreomsorgen har valt att vaccinerat sig. Timvikarierna som ska arbeta sommaren 
2021 erbjuds dos 1 inför sommaren. 

3.9.2.2 Särskilt boende  
De särskilda boendena har i oktober 2020 framarbetat en gemensam riskbedömning 
kopplat till Coronapandemin tillsammans med medarbetarna. Av riskbedömningen 
framgår riskkälla, riskbedömning, åtgärd, ansvarig, tidplan och datum för uppföljning. I 
övrigt genomförs riskbedömningar enligt uppgift när en förändring av arbetsmiljön sker, 
exempelvis inför en organisatorisk förändring. Inom demensboendet genomförs även 
riskbedömningar kopplat till hot och våld när en brukare uppvisar våldsbenägenhet. I 
intervju med de fackliga representanterna framgår dock att de har fått indikationer från 
de fackliga ombuden i verksamheten att det förekommer att riskbedömningar inte 
genomförs inför samtliga organisationsförändringar. 
Mallarna för dokumentation av riskbedömning och skyddsrond är uppbyggda så att 
identifierad risk, riskbedömning, planerade åtgärder, ansvarig, tidplan och tidpunkt för 
uppföljning ska fyllas i. På så vis upprättas skriftliga handlingsplaner för de åtgärder 
som inte vidtas omedelbart efter genomförd riskbedömning eller skyddsrond, vilket vi 
inom ramen för granskningen har kunnat verifieras. Riskbedömningarna och 
handlingsplanerna följs enligt uppgift upp inom ramen för LOSAM14.  

3.9.3 Skyddsronder 
Enligt kommunens rutin för skyddsronder ska respektive chef/arbetsledare tillse att två 
skyddsronder genomförs årligen tillsammans med medarbetarna och berört 
skyddsombud - en fysisk skyddsrond och en social skyddsrond. Suntarbetslivs 
checklista för fysisk arbetsmiljö och checklista för organisatorisk och social arbetsmiljö 
ska användas vid genomförande av skyddsronder.   
Skyddsronder genomförs en gång per år inom särskilt boende. Enhetscheferna för 
särskilt boende presenterar på LOSAM att skyddsronder ska genomföras och bokar 
sedan en tid med ansvariga skyddsombud. Därefter genomförs ett möte då samtliga 
frågor gås igenom och en handlingsplan upprättas. Inom ramen för skyddsronderna 
hanteras även arbetsmiljön inom enskilda brukares rum utifrån genomförd 
riskinventering. Resultatet av skyddsronderna presenteras sedan på APT. Inom ramen 
för granskningen har vi tagit del av dokumentationen av genomförda skyddsronder 
gällande fysisk arbetsmiljö och kränkande särbehandling.  

 
14 Lokal samverkansgrupp.  
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3.9.4 Medarbetarundersökning  
I kommunens arbetsmiljöpolicy framgår att HR-avdelningen ansvarar för att en 
medarbetarundersökning genomförs regelbundet. I kommunens årsredovisning för 
2020 beskrivs att ”Inte heller under 2020 har det genomförts en 
medarbetarundersökning i kommunen för att följa upp det systematiska 
arbetsmiljöarbetet på en kommunövergripande nivå”. Under pandemin diskuterades 
genomförande av en medarbetarundersökning enligt uppgift i koncernledningsgruppen. 
Dock togs ett beslut om att inte genomföra en undersökning under 2020 på grund av 
den höga arbetsbelastningen. 
Däremot genomförs vid tidpunkten för granskningen en medarbetarundersökning för 
2020 med fokus på HME15-frågorna. Sista svarsdag var i april och planen är att 
presentera resultatet för kommunstyrelsen innan sommaren 2021. Enligt HR-
avdelningen har en kommunövergripande medarbetarundersökning inte genomförts i 
Åstorps kommun sedan 2015. Vidare ska HR-avdelningen initiera en OSA16-
undersökning i chefsleden utifrån pandemins påverkan på bland annat sjukskrivning, 
arbetsbelastning och rekrytering. Undersökningen utgår ifrån Suntarbetslivs OSA-
enkät.  

3.9.5 Bedömning 
Av granskningen framgår att regelbundna undersökningar av arbetsförhållandena 
löpande sker under året genom skyddsronder, arbetsplatsträffar och 
medarbetarsamtal. Vidare undersöks arbetsförhållandena genom den 
kommunövergripande medarbetarenkäten som återinförts våren 2021 för att undersöka 
arbetsförhållandena under 2020. Risker diskuteras löpande inom verksamheterna 
utifrån resultatet av de kontinuerliga undersökningarna av arbetsförhållandena. Vi 
konstaterar att skyddsrond genomförs en gång per år inom flertalet granskade enheter, 
som i huvudsak fokuserar på de fysiska aspekterna av arbetsmiljön, vilket inte är i linje 
med kommunens rutin att två skyddsronder ska genomföras årligen, en fysisk 
skyddsrond och en social skyddsrond. Av intervjuerna framgår vidare att det inom 
hemvården förekommer att medarbetarsamtal bortprioriteras för att klara av den 
dagliga verksamheten. På så vis gör vi bedömningen socialnämnden i högre 
utsträckning bör förvissa sig om att arbetsmiljön löpande undersöks, genom årliga 
medarbetarundersökningar, genomförande av sociala skyddsronder och årliga 
medarbetarsamtal.  
Av genomförd granskning kan vi konstatera att dokumentationen avseende de löpande 
undersökningarna av arbetsmiljöförhållandena och vilka mallar som används skiljer sig 
åt mellan äldreomsorgens verksamheter. På så vis är det av vikt att kommunstyrelsens 
styrning av det systematiska arbetsmiljöarbetet blir tydligare genom renodling av 
arbetsmiljöpolicy, riktlinjer, rutiner och mallar avseende SAM.  
Av arbetsmiljölagens 3 kap. framgår att det är arbetsgivarens uppgift att fortlöpande 
inventera riskerna i verksamheten. Enligt Åstorps kommuns arbetsmiljöpolicy ska det 
ske en kontinuerlig uppföljning av arbetsmiljön, en bedömning av identifierade risker 

 
15 Hållbart medarbetarengagemang.  
16 Organisatorisk och social arbetsmiljö. 
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samt vidtagande av åtgärder. Vi noterar att det under Coronapandemin har genomförts 
riskbedömningar inklusive upprättande av handlingsplan inom äldreomsorgen. Under 
ordinarie omständigheter finns däremot ingen etablerad rutin att systematiskt 
genomföra och dokumentera riskbedömningar av arbetsmiljön utöver ovan nämnda 
undersökningar av arbetsförhållandena inom äldreomsorgen. 
Vi konstaterar genom befintliga mallar säkerställs att det upprättas skriftliga 
handlingsplaner för de åtgärder som inte vidtas omedelbart efter genomförd 
riskbedömning eller skyddsrond. Detta eftersom mallarna, om de är korrekt ifyllda, 
mynnar ut i en handlingsplan där åtgärder, tidplan och ansvarig framgår. 

3.10 Samverkan 
Inom Åstorps kommun sker samverkan på tre nivåer. Kommunchefen är 
sammankallande till central samverkansgrupp (CESAM), förvaltningschef är 
sammankallande till samverkan på förvaltningsnivå (FÖSAM) och den lokala 
samverkan (LOSAM) är kopplat till respektive enhetschef. Samverkan på samtliga 
nivåer sker en gång i månaden. Vid tidpunkten för granskningen pågår som nämnts 
ovan en revidering av samverkansavtalet och en av HR-specialisterna/utvecklarna har 
utsetts till processägare i frågan. Processägaren har under pandemin arbetat med de 
fackliga företrädarna i syfte att upprätt ett nytt avtal inklusive rutiner.  
De fackliga representanterna lyfter att det finns en god täckning med fackliga 
representanter i äldreomsorgens verksamheter. Hemvården fick under hösten 2020 
fyra nya representanter och på särskilt boende finns en representant på respektive 
avdelning. Tillförordnad socialchef gör bedömningen att dialogen med de fackliga 
representanterna är välfungerande både inom CESAM och FÖSAM. Även 
enhetscheferna för särskilt boende uppger att det finns en bra dialog med de fackliga 
representanterna inom LOSAM. HR-avdelningen gör däremot bedömningen att 
samverkan vid tidpunkten för granskningen inte är fullt ändamålsenlig, exempelvis 
uppges att förändringar samverkas först när förslagen redan är färdigställda istället för 
på idéstadiet. HR-avdelningen upplever att detta inte är i enlighet med 
samverkansavtalet. 
Enligt intervjuade fackliga representanter har fackföreningarna under en längre tid 
aviserat att det finns behov av att revidera samverkansavtalet som senast reviderades 
2012. Detta eftersom fackföreningarna upplever att den lokala samverkan inom ramen 
för LOSAM inte är välfungerande. Inledningsvis anlitades en konsult för att revidera 
avtalet och i samband med detta bjöds enbart chefer in att delta i processen, vilket 
fackföreningarna har kritiserat. Gruppen som arbetar med revideringen har träffats en 
gång fysiskt då fackliga representanter och representanter från HR-avdelningen deltog. 
Därefter inträffade Corona och gruppen har sedan dess träffats en gång digitalt.  
De fackliga representanterna lyfter att på grund av att det nya samverkansavtalet inte 
är färdigställt saknas det vid tidpunkten för granskningen en gemensam syn på 
samverkansavtalet. Vidare upplever de fackliga representanterna att de inte är 
informerade om var i processen kring revidering av samverkansavtalet kommunen 
befinner sig i dagsläget. Således ser de fackliga representanterna behov av ytterligare 
dialogmöte kring hur arbetet kring revideringen ska fortskrida. När det nya 
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samverkansavtalet är färdigställt ser de fackliga representanterna ett behov av en 
utbildningsinsats för enhetscheferna kring vilka frågor som ska samverkas.  
De fackliga representanterna uppger att LOSAM i huvudsak är ett informationsmöte 
från cheferna och för att utveckla samverkan stöttar fackföreningarna verksamheternas 
fackliga ombud i hur de kan driva olika frågor. Enligt de fackliga representanterna har 
fackföreningarna drivit på för att riskbedömningar kopplat till pandemin gällande 
skyddsutrustning skulle genomföras. De fackliga representanterna är vidare av samma 
åsikt som HR-avdelningen gällande att samverkan ofta sker när det finns färdiga 
förslag istället för under idéfasen.   
De fackliga representanterna gör vidare bedömningen att det finns vissa svårigheter att 
få ta del av protokoll från APT och riskbedömningar på alla nivåer. Av de 
riskbedömningar som de fackliga representanterna tagit del av kopplat till pandemin 
gör de bedömningen att riskbedömningarnas kvalitet varierar mellan enheterna.  
De fackliga representanterna gör däremot bedömningen att FÖSAM har fungerat bättre 
än LOSAM. FÖSAM karaktäriseras enligt uppgift av högt i tak och de fackliga 
representanterna upplever att de blir lyssnade på.  

3.10.1 Bedömning  
Vi konstaterar att nuvarande samverkansavtal är gällande från och med 2012. På så 
vis gör vi bedömningen att det är av vikt att kommunstyrelsen säkerställer att revidering 
av gällande samverkansavtal sker och att de fackliga representanterna fortsatt 
inkluderas i revideringsprocessen.  

3.11 Uppföljning och återrapportering  

3.11.1 Uppföljning av arbetsmiljöpolicyn  
I avstämning med HR-chefen framgår att uppföljningsmallarna på kommunens intranät 
inte följer upp målen som specificeras i arbetsmiljöpolicyn på ett fullt ändamålsenligt 
sätt. HR-chefen uppger att under 2022 kommer målen att följas upp i Stratsys. Vid 
tidpunkten för granskningen har Stratsys modul avseende SAM upphandlats och 
implementering kommer genomföras under andra halvan av 2021. 

3.11.2 Tillbuds- och arbetsskaderapportering  
Samtliga medarbetare och chefer har tillgång till det digitala verktyget KIA, där 
medarbetarna rapporterar in arbetsskador och tillbud, vilket genererar en notis till 
enhetscheferna. Enhetscheferna ansvarar därefter för att utreda, tillsätta åtgärder och 
följa upp. Av rutinen för anmälan av allvarligt tillbud, arbetssjukdom, vid exponering av 
Coronavirus i arbetet framgår att om en arbetstagare exponerats för smittämnen från 
Coronaviruset i samband med arbetet ska arbetstagaren även rapportera detta som ett 
tillbud i KIA. Ansvarig chef skickar sedan anmälan vidare till Försäkringskassan.  
Enhetscheferna för särskilt boende informerar medarbetarna om hur arbetsskade- och 
tillbudsrapportering går till via KIA löpande i veckobrev och på APT. Vidare har 
medarbetarna sett en film kring hur anmälan ska ske. Enhetscheferna gör 
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bedömningen att medarbetarna över lag är duktiga på att anmäla arbetsskador, tillbud 
och riskobservationer, men att det kan finnas ett mindre mörkertal som inte anmäls. 
Enhetscheferna för hemvården gör däremot bedömningen att samtliga arbetsskador 
och tillbud inte rapporteras i KIA. Antalet anmälningar i KIA under 2020 framgår i 
tabellen nedan.  
 

Förvaltning Riskobservation Tillbud Olycksfall Totalt 

Socialförvaltningen 16  

(varav 4 är 
relaterade till 

Coronasmitta) 

39 

(varav 4 är 
relaterade till 
Coronasmitta) 

47 102 

 
Av tabellen framgår att fyra anmälningar om riskobservationer och fyra anmälningar om 
tillbud var Corona-relaterade under 2020. Tillförordnad socialchef uppger att denne fått 
återkoppling från Arbetsmiljöverket att förvaltningen inte behöver skicka in fler 
anmälningar eftersom verksamheten under 2020 uppvisat att anmälningar hanteras på 
korrekt sätt. Under 2020 har det även förekommit anmälningar om stress och 
trakasserier i KIA. Enhetscheferna för hemvården uppger att det är en trend att fler och 
fler medarbetare anmäler ärenden kring stress.  
En sammanställning av antalet anmälda arbetsskador och tillbud genomförs i samband 
med den årliga uppföljningen av SAM. Anmälningarna i KIA är även enligt uppgift 
stående punkter på LOSAM och APT. Redovisning från KIA sker på FÖSAM var tredje 
månad. 
Åstorps kommun har köpt in ett nytt system för anmälan av tillbud. Detta i syfte att 
medarbetarna ska kunna anmäla fler varianter av tillbud, bland annat ur 
räddningstjänstsynpunkt och elevärenden. Implementering kommer enligt uppgift ske 
under andra halvan av 2021. 

3.11.3 Sjukfrånvaro  
Vid tidpunkten för granskningen följs sjuktalen upp genom dokument som finns 
tillgängliga på intranätet. Enligt tillförordnad socialchef pågår ett arbete med att 
tillgängliggöra uppföljning av sjuktalen i Stratsys. Sjuktalen kan vid tidpunkten för 
granskningen följas upp via Qlikview. Enhetscheferna har även Adato till stöd gällande 
sjukfrånvaron som skickar ut en notis till cheferna om en medarbetare exempelvis 
uppvisar hög korttidsfrånvaro. Notiserna påminner enhetscheferna om att boka in ett 
samtal, starta ett ärende och skapa en handlingsplan, vilket enhetscheferna bedömer 
utgör en trygghet. Enligt enhetscheferna för särskilt boende behandlas sjuktalen inom 
ramen för varje LOSAM. Sjukfrånvaron redovisas även i samband med 
månadsrapporten till socialnämnden.  
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3.11.4 Arbetsmiljöverkets inspektion  
Ett av kommunens särskilda boenden har under 2020 blivit granskat av 
Arbetsmiljöverket utifrån en konstaterad hög personalsmitta av Covid19 på 
arbetsplatsen. Utifrån Arbetsmiljöverkets tillsyn har det särskilda boendet upprättat en 
utredning som tillsänts Arbetsmiljöverket17. Av utredningen framgår händelseförloppet 
avseende smittade vårdtagare och personal samt en beskrivning av vidtagna åtgärder. 
Arbetsmiljöverket har begärt utredningar gällande arbetssjukdomar orsakade av 
Covid19 från ytterligare ett av de särskilda boendena. Arbetsmiljöverket vidtog enligt 
uppgift inga ytterligare åtgärder efter att ha mottagit utredningar kring tre fall av 
arbetssjukdom under december 2020. 

3.11.5 Årlig uppföljning och handlingsplaner  
Enligt Åstorps kommuns arbetsmiljöpolicy ska uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet årligen genomföras, vilken respektive förvaltning ansvarar för. HR-
avdelningen ansvarar för att en kommunövergripande uppföljning årligen sker.   
HR-avdelningens processägare för systematiskt arbetsmiljöarbetet sjukskrevs under 
våren 2020, vilket i kombination med Coronapandemin enligt uppgift har lett till att en 
del av arbetet avseende SAM har varit stillastående. Under pandemin diskuterades 
uppföljning av SAM i koncernledningsgruppen och ett beslut togs om att inte 
genomföra uppföljningen under 2020 på grund av den höga arbetsbelastningen under 
pandemin.  
HR-avdelningen har under våren 2021 begärt in den årliga uppföljningen av SAM från 
respektive nämnd i syfte att framarbeta en kommunövergripande sammanställning. En 
kommunövergripande sammanställning av kommunens systematiska arbetsmiljöarbete 
genomfördes senast 2015. HR-avdelningen har dock konstaterat att förvaltningarna 
arbetar utifrån olika tidplaner och per april 2021 har samtliga förvaltningar på så vis inte 
färdigställt uppföljningen. Således samarbetar HR-avdelningen och 
ekonomiavdelningen vid tidpunkten för granskningen för att upprätta ett uppdaterat 
årshjul, avseende de övergripande processerna, som ska fungera för alla nivåer inom 
organisationen. Uppföljningen av SAM kommer framöver genomföras i Stratsys.  
I samband med kartläggningen av förvaltningarnas uppföljning av SAM har HR-
avdelningen uppdagat att förvaltningarna inte alltid använder sig av de rutiner och 
mallar som finns tillgängliga via intranätet. HR-avdelningen har fått in fyra av fem årliga 
uppföljningar av SAM och kan konstatera att uppföljningen ser olika ut trots att HR-
avdelningen tillhandahåller en mall avseende upprättande av uppföljning, vilket 
försvårar HR-avdelningens sammanställning. Detta är en av anledningarna till att 
uppföljningen framöver ska kanaliseras genom Stratsys, i syfte att uppnå att samtliga 
förvaltningar svarar på samma uppföljningsfrågor och använder samma dokument.  
Enligt tillförordnad socialchef sker ingen samlad årlig uppföljning av SAM inom 
socialförvaltningen. Tillförordnad socialchef uppger vidare att det finns en otydlighet 
kring hur, när och av vem uppföljning av SAM ska genomföras. Enhetscheferna för 
särskilt boende och hemvården använder sig av dokumentet Systematiskt 

 
17 Daterad 2020-11-27. 
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arbetsmiljöarbete – redovisning och handlingsplan områdesnivå. Uppföljningen 
inkluderar en redovisning av föregående år avseende exempelvis sjuktal samt 
arbetsskador och tillbud. Därefter sätts mål för innevarande år utifrån de 
riskbedömningar och skyddsronder som genomförts. Inom ramen för granskningen har 
vi tagit del av samtliga särskilda boendes uppföljningar av 2020 års arbetsmiljöarbete 
och uppföljningen av 2020 års arbetsmiljöarbete för ett hemvårdsområde. I 
uppföljningarna framgår handlingsplan för 2021 års arbetsmiljöarbete, bestående av 
identifierat riskområde, åtgärder, ansvarig för åtgärden och tidplan.  
En kommunövergripande handlingsplan framarbetades utifrån den 
kommunövergripande uppföljningen av SAM 2014. Sedan dess har förvaltningarna 
upprättat egna handlingsplaner men dessa har inte följts upp av HR-avdelningen. 

3.11.6 Återrapportering  
Eftersom det inte genomförs en sammanställning av den årliga uppföljningen av SAM 
inom socialförvaltningen består rapportering till nämnd i huvudsak av sjuktal i samband 
med den ekonomiska månadsrapporten. Av socialnämndens protokoll 2019–2020 går 
det att utläsa att nämnden har fått återrapportering av sjuktalen vid sammanlagt sju 
sammanträden.  

3.11.7 Bedömning  
Enligt Åstorps kommuns arbetsmiljöpolicy ska förvaltningarna årligen genomföra 
uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Vi konstaterar att det genomförs en 
årlig uppföljning av SAM, inklusive redovisning av arbetsskador och tillbud samt 
upprättande av handlingsplan, inom äldreomsorgen. Däremot sker ingen samlad årlig 
uppföljning av SAM inom socialförvaltningen. Vidare finns det ingen tydlig rutin att 
återrapportera framtagna handlingsplaner till HR-avdelningen och till socialnämnden 
för information.  
Vi bedömer att socialnämnden bör uppdra åt socialförvaltningen att systematisera och 
likrikta arbetet kring uppföljning av SAM. Kommunstyrelsen bör tillse att varje nämnd, 
förvaltning och enhet årligen genomför en uppföljning. I syfte att uppnå detta bör ett 
tydligt årshjul upprättas samt förtydligande ske kring vilka mallar som ska användas för 
uppföljning av SAM.  
Sammanfattningsvis gör vi bedömningen att det inte finns en fullt tillfredsställande 
redovisning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Detta eftersom socialnämnden inte 
tar del av de årliga uppföljningarna av SAM som upprättas inom verksamheten och att 
det inte sker en sammanställning av uppföljningarna av SAM varken på 
förvaltningsnivå eller kommunövergripande nivå. Detta medför att socialnämnden, 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige saknar en samlad bild av hur det 
systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivs inom kommunen och vilka utvecklingsområden 
som kvarstår.  
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4 Slutsats och rekommendationer  
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att socialnämnden inte 
fullt ut bedriver ett tillfredsställande systematiskt arbetsmiljöarbete inom verksamheten 
äldreomsorg utifrån lagstiftning och föreskrifter samt kommunala mål och riktlinjer. En 
arbetsmiljöpolicy inklusive arbetsmiljömål har beslutats av kommunfullmäktige som är 
styrande för arbetsmiljöarbetet inom socialnämnden och för Åstorps kommun. Däremot 
har socialnämnden för 2020 inte har antagit nämndspecifika mål som är vägledande för 
nämndens systematiska arbetsmiljöarbete. Det finns ett antal rutiner och mallar 
gällande genomförande av SAM men vi gör bedömningen att kommunstyrelsen bör 
förtydliga hur arbetsmiljöpolicyn, rutiner och mallar förhåller sig till varandra och att 
skapa en tydlig sammanhållen bild kring hur nämnderna ska arbeta med den årliga 
SAM-processen. Detta i syfte att skapa likriktning i hur nämnder och verksamheter 
arbetar med SAM. 
I socialnämndens delegationsordning framgår en tydligt beslutad uppgiftsfördelning 
från nämnd till olika chefsnivåer i organisationen avseende det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. Utifrån kommentarerna i AFS 2001:1 bör fördelning av 
arbetsmiljöuppgifter dock lyftas ur nämndens delegationsordning. Vi gör vidare 
bedömningen att socialnämndens arbetsmiljöansvar inte framgår av nämndens 
reglemente. Det är även av vikt att revidering av gällande samverkansavtal från 2012 
genomförs.  
Undersökningar av arbetsförhållandena inom socialförvaltningen sker löpande under 
året genom skyddsronder, arbetsplatsträffar och medarbetarsamtal. Däremot fokuserar 
skyddsronderna framförallt på de fysiska aspekterna avseende arbetsmiljön och 
genomförs enbart en gång per år. Vidare har en medarbetarenkät inte genomförts på 
en regelbunden basis under de senaste åren. Under Coronapandemin har 
riskbedömningar, inklusive handlingsplaner, upprättats kopplat till äldreomsorgens 
verksamheter utifrån situationens utveckling. Under ordinarie omständigheter finns 
däremot ingen etablerad rutin att systematiskt genomföra och dokumentera 
riskbedömningar av arbetsmiljön utöver ovan nämnda undersökningar av 
arbetsförhållandena inom äldreomsorgen och riskbedömning inför 
organisationsförändring. 
Det genomförs en årlig uppföljning av SAM, inklusive redovisning av arbetsskador och 
tillbud samt upprättande av handlingsplan på enhetsnivå. Däremot sker ingen samlad 
årlig uppföljning av SAM inom socialförvaltningen eller på en kommunövergripande 
nivå. Socialnämnden bör förvissa sig om att arbetsmiljöarbetet följs upp årligen och 
fungerar både på förvaltningsnivå och ute på enheterna. 
 
Mot bakgrund av genomförd granskning samt slutsatsen ovan rekommenderar vi 
socialnämnden att:  

- Uppmärksamma kommunfullmäktige om att socialnämndens reglemente bör 
förtydligas avseende nämndens arbetsmiljöansvar samt ansvaret för att fördela 
uppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet.  
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- Säkerställa att nämndspecifika och enhetsspecifika arbetsmiljömål årligen 
upprättas för samtliga enheter utifrån genomförda riskbedömningar och 
kommunens övergripande arbetsmiljömål. 

- I enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter säkerställa att löpande 
riskbedömningar genomförs inom verksamheten. Riskbedömningarna bör 
omfatta både fysiska, sociala och organisatoriska aspekter avseende 
arbetsmiljön. 

- I enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter samt kommunens egna 
styrdokument säkerställa att arbetsmiljön årligen undersöks och bedöms genom 
genomförande av årliga medarbetarsamtal samt skyddsronder två gånger per 
år, både utifrån ett fysiskt och ett socialt perspektiv.   

- Tillse att samtliga enheter inom socialförvaltningen genomför en årlig 
uppföljning av SAM och att en förvaltningsövergripande årlig sammanställning 
upprättas och återredovisas till nämnden. 

Mot bakgrund av genomförd granskning samt slutsatsen ovan rekommenderar vi 
kommunstyrelsen att:  

- Säkerställa att kommunens arbetsmiljöpolicy samt tillhörande rutiner/mallar 
revideras i syfte att skapa tydlighet kring hur SAM-processen ska bedrivas i 
Åstorps kommun. 

- Tillse att revideringen av befintligt samverkansavtal slutförs.  
- Säkerställa att en kommunövergripande sammanställning av den årliga 

uppföljningen av SAM genomförs.  
 
Datum som ovan 
KPMG AB 

 

Ida Brorsson  Frida Starbrant 

Certifierad kommunal revisor  Kommunal revisor 

 

Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat 
mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och 
informationen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta 
dokument. Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i 
tryckfrihetsförordningen. 
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5 Bilagor  
5.1 Bilaga 1 

5.1.1 Kommunallagen (2017:725)  
Enligt kommunallagens 6 kap. 6 § skall nämnden/styrelsen inom sitt område se till att 
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har beslutat 
samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. 
Nämnden skall även tillse att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten 
bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Utifrån arbetsmiljölagen och 
Arbetsmiljöverkets riktlinjer innebär det att nämnden/styrelsen har följande uppgifter 
gällande arbetsmiljön: 

- Se till att verksamheten drivs i enlighet med arbetsmiljölagen och föreskrifterna 
för arbetsmiljön 

- Verkställa fullmäktiges beslut och bland annat se till att konkreta arbetsmiljömål 
tas fram 

- Se till att förvaltningschefen får uppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet 
- Se till att förvaltningschefen har befogenheter, resurser, kunskaper och 

kompetens för att kunna driva arbetsmiljöarbetet 
- Ge förvaltningschefen rätt att fördela uppgifter så långt ut i organisationen att 

SAM kan drivas ute på arbetsplatserna och att tillräckliga befogenheter, 
resurser, kunskaper och kompetens följer med 

- Se till att konsekvenserna för arbetsmiljön bedöms vid förändringar 
- Se till att förebyggande åtgärder i arbetsmiljön kan vidtas genom att ta upp 

arbetsmiljöinvesteringar i det årliga budgetförslaget 
- Se till att SAM följs upp och fungerar både på förvaltningsnivå och ute på 

arbetsplatserna 

5.1.2 Arbetsmiljölagen (1977:1160) 
I arbetsmiljölagen anges de regler om skyldigheter som arbetsgivare ska vidta för att 
förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Vad avser arbetsmiljön omfattar den alla 
faktorer och förhållanden i arbetet såsom tekniska, fysiska, arbetsorganisatoriska, 
sociala samt arbetets innehåll. 
I arbetsmiljölagen 3 kap. anges allmänna skyldigheter som förpliktigar arbetsgivaren att 
systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sådant sätt så att 
arbetsmiljön uppfyller angivna krav på en god arbetsmiljö. Vidare är det arbetsgivarens 
uppgift att utreda arbetsskador, fortlöpande inventera riskerna i verksamheten samt 
vidta åtgärder för de situationer som föranlett arbetsmiljöskador. Arbetsgivaren skall 
som ett led i det systematiska arbetsmiljöarbetet dokumentera arbetet och upprätta 
handlingsplaner, tillse att arbetstagaren får god information om verksamhetens 
arbetsmiljöarbete samt informera om vilka risker som finns förknippade med arbetet. 
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Arbetstagaren skall medverka i arbetsmiljöarbetet och delta i genomförandet av de 
åtgärder som behövs för att åstadkomma en god arbetsmiljö. Exempelvis ingår att 
rapportera risker, att ge förslag på åtgärder och synpunkter på resultatet av 
genomförda åtgärder. De är även av vikt att de enskilda arbetstagarna medverkar när 
arbetsmiljöpolicyn och rutinerna tas fram. 

5.1.3 Föreskrifter (AFS) - Arbetsmiljöverkets författningssamling 
Utöver de regler om skyldigheter som finns angivna i arbetsmiljölagen, har 
Arbetsmiljöverket gett ut ett antal föreskrifter som mer detaljerat anger de krav och 
skyldigheter som ställs på arbetsmiljön. 

5.1.3.1 Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) 
Föreskriften anger de åtgärder som arbetsgivaren ska vidta för att bedriva ett 
systematiskt arbetsmiljöarbete. Systematiskt arbetsmiljöarbete definieras som 
arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på 
ett sådant sätt så att ohälsa och olycksfall förebyggs och att en tillfredsställande 
arbetsmiljö uppnås. 
I kommentarerna till AFS 2001:1 tydliggörs arbetsgivaransvaret i en kommun. Där 
anges att förtroendevalda i kommunfullmäktige eller nämnder är kommunens yttersta 
arbetsgivarrepresentanter. Således är alla anställda i verksamheten arbetstagare, 
vilket även innefattar chefer och arbetsledande personal exempelvis förvaltningschef.  
I kommentarerna tydliggörs alt arbetsgivaren ska fördela arbetsuppgifterna i det 
systematiska arbetsmiljöarbetet och genomföra ändringar i uppgiftsfördelningen om så 
behövs. Uppgiftsfördelning betyder inte att delegera ansvar. Arbetsmiljöansvaret ligger 
i juridisk mening alltid kvar på arbetsgivaren som ska se till att det systematiska 
arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt lagar och föreskrifter. Dock är det nödvändigt att 
arbetsgivaren, i detta fall styrelse och nämnder, fördelar uppgifter i arbetsmiljöarbetet 
för att därigenom kunna uppfylla sitt ansvar enligt lagar och föreskrifter. Fördelning av 
arbetsmiljöuppgifter ges företrädesvis till chefer och arbetsledande personal som har 
avgörande betydelse för att arbetsförhållandena är tillfredsställande och för att ohälsa 
och olycksfall förebyggs. Arbetsgivaren ska tillse att chefer har de befogenheter och 
resurser som behövs för att genomföra uppgifterna. 
Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska ingå som en naturlig del i den dagliga 
verksamheten. Skyddsombud eller motsvarande skall ges möjlighet att medverka i 
arbetet. Det skall finnas en arbetsmiljöpolicy och dokumenterade rutiner. Arbetsgivaren 
ansvarar för att regelbundet inventera riskerna i arbetsmiljön. Riskbedömningen skall 
dokumenteras skriftligt. Det skall i bedömningen anges vilka risker som finns 
förknippade med verksamheten samt en klassificering utifrån hur allvarlig risken är. 

5.1.3.2 Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) 
Syftet med föreskrifterna är att främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa 
på grund av organisatoriska och sociala förhållanden i arbetsmiljön. Enligt 
föreskrifterna ska arbetsgivaren ha mål för den organisatoriska och sociala 
arbetsmiljön. Målen ska syfta till att främja hälsa och öka organisationens förmåga att 
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motverka ohälsa. Arbetsgivaren ska ge arbetstagarna möjlighet att medverka i arbetet 
med att ta fram målen och se till att arbetstagarna känner till dem. 

5.2 Bilaga 2 

5.2.1 De särskilda boendenas mål för arbetsmiljöarbetet 2021  
 

Målsättning med 
2021 års 

arbetsmiljöarbete 
Astern Backsippan Vidåsen 

1.  
Uppnå en arbetsmiljö 
helt fri från kränkande 

särbehandling 

Alla medarbetare ska 
känna att arbetets innehåll 

har klargjorts 

Samtliga yrkesgrupper 
på Vidåsen ska 
erbjudas APT 

2.  
Minska sjuktalen (totala 
sjukfrånvaron) och öka 

frisknärvaron 

Arbeta förebyggande 
gällande smittspridning och 
följa gällande hygienrutiner 

Den fysiska 
arbetsmiljön ska 
förbättras enligt 
handlingsplan 

3.  
Alla medarbetare ska 

känna att arbetets 
innehåll har klargjorts 

Uppnå en arbetsmiljö helt 
fri från kränkande 

särbehandling 

Handlingsplan/rutin för 
kränkande 

särbehandling ska 
göras tillgänglig för 

samtliga medarbetare 

 

5.2.2 Hemvårdens mål för arbetsmiljöarbetet 2021  
 

Målsättning med 
2021 års 

arbetsmiljöarbete 
Hemvården 

Åstorp/Kvidinge 

1.  Arbeta med hälsosamma 
scheman 

2.  
Alla medarbetare ska 

känna att arbetets 
innehåll har klargjorts 

3.  

Arbeta främjande genom 
att fördela enheten i 

mindre arbetsgrupper 
som kan arbeta närmare 

varandra och mer 
teambaserat 
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Granskning av tillfällig personal inom hemvården  
 
KPMG har av Åstorps kommuns revisorer fått i uppdrag att granska hanteringen av tillfällig 
personal inom hemvården. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021. Syftet med 
granskningen är att bedöma om socialnämnden har ändamålsenliga rutiner för bemanningen 
inom hemvården under sommaren. 
 
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att socialnämnden i 
huvudsak har ändamålsenliga rutiner för bemanningen inom hemvården under sommaren. 
 
En brist som granskningen har uppmärksammat är att det kan finnas en viss brist på 
personal som innehar delegering att utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter. Får bedömning är 
att det beror på att personal som innehar möjlighet att utföra delegerade hälso- och 
sjukvårdsuppgifter inte inkluderas strategiskt i planeringen av personal inför 
semesterperioden. 
 
Med anledning av detta rekommenderar vi socialnämnden att: 
 
− Säkerställa att delegerad personal utgör en parameter i den strategiska planeringen inför 

semesterperioder. 
− Bör verka för att sommarvikarierna tar del av utbildningsmaterialet innan de börjar arbeta. 
 
I bifogad granskningsrapport framgår bakgrunden till våra rekommendationer. Revisorerna 
önskar yttrande från socialnämnden över granskningsrapporten senast 2021-10-29. 
 
 
För Åstorps kommuns revisorer, 
 
 
 
Monica Backe, ordförande 
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1 Sammanfattning 
KPMG har av Åstorps kommuns revisorer fått i uppdrag att granska hanteringen av 
tillfällig personal inom hemvården. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021. Syftet 
med granskningen är att bedöma om socialnämnden har ändamålsenliga rutiner för 
bemanningen inom hemvården under sommaren. 
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att socialnämnden i 
huvudsak har ändamålsenliga arbetsrutiner för att säkerställa en ändamålsenlig 
bemanning inom hemvården under sommaren. Vi bedömer att det utifrån 
tillgängligheten på utbildad personal på arbetsmarknaden ställs relevanta krav vid 
rekrytering av sommarvikarier. Vidare bedömer vi att det genomförs tillräcklig 
introduktionsutbildning för sommarvikarierna som följer en fastställd utbildningsplan.  
Granskningen visar inga indikationer på att hemvårdsverksamheten inte är fullt 
bemannad under sommaren. Däremot har vi genom granskningen noterat att det kan 
finnas en viss brist på personal som innehar delegering att utföra hälso- och 
sjukvårdsuppgifter. Det beror enligt vår bedömning på att personal som innehar 
möjlighet att utföra delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter inte inkluderas strategiskt 
i planeringen av personal inför semesterperioder. Granskningen visar dock inte på att 
antalet avvikelser har ökat under sommarperioden, vilket indikerar att bemanningen av 
delegerad personal fungerar på kort sikt. Slutligen gör vi bedömningen att sommarens 
verksamhet utvärderas utifrån ett bemanningsperspektiv där lärdomar från tidigare 
sommarperioder tas tillvara inför nästa sommarplanering.   
Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi socialnämnden att:  

- Säkerställa att delegerad personal utgör en parameter i den strategiska 
planeringen inför semesterperioder.  

- Bör verka för att sommarvikarierna tar del av utbildningsmaterialet innan de 
börjar arbeta. 
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2 Inledning 
KPMG har av Åstorps kommuns revisorer fått i uppdrag att granska hanteringen av 
tillfällig personal inom hemvården. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021.  
Att hemvården är bemannad med tillräckliga personella resurser med erforderlig 
kompetens är avgörande för kvaliteten. Hemvårdsarbetet kräver kompetens inom både 
socialt arbete och hälso- och sjukvård. Arbetet utgörs emellanåt av ensamarbete och 
företas i den enskildes hem. Bemanningsfrågan är särskilt problematiskt under 
semesterperioder då den ordinariepersonalen är lediga och vikarier behöver tas in. 
Med anledning av ovanstående drar kommunens revisorer slutsatsen i sin riskanalys, 
att socialnämndens rutiner för bemanningen inom hemvården under sommaren 
behöver granskas. 

2.1 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning 
Granskningen syftar till att bedöma om socialnämnden har ändamålsenliga rutiner för 
bemanningen inom hemvården under sommaren. 
För att uppnå syftet kommer nedanstående revisionsfrågor att besvaras. 

- Ställs relevanta krav vid rekrytering av vikarier? 
- Genomförs tillräcklig introduktionsutbildning för vikarierna? 
- Är verksamheten fullt bemannad under sommaren?  
- Finns tillräckligt med personal med delegering att utföra hälso- och 

sjukvårdsuppgifter?  
- Har antalet avvikelser ökat under sommarperioden?  
- Utvärderas sommarens verksamhet utifrån bemanningsfrågor så att lärdomar 

kan dras? 
Granskningen omfattar den öppna hemvården. Verksamhet inom särskilt boende är 
inte föremål för granskning.  

2.2 Revisionskriterier 
Granskningen utgår från nedanstående revisionskriterier: 

- Kommunallag (2017:725)  
- Socialtjänstlag (2001:453) 
- Socialtjänstförordning (2001:937) 

2.3 Metod 
Granskningen har genomförts genom dokumentstudier och analyser av insamlat 
material ställt i relation till granskningens övergripande syfte och uppställda 
revisionskriterier. För att verifiera och komplettera dokumentstudierna har intervjuer 
med tillförordnad socialchef och enhetscheferna för hemvården genomförts. 
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3 Resultat av granskningen 
3.1 Rekrytering och bemanning  

3.1.1 Annonsering  
Enhetscheferna för hemvården ansvarar för att säkerställa bemanningen inom 
hemvården inför sommaren. En av enhetscheferna upprättade tillsammans med HR-
avdelningen en annons för rekrytering av sommarvikarier i januari 2021 där krav och 
önskemål på bemanningsprofil framgick. Annonsen upprättas för hela omsorgen och 
på så vis fyllde de ansökande i vilken utbildning de har, tidigare erfarenhet, om de har 
körkort och önskemål om verksamhet som de vill arbeta i. Utöver detta fyllde de 
ansökande i vilka veckor de är tillgängliga för arbete. Om en vikarie inte kan en hel 
period förekommer det att denne inte får ett fast schema utan istället lägger sig som 
tillgänglig i systemet TimePool och kallas in vid behov. Tidigare år har annonsen även 
delats i en Facebookgrupp för arbetssökande i Åstorp, vilket uppges ha gett resultat. 
Minimikravet för att arbeta som sommarvikarie inom hemvården i Åstorps kommun 
uppges vara att ha körkort och att ha fyllt 18 år. Däremot ställs inte krav på en viss typ 
av utbildning. Enhetscheferna lyfter att vid rekrytering läggs större vikt vid personliga 
egenskaper såsom initiativtagande, driv och ansvarskänsla.  
Enhetscheferna använder sig utöver den digitala annonsen av hemvårdsgruppernas 
veckobrev för att få in tips på lämpliga kandidater från ordinarie personal.  

3.1.2 Strategier gällande rekrytering  
Enhetscheferna har som ambition att redan under våren erbjuda sommarvikarierna en 
timanställning. Detta för att vikarierna ska kunna gå bredvid och få erfarenhet innan 
sommaren. Enhetscheferna uppger att fördelen med att erbjuda vikarierna en 
timanställning innan sommaren är även att vikarierna hinner testa på yrket innan 
sommaren, vilket uppges förhindra sena avhopp. Enhetscheferna gör bedömningen att 
denna strategi har varit välfungerande. Utöver detta har enhetscheferna som strategi 
att rekrytera några fler vikarier än vad som krävs för att täcka fasta scheman. Detta i 
syfte att skapa en timvikariebank för sommaren som kan vikariera för ordinarie 
timvikarier eller om tillfälliga avhopp alternativt ledigheter uppstår.  
Det förekommer även att sommarvikarier stannar kvar som timvikarier efter sommaren 
och återkommer som sommarvikarier sommaren därpå. På så vis är ett antal 
sommarvikarier ofta kända sedan tidigare och har viss erfarenhet, vilket uppges 
medföra ökad kontinuitet och trygghet i verksamheten.  
Det sker ingen formell samordning mellan rekryterande chefer inom socialförvaltningen 
kring urval av ansökande från den gemensamma annonsen utan cheferna går in 
löpande och väljer ut kandidater som är av intresse. Om en ansökande har specificerat 
att denne enbart vill arbeta på särskilt boende slussas däremot kandidaten direkt till 
berörda chefer. Enhetscheferna för hemvården upplever inte att det finns en intern 
konkurrens om kandidaterna.  
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Planen inför 2021 var att hålla gruppintervjuer, i syfte att spara tid och genomföra case-
övningar. Detta har dock inte varit genomförbart under pandemin. Istället har 
intervjuerna genomförts via digitala kanaler eller individuellt. Ambitionen är dock att 
genomföra gruppintervjuer inför sommarbemanningen 2022.  

3.1.3 Rekrytering inför sommaren 2021 
I april 2021 hade cirka 400 ansökningar inkommit inför sommaren och rekryteringen av 
sommarvikarier var ännu inte avslutad. Enhetscheferna genomför själva ett urval bland 
ansökningarna och genomför intervjuer löpande under våren. Inom ett av 
hemvårdsområdena saknades i april 2021 cirka 5 av 15 sommarvikarier. Rekrytering 
av sommarvikarier till det andra hemvårdsområdet uppgavs ligga mer i fas. 
Enhetscheferna gör bedömningen att rekryteringsprocessen generellt är 
välfungerande. 
Enhetscheferna upplever inte någon problematik med att rekrytera vikarier som 
uppfyller kriterierna inför sommaren. Däremot är inte samtliga vikarier utbildade till 
undersköterskor och enhetscheferna har valt att anställa ett antal vikarier utan 
erfarenhet men som har ”rätt inställning” till yrket. Som nämnts ovan förekommer sena 
avhopp varje år och på grund av detta fick enhetscheferna rekrytera ett antal 
kompletterande sommarvikarier i slutet av juni 2020. I denna situation förekommer det 
att enhetscheferna får sänka kraven något, exempelvis rekrytera någon utan körkort.  
Hemvården i Åstorp har haft ett antal sökande från hemvårdsverksamheten i Klippans 
kommun, vilket enhetscheferna uppger beror på Åstorps kommuns goda rykte, att 
Åstorps hemvård kan erbjuda timanställning redan under våren och möjligheten att 
arbeta 100 procent under sommaren på ett fast schema. Däremot uppges löneläget 
vara något lägre inom hemvården i Åstorps kommun jämfört med närliggande 
kommuner.  

3.1.4 Bemanning  
Det finns ingen övergripande vikariepool för hemvården utan respektive 
enhetscheferna har sina vikarier som rings in vid behov. Däremot förekommer det att 
vikarier lånas mellan hemvårdsområdena. Enligt tillförordnad socialchef genomförs ett 
omtag med TimePool, vilket medför att timvikarierna kan arbeta 100 procent fördelat på 
flera olika verksamheter.  
Vid behov av timvikarier bistår enhetschefernas chefstöd med att ringa in ersättare, 
vilket uppges vara en tidskrävande process. Chefsstöden upprättar ofta listor inför 
helgerna kring vilka timvikarier som finns tillgängliga vid behov. Chefsstöden arbetar 
med detta även under sommaren. Ett antal medarbetare inom arbetsgrupperna har 
lärts upp för att hantera bemanningen på helgerna i de fallen chefsstöden är 
frånvarande. Under sommaren vikarierar enhetscheferna för varandra med stöd från 
chefen för korttids- och nattverksamheten. 

3.1.5 Bedömning  
Vi gör bedömningen att det i huvudsak ställs relevanta krav vi rekrytering av 
sommarvikarier. Detta utifrån att det inom ramen för ordinarie rekryteringsprocess av 
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personal inför sommaren ställs krav på körkort och att vikarierna ska vara minst 18 år. 
Utöver detta gör enhetscheferna för hemvården en bedömning utifrån personlig 
lämplighet. Vi bedömer att enhetscheferna för hemvården inte har möjlighet att ställa 
krav på att samtliga vikarier ska vara utbildade undersköterskor utifrån tillgänglig 
kompetens som finns att tillgå.    
Inom ramen för granskningen har vi inte fått några indikationer på att enhetscheferna 
för hemvården inte lyckas rekrytera tillräckligt med sommarvikarier för att säkerställa att 
verksamheten är fullt bemannad under sommaren.  

3.2 Introduktionsutbildning  
Varje år genomförs under vecka 24 en vikarieintroduktion för hemvården. Det är 
enhetscheferna för hemvården som planerar introduktionen och bokar in 
förflyttningsutbildning med sjukgymnast och arbetsterapeut. Viss utbildning ges även 
av sjuksköterskorna och teamledarna kring olika verksamhetsfrågor. Under 
vikarieintroduktionen presenterar även enhetscheferna och chefstöden sig för 
vikarierna.  
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och en av enhetscheferna för hemvården har 
utöver detta framarbetat ett digitalt utbildningsmaterial som samtliga vikarier inom 
socialförvaltningen ska ta del av. Det finns dock inget krav på att vikarierna ska ta del 
av utbildningsmaterialet innan de börjar arbeta. Utbildningsmaterialet består av 
utbildningar inom nedanstående områden:  

- Förflyttningsteknik - förflyttning med personlyft 
- Förflyttningsteknik - manuella förflyttningar 
- Basala hygienrutiner 
- Medicindelegering  
- Palliativ vård 
- Demens (grundkurs) 
- Bemötande vid demenssjukdom 
- Social dokumentation (grundkurs) 
- Smärta hos äldre (grundkurs) 

I årsskiftet 2020/2021 infördes en ny utbildningsportal för socialförvaltningen och 
utbildningsmaterialet finns således tillgängligt på portalen. På så vis utbildas vikarierna 
både teoretisk via utbildningsportalen och praktiskt under introduktionsveckan 
tillsammans med sjukgymnast och arbetsterapeut.  

3.2.1 Bedömning  
Vi gör bedömningen att sommarvikarierna inom hemvården i Åstorps kommun genom 
utbildningsmaterialet i huvudsak får tillräcklig introduktionsutbildning för att kunna 
utföra sitt uppdrag.   
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3.3 Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter  
Vid tidpunkten för granskningen pågår en områdesindelning inom hemvården som 
syftar till att utveckla professionerna i grupperna gällande bland annat delegeringar av 
hälso- och sjukvårdsuppgifter inom HSL1. Enhetscheferna gör bedömningen att flertalet 
undersköterskor vill ha utmaningen att få delegerade HSL-uppgifter, framförallt 
gällande distribuering av läkemedel. I slutändan är det dock sjuksköterskan som 
beslutar vem som får en HSL-delegering. Enligt uppgift brukar medarbetarna däremot 
vara mer tveksamma till att ge insulinsprutor enligt delegation.  
Inom ett av hemvårdsområdena uppstår ibland utmaningar kring att vikarier och 
ordinarie personal inte har de delegeringar som behövs. Enhetschefen uppger att inom 
hemvårdsområdet finns problematiken att vissa utbildade och erfarna undersköterskor 
efterfrågar vissa delegeringar men inte får det beviljat av distriktsköterskorna, vilket 
skapar problem både på sommaren och på helger.  
Vikarier tillsätts för två perioder och det är alltid 50 procent ordinarie personal i tjänst. 
Det är enligt uppgift arbetsledarens uppgift att tillse att det finns personal som kan 
utföra delegerade HSL-uppgifter. Enligt de intervjuade brukar det lösas inom teamen 
genom att vissa medarbetare fokuserar på att genomföra fler omsorgsuppgifter och 
andra medarbetare, som har delegation, på att ge läkemedel och insulinsprutor. Det 
förekommer även att medarbetare från exempelvis trygghetsboende lånas in för att ge 
insulin till en brukare som bor i närheten. Om det inte går att lösa på annat sätt kallas 
en sjuksköterska in för att ge exempelvis insulin. Enligt enhetscheferna vägs 
delegeringar inte in som en parameter i den strategiska planeringen av bemanningen 
inför sommaren.  
Antalet patientavvikelser kopplat till bemanning under sommaren har enligt uppgift inte 
ökat under sommarperioden. 

3.3.1 Bedömning  
Vi gör bedömningen att det inom hemvården i Åstorps kommun emellanåt kan finnas 
brist på personal med delegering att utföra vissa hälso- och sjukvårdsuppgifter, både 
på helger och under semesterperioder. Huruvida detta beror på faktiskt brist på 
delegerad personal eller på bristande strategisk planering kan vi inom ramen för denna 
granskning inte uttala oss om. Däremot inkluderas inte delegeringar som en aspekt 
inför planeringen av bemanningen inför semesterperioder, vilket utgör ett 
utvecklingsområde för hemvården inom Åstorps kommun. Vi gör bedömningen att 
detta skulle kunna motverka chefernas upplevda brist på personal med delegering att 
utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter.  
Vi har inom ramen för granskningen inte tagit del av statisk som visar antalet avvikelser 
under tidigare sommarperioder. Utifrån genomförda intervjuer gör vi bedömningen att 
avvikelserna i huvudsak inte har ökat under sommarperioden. Detta indikerar att 
arbetsledarna och teamen lyckas hantera bemanningen av delegerad personal på 
daglig/veckobasis genom kreativa lösningar. Däremot bör planeringen av delegerad 

 
1 Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).  
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personal inkluderas i den strategiska planeringen av sommarbemanningen i högre 
grad.   

3.4 Utvärdering av erfarenheter 
Utvärderingar har skickats ut till vikarierna efter avslutad sommarperiod 2020. Enligt 
uppgift diskuterades även sommarbemanningen på ett ledningsgruppsmöte efter 
avslutad sommarperiod 2020 och en plan lades för hur hemvården skulle arbeta med 
sommarvikarier inför nästkommande sommar. Lärdomar som drogs från 
sommarperioden 2020 var bland annat att anpassa kursen i förflyttningsteknik efter 
hemvårdens förutsättningar, att involvera MAS på ett annat sätt i introduktionen och att 
inleda rekryteringen av vikarier inför sommaren tidigare under våren.   

3.4.1 Bedömning  
Vi gör bedömningen att sommarens verksamhet utvärderas utifrån ett 
bemanningsperspektiv. Detta medför att lärdomar kan dras som förbättrar 
rekryteringen och bemanningen inför nästkommande semesterperiod.  

4 Slutsats och rekommendationer  
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att socialnämnden i 
huvudsak har ändamålsenliga arbetsrutiner för att säkerställa en ändamålsenlig 
bemanning inom hemvården under sommaren. Vi bedömer att det utifrån 
tillgängligheten på utbildad personal på arbetsmarknaden ställs relevanta krav vid 
rekrytering av sommarvikarier. Vidare bedömer vi att det genomförs tillräcklig 
introduktionsutbildning för sommarvikarierna som följer en fastställd utbildningsplan.  
Granskningen visar inga indikationer på att hemvårdsverksamheten inte är fullt 
bemannad under sommaren. Däremot har vi genom granskningen noterat att det kan 
finnas en viss brist på personal som innehar delegering att utföra hälso- och 
sjukvårdsuppgifter. Det beror enligt vår bedömning på att personal som innehar 
möjlighet att utföra delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter inte inkluderas strategiskt 
i planeringen av personal inför semesterperioder. Granskningen visar dock inte på att 
antalet avvikelser har ökat under sommarperioden, vilket indikerar att bemanningen av 
delegerad personal fungerar på kort sikt. Slutligen gör vi bedömningen att sommarens 
verksamhet utvärderas utifrån ett bemanningsperspektiv där lärdomar från tidigare 
sommarperioder tas tillvara inför nästa sommarplanering.   
Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi socialnämnden att:  

- Säkerställa att delegerad personal utgör en parameter i den strategiska 
planeringen inför semesterperioder.  

- Bör verka för att sommarvikarierna tar del av utbildningsmaterialet innan de 
börjar arbeta. 
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