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Interpellation till Robin Holmberg (M), kommunstyrelsens ordförande. 

Nordvästra Skånes renhållnings samarbete med No Waste Foundation. 

Helsingborgs Dagblad avslöjade nyligen att kommunägda N SR: s dotterbolag V era Park betalat ut 
flera miljoner kronor till en K.onsult i Portugal. 
Stiftelsen skulle dra in pengar till olika projekt som pågår i NSR:s dotterbolag V era Park Circularity 
genom olika projekt. 

I HD:s granskning framkommer att upplägget för denna affår ifrågasatts av två expertutredare, 
Advokatfirman Vinge samt I<PMG. Advokatfmnan Vinge, gör redan 2018 när uppstarten av 
samarbetet inleds påpekanden gällande begränsningar för kommunal verksamhet och kraven på 
offentlig upphandling. 
Utredarna pekar gemensamt på en mängd problem. 

Dessutom konstateras att den konsult som kontrakterats utan offentlig upphandling hade flera 
konkurser bakom sig och dömts för EKO-brott samt försvårande av skattekontroll. 

Ängelholm är delägare i Nordvästra Skånes Renhållning och har politisk representation i bolagets 
styrelse. 

Vi Socialdemokrater vill därför ställa följande frågor: 

1) Varför har styrelsen trots de expertutredningar som pekar på en rad problem gått vidare med 
detta projekt? 

2) Hur är det möjligt ~änster för flera miljoner kronor inte upphandlas? 
3) Varför har inte kommunfullmäktige informerats om det som pågår? 
4) Vilket ansvar har bolagets styrelse när man trots expertutredamas tydliga varningar inleder ett 

samarbete? 

Socialdemokraterna i Ängelholm, södra vägen 3-7, 262 52 Ängelholm, 0431-106 08, 

angelholm@socialdemokraterna.se, www.socialdemokraternaangelholm.se 
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Svar på interpellation från Asa Larsson (S) angående 
NSR: s samarbete med No Waste Foundation 

V era Park Circularity (VPC) är ett dotterbolag till NSR och bildades under 2018. 

Syftet med V era Park är att som inkubator medverka till innovativa affärsideer 

inom miljöteknik och avfallshantering med bas på NSR:s anläggning Filborna. 

Under 2019 genomfördes en utredning om hur verksamheterna inom VPC skulle 

kunna få tillskott av kapital för sitt utvecklingsarbete. Ett av dessa spår var genom 

en stiftelse. Styrelsen gav VD i uppdrag att utreda frågan om extern finansiering 

och under våren 2019 inleddes samarbete med stiftelsen. I samband med detta 

ställde styrelsen frågor om huruvida samarbetet skulle kosta NSR något. Svaret var 

entydigt nej. Vad styrelsen då inte kände till var att det redan vid detta tillfälle 

utbetalts större belopp till stiftelseföreträdarens bolag då han agerat konsult och 

genomfört arbete för NSR:s räkning på VD:s uppdrag. 

Våren 2020 avgick tidigare VD och en interim VD tillträdde i avvaktan på 

rekrytering av nuvarande VD. Redan då ifrågasattes stiftelsens prestation. Under 

hösten 2020 ifrågasattes samarbetet med stiftelsen och styrelse och VD beställde 

granskningar av samarbetet (Vinge) såväl som NSR:s upphandlingsarbete (K.PMG). 

Parallellt med detta har Helsingborgs Dagblad granskat bolaget. 

I samband med att Vinges granskning presenterades för styrelsen i november 

beslutades det att allt samarbete med stiftelsen skulle avbrytas, vilket också skedde 

den 20 november. 

Med anledning av ovanstående vill jag lämna följande svar på Asa Larssons 

(S) frågor: 

ÄNGELHOLMS KOMMUN 

262 80 Ängelholm 

0431-870 00 

info@engelholm.se 

engelholm.se 
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1. Varför har styrelsen trots de expertutredningar som pekar på en rad 
problem gått vidare med detta projekt? 

Vinges granskning gjordes hösten 2020 på styrelsens och VD:s uppdrag. De 

problem som lyfts i denna var inte kända för styrelsen när samarbetet inleddes. 

Vinges PM från 2018 som interpellanten hänvisar till behandlar en utredning 

om VPC i förhållande till bland annat den kommunala kompetensen och hade 

inget med stiftelsen att göra. Styrelsen fick också besked om att samarbetet med 

stiftelsen inte skulle kosta NSR/VPC något. 

2. Hur är det möjligt att tjänster för flera miljoner kronor inte upphandlats? 

KPMG gjorde hösten 2020 en genomgång av NSR:s upphandlingsverksamhet 

för åren 2019 och 2020. Resultaten visar att NSR i allt väsentligt följer LOU 

och kraven på upphandling. I bolaget pågår även ett arbete för att vässa rutiner 

och arbetssätt kopplat till upphandling ytterligare. 

Det finns dock två tydliga undantag där LOU inte följts. Det gäller de 

konsulttjänster som beställts av bolaget kopplat till stiftelsen NWF och en 

internationell affärsutvecklingskonsult Båda har hanterats av tidigare VD. I det 

första fallet har avtal tecknats utan godkänd upphandling. I det senare fallet har 

direktupphandling gjorts, men tjänster till ett värde högre än 

direktupphandlingsgränsen har därefter avropats. När detta uppmärksammades 

av NSR avbröts samarbetet och en upphandling påbörjades. Denna avbröts 

dock på grund av Coronapandemin. 

3. Varför har inte kommunfullmäktige informerats om det som pågår? 

På onsdagen efter att ovanstående granskningar presenterades för styrelsen 

informerade jag KSAU om den uppkomna situationen. Asa Larsson (S) deltog 

själv i mötet och fick information. Styrelsen har efter granskningarna 

presenterats agerat genom att avbryta samarbetet med stiftelsen, sett över 

styrelsens arbetsformer och skärpt rutinerna för uppföljning, bland annat av 

tecknade avtal och VD:s inköp. Det kommer även utses en utökad 

beredningsgrupp och en revisionsgrupp för att granska bolagets interna 

kontroll. 
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4. Vilket ansvar har bolagets styrelse när man trots expertutredarnas tydliga 
varningar inleder ett samarbete? 

Svaret är liknande det som på fråga 1. Våren 2019 kände styrelsen inte till de 

problem som nu kommit fram efter de granskningarna som gjorts hösten 2020. 

Styrelsen har heller inte godkänt de uppdragsavtal som tecknats mellan 

NSR/VPC och stiftelsens bolag. Eftersom VD valde att köpa tjänster utan 

upphandling gjordes inte heller någon ekonomisk bakgrundskontroll, vilket i 

normala fall ingår i NSR:s rutiner. 

Ängelholm 2020-12-18 

Robin Holmberg (M) 

kommunstyrelsens ordförande 
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Beredningskoordinator
Malin Klintfjäll
468180
Malin.Klintfjall@engelholm.se

Till: Kommunstyrelsen
Diarienummer: KS 2020/196
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande
Datum: 2020-11-25

Överlämning av kommunfullmäktiges fasta beredning 
1 att utreda en politisk organisation vid höjd bered-
skap

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2020-04-27 § 65 att ge kommunfullmäktiges fasta be-
redning 1 i uppdrag att utreda och analysera en politisk organisation vid höjd bered-
skap. 

Remissförfarande skedde under november 2020 där samtliga partier representerade 
i fullmäktige hade möjlighet att lämna in yttrande angående slutrapporten. Detta i 
enlighet med KF beslut 2020 § 65. Ett yttrande kom in från Sverigedemokraterna. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande daterat 2020-11-25
• Slutrapport utredning av politisk organisation vid höjd beredskap
• Bilaga 1 Sverigedemokraternas yttrande

Utredning
Bakgrund

Fullmäktigeberedningar är kommunfullmäktiges redskap för politiska uppgifter. Be-
redningar inrättas för behandling av strategiska frågor som berör fler än en nämnd, 
t ex i vägvals- och utvecklingsfrågor där kommunen har att göra strategiska övervä-
ganden.

Med anledning av den säkerhetspolitiska utvecklingen i Sveriges närområde har pla-
neringen för höjd beredskap, civilt försvar återupptagits. Enligt regeringen ska pla-
nering för civilt försvar ske i samtliga kommuner. Det pågår arbete i Ängelholms 
kommun i enlighet med lagar, direktiv och beslutade överenskommelser. Inför att 
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arbetet angående krigsorganisation i Ängelholms kommun ska genomföras i enlig-
het med lagar, direktiv och beslutade överenskommelser finns det behov av att ut-
reda en politisk organisation. Presidiet i beredning 1 har under hösten 2019 och vå-
ren 2020 genomfört en kartläggning av det politiska uppdraget vid höjd beredskap. 
I slutrapporten gavs det bland andra förslag på åtgärder att se över ansvar och roller 
och styrningen vid höjd beredskap, dvs: 

o Kommunstyrelsens ledningsroll (krigsledningsnämnden)
o Politisk organisation vid höjd beredskap

I presidiets tidigare analys har det framkommit att det är viktigt att specificera kom-
munstyrelsens ledningsroll som krigsledningsnämnd, samt dess relation och samver-
kan med andra politiska forum under höjd beredskap. Det är därför viktigt att vi tar 
ansvar för att förbereda organisationen för höjd beredskap. 

Syftet är att utreda, analysera samt ge förslag på en politisk organisation vid höjd be-
redskap. Detta för att förtydliga den politiska ledningsförmågan och dess ansvar och 
roller enligt rådande lagar och förordningar. Ansvar och roller ska specificeras som 
förberedelse inför höjd beredskap.

Utredning och analys

Vid höjdberedskap behövs en funktionell organisation med tydligt ledarskap och 
styrning. I Sverige är krisarbetet decentraliserat till kommunerna, vilket lägger stort 
ansvar på kommunala chefer och förtroendevalda. Att lokala beslutsfattare är förbe-
redda och vet hur de ska hantera situationen gör dem till viktiga aktörer. Vid höjd 
beredskap inrättas kommunstyrelsens krigsorganisation, Krigsledningsnämnden, 
som har en ledande roll och är utgångspunkten för en funktionell politisk organisa-
tion. Det handlar om andra ledningsförhållanden än i fredstid. Arbetet vid höjd be-
redskap berör hela den kommunala koncernen, från fullmäktige, styrelsen och nämn-
der till kommunala bolag. Det är ordförande i krigsledningsnämnden som leder ar-
betet och nämnden ska fungera som en stabsfunktion.

Presidiet har gjort en noggrann analys vad som krävs för en funktionell politisk or-
ganisation. Till hjälp har de haft kontakt med akademin, sakkunnig från försvaret 
som varit med och bland annat tagit fram en handbok för krigsledningsnämnden, 
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samt haft en nära dialog med Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) 
samt Länsstyrelsen i Skåne. 

Arbetet är omfattande och komplext, och har väckt mycket uppmärksamhet från na-
tionella och regionala aktörer som väntar på att se hur vidarearbetet ser ut. Länssty-
relsen har erbjudit sig och väntar på en inbjudan att utforma övningar speciellt för 
oss som ett steg i förberedelserna. 

Rapporten ska ses som ett uppslagsverk där flera olika utvecklingsområden för att 
fastställa en politisk organisation specificerats. I slutsatserna beskrivs det ett förslag 
till en politisk organisation vid höjd beredskap. Se sammanfattning nedan:

 Skapa en grundoperationsplan där man b.la. fastställer vilka nämnder som 
ska fortgå vid höjd beredskap

 Att kommunstyrelsen fastställer 8-10 informationskrav (CCIR) utifrån RSA 
som skrivs in i handboken för krigsledningsnämnden

 Att säkerhetsklassa kommunstyrelsens presidium, och i ett andra steg 
KSAU, för slutligen så småningom hela kommunstyrelsen

 Inför varje mandatperiod diskutera om en tvärpolitisk överenskommelse för 
höjd beredskap kan ske mellan partierna

 Att ge krigsledningsnämndens ledamöter olika roller med ansvar (se tabell 2) 
för uthållighet och funktionalitet

 Fastställa tre grupper inom krigsledningsnämnden för längre perioder av 
höjd beredskap,  då specificera vilka som ingår i vilken grupp med varsin 
ordförande (i varje grupp ska det finnas 1 ordförande, 3 ordinarie ledamöter 
och 3-4 ersättare som då går in som ledamöter, dvs en grupp på 7-8 perso-
ner. Dessa arbetar efter beslut under 12 h pass.)

 Utse en sekreterare till krigsledningsnämnden så att beredskap finns. Dessa 
bör också delta i övning

 Skapa en övnings- och utbildningsplan utifrån FOI:s typfall 4, specificera 
behov och be Länsstyrelsen skapa en utbildningsplan och kalla till övningar

 Kommunstyrelsen behöver återkommande öva inför höjd beredskap, enligt 
det planeringshjul som föreslås ska även övning nationellt och med kommu-
nens egna nämnder ske någon gång per mandatperiod

 Vidareutveckla den handbok för krigsledningsnämnden som påbörjats.
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Presidiet har tagit fram en handbok för krigsledningsnämnden som ett stöd i deras 
roll som en mer pedagogisk sammanfattning. Denna behöver vidareutvecklas av 
kommunstyrelsen. 

Förslag till beslut
Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige besluta

att förklara uppdraget till beredning 1 slutfört,

att överlämna slutrapporten till kommunstyrelsen för vidare handläggning, 

att vidare handläggning särskilt fokuserar på att färdigställa handboken, att faststäl-
la ansvar och roller enligt föreliggande förslag, och fastställa planeringshjulet för 
mandatperioden där kontakt med Länsstyrelsen i Skåne sker, 

att vidare handläggning återrapporteras till kommunfullmäktige senast sista no-
vember 2021.

För kommunfullmäktiges presidium,

Elisabeth Kullenberg (M) Ola Carlsson (M) Emma Yngvesson (S)
Ordförande 1:a vice ordf. 2:e vice ordf.

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktiges fasta beredning 1 presidium
Beredningskoordinator
Länsstyrelsen i Skåne
Överstelöjtnant och reservofficer Stig Rydell
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Uppdrag politisk organisation 
vid höjd beredskap 
Kommunfullmäktiges fasta beredning 1



Sammanfattning

Kommunfullmäktiges fasta beredning 1 har fått i uppdrag att utreda, analysera samt 
ge förslag på en politisk organisation vid höjd beredskap. Uppdraget ges mot 
bakgrund av åtgärder i beredningens föregående uppdrag, ”Politiska uppdraget vid höjd 
beredskap”. Slutrapporten ska även innehålla förslag på ansvar och roller för ett 
förtydligande i ledningsförmågan enligt rådande lagar och förordningar. 

Vid höjdberedskap behövs en funktionell organisation med tydligt ledarskap och 
styrning. I Sverige är krisarbetet decentraliserat till kommunerna, vilket lägger stort 
ansvar på kommunala chefer och förtroendevalda. Att lokala beslutsfattare är 
förberedda och vet hur de ska hantera situationen gör dem till viktiga aktörer. Vid 
höjd beredskap inrättas kommunstyrelsens krigsorganisation, 
Krigsledningsnämnden, som har en ledande roll och är utgångspunkten för en 
funktionell politisk organisation. Det handlar om andra ledningsförhållanden än i 
fredstid. Arbetet vid höjd beredskap berör hela den kommunala koncernen, från 
fullmäktige, styrelsen och nämnder till kommunala bolag. Det är ordförande i 
krigsledningsnämnden som leder arbetet och nämnden ska fungera som en 
stabsfunktion. 

Krigsledningsnämnden inrättas för att politiken ska kunna ta snabba beslut och 
koordinera dem. Nämnden fattar löpande övergripande beslut som är av sådan 
karaktär att de inte hinner anstå fullmäktige. Detta är nämndens viktigaste roll för att 
leda arbetet och definierar nyttan med politiken vid höjd beredskap. Nämnden fyller 
en funktion genom att man ser ett behov av samordning och resursfördelning för 
snabba beslut, och möjligheten till en mer central styrning där nämnden tar över hela 
eller delar av andra nämnders verksamhetsområden. Beslutsfattandet sker på olika 
nivåer i en organisation vid höjd beredskap. 

Krigsledningsnämndens styrning av krigsledningsstaben utgår ifrån tillgängliga 
resurser och en bedömning av vad som är möjligt i det läge man befinner sig i. 
krigsledningsnämnden har det strategiska ansvaret, delar ut uppgifter, fördelar 
resurser och ger riktlinjer för staben.

Krigsledningsstaben har det operativa ansvaret och verkställer beslut bland annat om 
driften, förbereder beslutsunderlag för krigsledningsnämnden  och verkställer beslut. 

o Övergripande beslut fattas av krigsledningsnämnden,
o Verksamhetsbeslut fattas av krigsledningsstaben.

För att kunna fatta beslut och se till medborgarna är informationsflödet av oerhörd 
vikt. Flera förslag för informationsprocess finns i rapportens analys. 



Utifrån presidiets verksamhetsanalys har det framkommit att de förväntningar som 
finns på politikerna är att de ska vara väl insatta i hur en stab arbetar och vad det 
förväntas av deras roller. De ska visa intresse av att lära sig och att de ska våga fatta 
beslut som har stor inverkan på medborgarna. Tidigare erfarenheter visar att 
kommunala ledare efteråt ansett att det är bättre att fatta ett beslut för mycket än 
inget alls. Krigsledningsnämnden kommer behöva fatta beslut med visst mått av 
osäkerhet, här är det ordförandes uppgift att sprida lugn och leda gruppen framåt för 
att i ett akutläge kunna fatta snabba beslut. 

Det är även viktigt att samtliga har koll på sin roll, både inom krigsledningsnämnden 
och krigsledningsstaben. Det är väsentligt att man tidigt i mandatperioden övar och 
skapar politiska överenskommelser efter bästa förmåga. 

Rapporten ska ses som ett uppslagsverk där flera olika utvecklingsområden för att 
fastställa en politisk organisation specificerats. I slutsatserna beskrivs det ett förslag 
till en politisk organisation vid höjd beredskap. Se sammanfattning nedan:

 Skapa en grundoperationsplan där man b.la. fastställer vilka nämnder som 
ska fortgå vid höjd beredskap

 Att kommunstyrelsen fastställer 8-10 informationskrav (CCIR) utifrån RSA 
som skrivs in i handboken för krigsledningsnämnden

 Att säkerhetsklassa kommunstyrelsens presidium, och i ett andra steg KSAU, 
för slutligen så småningom hela kommunstyrelsen

 Inför varje mandatperiod diskutera om en tvärpolitisk överenskommelse för 
höjd beredskap kan ske mellan partierna

 Att ge krigsledningsnämndens ledamöter olika roller med ansvar (se tabell 2) 
för uthållighet och funktionalitet

 Fastställa tre grupper inom krigsledningsnämnden för längre perioder av 
höjd beredskap,  då specificera vilka som ingår i vilken grupp med varsin 
ordförande (i varje grupp ska det finnas 1 ordförande, 3 ordinarie ledamöter 
och 3-4 ersättare som då går in som ledamöter, dvs en grupp på 7-8 
personer. Dessa arbetar efter beslut under 12 h pass.)

 Utse en sekreterare till krigsledningsnämnden så att beredskap finns. Dessa 
bör också delta i övning

 Skapa en övnings- och utbildningsplan utifrån FOI:s typfall 4, specificera 
behov och be Länsstyrelsen skapa en utbildningsplan och kalla till övningar

 Kommunstyrelsen behöver återkommande öva inför höjd beredskap, enligt 
det planeringshjul som föreslås ska även övning nationellt och med 
kommunens egna nämnder ske någon gång per mandatperiod

 Vidareutveckla den handbok för krigsledningsnämnden som påbörjats

Presidiet har tagit fram en handbok för krigsledningsnämnden som ett stöd i deras 
roll som en mer pedagogisk sammanfattning.



Ord Förklaring

Civilt försvar Civilt försvar handlar om hela samhällets motståndskraft vid 
krigsfara eller krig. Civilt försvar är ingen organisation utan 
verksamhet som görs av statliga myndigheter, kommuner, 
landsting och regioner, privata företag och frivilliga verksamheter.

 Civilt försvar syftar till att skydda befolkning och viktiga 
verksamheter vid krigsfara och krig

 Civilt försvar är i fredstid den verksamhet som ansvariga 
aktörer genomför i syfte att göra det möjligt för samhället 
att hantera situationer då beredskapen höjs 

Fullmaktslagar Lagar som träder i kraft vid höjd beredskap om regeringen beslutar 
om det, eller per automatik vid krig. Lagarna ger staten mer 
befogenheter att hantera sådana extraordinära situationer och 
nyttja samhällets resurser. Exempel på en fullmaktslag är: 
ransoneringslagen och förfogandelagen. 

Genèvekonventione
n

Rödakorskonventionerna, fyra internationella överenskommelser 
från 1949 om skydd för krigets offer (sårade soldater, skeppsbrutna 
sjömän, krigsfångar och civila).1

Höjd beredskap För att säkra landets försvarsförmåga kan regeringen besluta om 
höjd beredskap. Det finns två beredskapsgrader: skärpt beredskap 
eller högsta beredskap. 

Kontinuitets 
hantering

Handlar om att planera för att upprätthålla sin verksamhet på en 
tolerabel nivå, oavsett vilken störning den utsätts för, till exempel 
när personalen inte kommer till jobbet, lokalerna inte går att 
använda, leveranser av viktiga varor och tjänster inte når oss eller 
vi drabbas av ett strömavbrott.

Krigsledningsnämnd Krigsledningsnämnden avser kommunstyrelsens uppgifter under 
höjd beredskap. I rapporten nyttjas ordet krigsledningsnämnd 
istället för kommunstyrelse för att tydliggöra skillnaden i styrelsens 
uppdrag mellan fred och krigstid. 

Krigsorganisation En krigsorganisation är en organisation vid höjd beredskap som 
innebär att samhällsnyttiga verksamheter ställs om till uppgifter för 
totalförsvaret. Det ställs andra krav på organisering av samhällets 
resurser än i fredstid. 

Militärt försvar Militärt försvar består av försvarsmakten inklusive hemvärnet samt 
ett antal myndigheter som har till huvuduppgift att stödja militärt 
försvar. Det militära försvaret försvarar Sveriges territorium och 
gränser. 

MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 

Politisk organisation En politisk organisation är en fysisk sammansättning av personer 
som har inflytande och makt över samhällelig administration enhet. 

SKR Sveriges kommuner och regioner (före detta Sveriges Kommuner 
och Landsting). 

Stabsläge Stabsläge innebär att en särskild ledning håller sig underrättad om 
läget, vidtar nödvändiga åtgärder och följer händelseutvecklingen.

Totalförsvar Totalförsvaret är den verksamhet som behövs för att förbereda 
Sverige för krig. Den delas upp i två olika delar: militärt och civilt 
försvar. 

1 Nationalencyklopedin. 2020. 
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1 Inledning

1.1 Uppdraget 
Kommunfullmäktiges fasta beredning 1 har fått i uppdrag att utreda, analysera samt 
ge förslag på en politisk organisation vid höjd beredskap. Uppdraget ges mot 
bakgrund av åtgärder i beredningens föregående uppdrag, ”Politiska uppdraget vid höjd 
beredskap”. Slutrapporten ska även innehålla förslag på ansvar och roller för ett 
förtydligande i ledningsförmågan enligt rådande lagar och förordningar. 

1.2 Bakgrund 
Det säkerhetspolitiska läget har blivit sämre runt om i världen de senaste åren. Tonen 
mellan länderna har hårdnat och gränserna mellan fred och krig har blivit mer 
otydliga. Dagens samhällen är mer sårbara i frågor som elektricitetsförsörjning, 
dataskyddsintrång, och vårdinrättningar som ställer allt högre krav på statliga, 
regionala och kommunala aktörer vid extraordinära händelser.2 

Sveriges geografiska läge påverkar vår säkerhetspolitiska situation. Sverige är sedan 
1995 med i EU vilket även de flesta av våra grannländer är. Östersjön har ett särskilt 
militärstrategiskt läge med spänningar mellan enskilda stater med medlemskap i 
Europeiska Unionen (EU), och Nordatlantiska alliansen (Nato) på ena sidan och 
Ryssland på andra sidan. Vid en eventuell konflikt eller krig i vårt närområde bedöms 
den snabbt regionaliseras och Sverige blir högst sannolikt påverkat. Sverige är inte 
med i Nato men har ett nära samarbete med alliansen och ingår i Partnerskap för 
Fred (PFF).

Med anledning av den säkerhetspolitiska utvecklingen i Sveriges närområde har 
planeringen för höjd beredskap och civilt försvar återupptagits. Enligt regeringen ska 
planering för civilt försvar ske i samtliga kommuner. 

Propositionen ”Regeringens proposition 2020/21:30 Totalförsvaret 2021–2025” 
innehåller förslag om ett övergripande mål för totalförsvaret, nya mål för det militära 
respektive civila försvaret, inriktningen för Försvarsmaktens krigsorganisation, 
förändringar i Försvarsmaktens grundorganisation samt lagändringar med anledning 
av namnbyte på Totalförsvarets rekryteringsmyndighet. Vidare innehåller 
propositionen regeringens bedömning avseende dels den säkerhetspolitiska 
utvecklingen, dels den långsiktiga inriktningen av försvars- och säkerhetspolitiken, 
inklusive de internationella försvarssamarbetena.

2 Förordning 2015:1052 om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap.  
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Verksamheterna inom kommuner och landsting är av grundläggande betydelse för 
förmågorna inom civilt försvar. Skyldigheterna för kommuner och landsting regleras 
i flera lagar och förordningar.
Sveriges kommuner och regioner (SKR) har slutit en överenskommelse för perioden 
2018-2020 med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) om 
kommunernas arbete med civilt försvar. Kommunerna ska i arbetet med civilt 
försvar prioritera följande uppgifter:

o Kompetenshöjning gällande totalförsvar
o Säkerhetsskydd
o Krigsorganisation och krigsplacering av personal

Inför att arbetet angående krigsorganisation i Ängelholms kommun ska genomföras 
i enlighet med lagar, direktiv och beslutade överenskommelser finns det behov av att 
utreda en politisk organisation. Presidiet i beredning 1 har under hösten 2019 och 
våren 2020 genomfört en kartläggning av det politiska uppdraget vid höjd beredskap. 
I slutrapporten gavs det bland andra förslag på åtgärder att se över ansvar och roller 
och styrningen vid höjd beredskap, dvs: 

o Kommunstyrelsens ledningsroll (krigsledningsnämnden)
o Politisk organisation vid höjd beredskap

I presidiets tidigare analys har det framkommit att det är viktigt att specificera 
kommunstyrelsens ledningsroll som krigsledningsnämnd, samt dess relation och 
samverkan med andra politiska forum under höjd beredskap. Det är därför viktigt 
att vi tar ansvar för att förbereda organisationen för höjd beredskap. 

Krigsledningsnämnden ansvarar för kommunens verksamhet under höjd 
beredskap.3 Ansvarsrollerna mellan krigsledningsnämndens ledningsroll, 
kommunfullmäktige och övriga nämnder behöver således tydliggöras och formuleras 
i enlighet med rådande lagstiftning och styrdokument. MSB och SKR understryker 
att det måste vara tydligt vem som har ansvar för vad och när, i och med att de 
demokratiska institutionerna ska upprätthållas i en sådan situation. Höjd beredskap 
kan även pågå under en längre tid så tydlighet samt funktionalitet är därför viktigt.

1.3 Syftet med rapporten
Syftet är att utreda, analysera samt ge förslag på en politisk organisation vid höjd 
beredskap. Detta för att förtydliga den politiska ledningsförmågan och dess ansvar 
och roller enligt rådande lagar och förordningar. Ansvar och roller ska specificeras 
som förberedelse inför höjd beredskap. Vidare är syftet med rapporten även att 

3 Lag 2019:925
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fortsätta öka kunskap och förståelse hos förtroendevalda och tjänstepersoner om 
politisk organisation och ledning vid höjd beredskap.

1.4 Resultat av beredningens arbete
Slutrapporten ska utgöra underlag för kommande utvecklingsarbete kring politisk 
organisation och funktion vid höjd beredskap alternativt vid krigsläge. Detta i 
enlighet med delar av punkt 3 av de prioriterade uppgifterna som finns i 
överenskommelsen mellan SKR och MSB om kommunernas krisberedskap 2019-
2022. 

Slutrapporten ska innehålla förslag på en politisk organisation vid höjd beredskap 
samt förslag på ansvar och roller för ett förtydligande i ledningsförmågan. Att ge 
beredningen detta i uppdrag är både agilt och effektivt då det innebär en vidare 
utredning på de åtgärder som beskrivits i föregående uppdrag. Detta uppdrag om 
politisk organisation bör ses som en förlängning av det föregående uppdraget. Detta 
då det i kristider uppdagas vara allt mer viktigt med tydliga roller och 
ansvarsområden. 

1.5 Definition och avgränsningar
Uppdraget omfattar inte att ge förslag på tjänstepersonsorganisation vid höjd 
beredskap eller i kris. 

1.6 Beredningens sammansättning 
o Cornelis Huisman (M), ordförande
o Linda Böcker Åkerman (C), 1 vice ordförande
o Arne Jönsson (S), 2 vice ordförande 
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2 Genomförande 
Presidiet har valt att genomföra en verksamhetsanalys i linje med uppdraget för att 
utreda en politisk organisation vid höjd beredskap. Datainsamling har skett genom 
dialog med nyckelpersoner inom organisationen, studiebesök, deltagande på 
försvarskonferenser samt en större föreläsning med professor Gerry Larsson. Stig 
Rydell överstelöjtnant och reservofficer har deltagit som sakkunnig och tagit fram 
handboken. 

Dialogerna med nyckelpersoner inom organisationen och sakkunniga har 
tillsammans med gällande lagregleringar inneburit att presidiet valt att fokusera på 
särskilda frågor, i linje med uppdraget:

1. Vad krävs för en funktionell politisk ledning?
2. Hur arbetar en politisk ledning i kommun vid höjd beredskap?

Dessa kommer att utgöra strukturen för slutsatsen. 

Slutrapporten ska ses som ett uppslagsverk då den är av omfattande karaktär, att ge 
förslag på en politisk organisation är en komplicerad och mångfacetterad fråga. 
Presidiet har valt att ta fram en handbok för krigsledningsnämnden som på ett mer 
pedagogiskt sätt beskriver ansvar och roller samt organisationen i huvuddrag. 

2.1 Interna och externa kontakter 

2.1.1 Externa

o Anderas Poppius, säkerhetschef Kristianstad
o Gerry Larsson, professor i ledarskap Karlstads universitet
o Lars Nilsson, projektledare avdelningen för krisberedskap MSB
o Marcus Björklund, försvarsdirektör Länsstyrelsen Skåne
o Peter Johansson, kommunstyrelsens ordförande Kristianstads 

kommun
o Stig Rydell, överstelöjtnant och reservofficer

2.1.2 Interna 

o Jan Klauser, säkerhetschef
o Liss Böcker, kommunstyrelsens 1:e vice ordförande
o Lars Nyander, kommunstyrelsens 2:e vice ordförande
o Maria Stengard, beredskapssamordnare
o Robin Holmberg, kommunstyrelsens ordförande

2.2 Medborgardialoger 
Inga medborgardialoger har genomförts med anledning av uppdragetskaraktär. 
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2.3 Rapporter och undersökningar
Beredningens ledamöter har tagit del av en stor mängd rapporter. De finns på 
kommunens diarium under diarienummer 2020/196.
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3 Omvärldsgranskning 
En omvärldsgranskning har genomförts och i detta avsnitt presenteras den fakta som 
ligger till grund för analys och slutsatser. 

3.1 Disposition 

”Krigsorganisationen ska vara det väloljade maskineri som gör 
det möjligt för din myndighet att fungera som tänkt vid höjd 

beredskap eller väpnat angrepp.”4 

Det finns olika uppfattningar om hur den politiska organisationen och dess styrning 
ska struktureras vid höjd beredskap. Lokala förutsättningar och behov måste vara 
vägledande, vilket innebär att det inte finns en tydlig modell hur en politisk 
organisation ska se ut. Att analysera hur de involverade lokala aktörerna ser på detta 
är således viktigt och vikten av att vara överens, transparanta och tydliga är 
grundläggande förutsättningar för att skapa en välfungerande strukturer.5

Angående politisk organisation vid höjd beredskap finns det inte mycket aktuell 
forskning att ta del av. Det enda policydokument som skrivits i modern tid för att 
skapa en krigsorganisation har författats av MSB. Det handlar om att skapa ett 
verktyg för regionala och lokala aktörer. MSB:s metodik för att utreda kommunens 
organisation vid höjd beredskap består av 8 steg: 6

1. Kartlägg planeringsförutsättningar
2. Analysera myndighetens ansvar under höjd beredskap
3. Beakta ledningsförhållanden 
4. Prioritera verksamheter
5. Förbered förändringar av verksamheten
6. Bemanna krigsorganisationen 
7. Besluta om krigsorganisation
8. Utbilda och öva krigsorganisation

Utefter MSB:s metodik har rapportens omvärldsgranskning fokuserat på steg 3, 6 
och delvis 7. Detta för att behandla styrning, de delar som ska ingå i en 
ledningsorganisation, ledningsförmåga, att identifiera och beskriva de roller som ska 
finnas med i en politisk organisation, och gruppdynamiker. Här är det viktigt att 
bestämma ambitionsnivå (se KDU-verktyg). Ambitionen är att skapa en funktionell 
politisk organisation. Presidiet har i ett tidigare uppdrag (KS 2019/474) genomfört 
MSB:s steg 1, 2 och delvis 4 för det politiska uppdraget.

4 MSB. 2020a. 
5 Wänström. 2019. s.46
6 MSB. 2019a. s.8-12
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3.2 Styrande lagar och förordningar
I avsnittet beskrivs vad som styr en politisk organisation vid höjd beredskap. 

3.2.1 Totalförsvaret omfattar militärt försvar och civilt försvar 

Totalförsvaret är den verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig. Det 
består av två delar; militärt och civilt försvar:7 

 Militärt försvar består av försvarsmakten inklusive hemvärnet samt ett antal 
myndigheter som har till huvuduppgift att stödja det militära försvaret. Det 
militära försvaret försvarar Sveriges territorium och gränser. 

 Civilt försvar handlar om hela samhällets motståndskraft vid krigsfara eller 
krig. De ska stå till förfogande att stötta det militära försvaret.

Bild 1. Fred, gråzon, höjd beredskap (skärpt och högsta beredskap)

Källa: Västerås stad. 

Civilt försvar är ingen organisation, utan verksamhet som görs av statliga 
myndigheter, kommuner, landsting och regioner, privata företag och frivilliga 
verksamheter. 

3.2.2 Fullmaktslagar och förberedelser i fredstid

”En krigsorganisation är en aktörs organisation vid höjd 
beredskap. Krigsorganisering innebär att viktiga verksamheter 

ställs om från fredstida inriktning, reglering och organisering till 
höjd beredskap och inriktning på uppgifter som har betydelse 

för totalförsvaret.”8 

7 Regeringens prop. 2014/15:109.  
8 MSB. 2019b.

https://www.msb.se/sv/amnesomraden/krisberedskap--civilt-forsvar/krigsorganisation-och%20krigsplacering/
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Att skapa en fungerande krigsorganisation bidrar till att samhället fungerar vid höjd 
beredskap och värnar målet för det civila försvaret.9 Det finns flera lagar och 
förordningar som styr en politisk organisation och krigsledningsnämndens ansvar 
vid höjd beredskap. Det finns även ett tiotal svenska lagar som säkerställer att vi lever 
upp till Genèvekonventionen.10 De mest centrala beskrivs nedan, för mer utförliga 
listor se presidiets tidigare rapport. 

 I Regeringsformen 15 kap beskrivs regleringarna vid krig och krigsfara. 
I den fastställs det att allmänna val ska fortgå som vanligt så långt det är 
möjligt. Kommunfullmäktige får besluta att skjuta upp valet och ett 
sådant beslut ska omprövas inom ett år. Så fort kriget eller krigsfaran har 
upphört ska ordinarie val hållas. 

 Förordning (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap 
beskriver bestämmelserna för offentliga organisationer som genom sin 
verksamhet ska minska sårbarheten i samhället och utveckla en god 
förmåga att hantera sina uppgifter inför och vid höjd beredskap. Vid höjd 
beredskap ska kommunerna övergå till krigsorganisation. Vid en sådan 
händelse behöver kommunerna vara beredda att hantera beslut från 
regeringen om exempelvis ransonering, om skolväsendet under krig och 
vid krigsfara, etc.   

Kommunerna ska även göra de förberedelser som behövs för verksamhetens 
kontinuitetshantering under höjd beredskap:11,12

 Ledningsansvar
Under höjd beredskap ansvarar krigsledningsnämnd för ledningen av den del 
av det civila försvaret som kommunen ska bedriva, nämnden övertar då delar 
av ansvaret och leder kommunens arbete,

 Lokal krigstidsverksamhet 
Kommunen ska under höjd beredskap vidta de åtgärder som behövs för 
försörjning med nödvändiga varor, medverka vid allmän prisreglering och 
ransonering samt medverka i övrigt vid genomförandet av åtgärder som är 
viktiga för landets försörjning, 

 Rapportering
Kommunen håller den myndighet som regeringen bestämmer informerad 
om vilka åtgärder som vidtagits och hur åtgärderna påverkat 
krisberedskapsläget.

9 MSB. 2019b.
10 Röda Korset. 2019.
11 Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extra ordinära händelse i fredstid och höjd beredskap, 
kap 3.  
12 Försvarshögskolan. 2019. 

https://www.msb.se/sv/amnesomraden/krisberedskap--civilt-forsvar/krigsorganisation-och%20krigsplacering/
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3.3 Förutsättningar för kri(g)sberedskap i Sverige 
En av utgångspunkterna för civilt försvar är att det ska bygga vidare på arbetet med 
krisberedskap. Ett av målen med god krishanteringsförmåga i fred är att skapa en 
grundläggande förmåga för civilt försvar. Arbetet med den fredstida krishanteringen 
är således en viktig och grundläggande del av beredskapsförberedelserna som behövs 
för höjd beredskap.13 För att förberedda oss är den viktigaste åtgärden på kort sikt 
att säkerställa det politiska ledarskapet och att hantera snabba beslut. Även säkerställa 
resurser och en organisation som stödjer de politiska besluten. Uthålligheten över tid 
och att öka initialeffekten med ledningsövningar och uppdaterade handlingsplaner 
är också av betydelse.14  

3.3.1 Det svenska krigssystemet och dess principer 

Det svenska systemet bygger på tre centrala principer som utgör grunden för samtliga 
lagar och förordningar och styr ramverket för vem som är ansvarig och när i kris och 
krig. Ansvarsprincipen, likhetsprincipen och närhetsprincipen.15 

 Ansvarsprincipen 
Innebär att den som är ansvarig under normala omständigheter även är det 
under kris och krig. Detta sätter krav att kommunerna har kunskap och 
förmåga att agera i flera olika situationer och har övat för detta. Att leda i 
sådana situationer innebär samverkan med flera olika aktörer. Idag bygger 
kris- och krigssystemet på en myriad av aktörer både på lokal, regional och 
nationell nivå där alla förväntas samarbeta och rapportera sinsemellan. En 
stor del av samhällsviktig verksamhet drivs av privata aktörer och är således 
viktiga, exempelvis inom livsmedel, energiförsörjning och kommunikationer. 
Systemet bygger även på civila aktörer och frivilliga organisationer där 
politikerna förväntas spela en samordnande roll.16 

 Likhetsprincipen 
Bygger på att verksamheter ska fungera som vanligt även vid extraordinära 
händelser, så som de fungerar vanligtvis så ska de även fungera vid 
extraordinär händelse. Alla verksamheter ska fortgå i möjligaste mån och det 
är ofta kommunernas ansvar att se till att detta är möjligt. Detta berör både 
frågor som välfärdstjänster med barnomsorg för de vårdnadshavare som 
måste jobba under krigstid, äldreomsorg etc. det handlar även om beredskap 
med att förse el och rent vatten. Infrastrukturen som medborgarna är vana 
vid ska i största möjliga mån även finnas tillgänglig. 

13 MSB. 2019a.  
14 Rydell. 2019. 
15 Bynander & Becker. 2017.
16 Ibid.
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 Närhetsprincipen 
Innebär att krisen ska primärt hanteras där den sker av dem som är närmast 
ansvariga. Detta innebär oftast kommunen eller regionerna.17    

Det offentliga ansvaret handlar om att identifiera hot och risker som kan påverka det 
geografiska ansvarsområdet såväl som den egna verksamheten.18 Krigsarbetet 
innefattar såväl både tekniska och sociala dimensioner. Som vi kan utläsa av 
principerna ovan är frågan komplex och innefattar flera olika områden.19 

3.3.2 Samverkan 

Vid höjd beredskap innefattar arbetet till stor del kontakt med externa aktörer. Dessa 
kan inte agera ensam och för att lösa problem, utan det handlar om samarbete mellan 
aktörer på såväl ledningsnivå som fältnivå, dvs all samverkan sker i gruppkontext 
oftast.20 Utmaningarna att samverka i kriser har blivit allt mer komplext i det 
byråkratiska systemet och organisationer som aldrig jobbat ihop förr förväntas nu 
samarbeta nära. Detta kan skapa problem samtidigt som samarbetet med andra 
aktörer är viktigt för att kunna arbeta effektivt. Konflikter kan lätt uppstå och detta 
sätter krav på ledarna att vara problemlösare.21 Personliga relationer etablerade innan 
krisen har en avgörande roll i samarbetet har forskning visat.22

Bild 2. Samverkansnivåer 

17 Bynander & Becker. 2017.
18 Försvarshögskolan. 2019. 
19 Alvinius, Danielsson & Larsson. 2012. 
20 Larsson, G. 2011.
21 Deverell, Alvinius & Hede. 2019.
22 Ibid.
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3.4 Styrning och ledarskap i kris och krig 
Vid höjd beredskap och stabsläge är det en funktionell organisation med tydligt 
ledarskap och styrning som behövs.23 I Sverige är krisarbetet decentraliserat till 
kommunerna, vilket lägger stort ansvar på kommunala chefer och förtroendevalda.24 
Att lokala beslutsfattare är förberedda och vet hur de ska hantera situationen gör 
dem till viktiga aktörer.25 

Krig kommer inte utspelas som de gjordes förr, ett epokskifte har skett sen 1900-
talet och detta ställer krav på det civila försvaret då det är svårt att förberedda sig på 
något som ännu inte hänt.26 Desinformation och ”fake news” är ett område som blir 
allt större och påverkar styrningen samt ledarskapet i allra högsta grad.27

3.4.1 Styrning och ledningsförhållanden 

”Emellanåt kommer jag i kontakt med kommunala företrädare 
som utgår ifrån at det finns ett facit för hur den politiska 

styrningen ska organiseras och utföras. … olika individer inom 
samma kommun kan ha vitt skilda av hur den kommunala 

politiska styrningen idealt borde organiseras och utföras, vilket 
också kan skapa betydande spänningar inom den kommunala 

organisationen. Wänström, Statsvetare CKS ”28

De komponenter vi behöver fundera kring handlar om organisation och styrning. 
Styrning styr strukturen och det är viktigt att det finns en tydlig rollfördelning och 
struktur för hur den politiska styrningen bör organiseras och utföras.29 Då att tidigt 
specificera de förväntningar som ställs på de förtroendevalda och 
krigsledningsnämnden. Att specificera ledningsnivåerna och vem som har mandat i 
vad för att skapa en tydlighet i organisationen med en tydlig gränsdragning och 
beskrivning hur samverkan ska fungera är nödvändigt.30 Politikers styrning av 
tjänstepersonsorganisationen vid höjd beredskap utgår ifrån tillgängliga resurser och 
en bedömning av vad som är möjligt i det läge man befinner sig i. En formell 
ansvarsfördelning kan beskrivas i olika strukturella nivåer. Det ska vara tydligt vem 
som fattar beslut och när. Tjänstepersonsorganisationen och andra aktörer arbetar 

23 Hede. 2017.
24 Hede. 2018.  
25 Hede. 2011. 
26 Bunker. 1997
27 Larsson. 2020. 
28 Wänström. 2019. s.9
29 A.a. s.10
30 A.a. s.13
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med operativa frågor medan den politiska organisationen har det strategiska 
ansvaret.31 

Politikerna behöver ha en tydlig helhetsbild av läget och veta vilka tillgängliga 
resurser som finns för att kunna styra och våga ta samhällsviktiga beslut. Här är 
tidsaspekten av vikt där det kan innebära väldigt hastiga händelseförlopp. Dessa 
beslut kan ibland behöva fattas under väldigt korta tidshorisonter och då gäller det 
att politiken vågar ta beslut och känner sig bekväma. Det är viktigt att öka den 
politiska nivåns styrande förmåga,32 där tidigare erfarenheter visar att mental 
förberedelse för sådana beslut är viktig i förberedelsearbetet.33 Politikerna behöver 
vara insatta i ärendena och veta hur tjänstepersonerna och stabscheferna resonerar. 
Utan den informationen är det svårt att diskutera fram beslut.34 Samspelet är således 
viktigt och flera kriser har visat att ambitioner att öka eller minska avståndet mellan 
olika aktörer är inte begränsat till politiker utan även till 
tjänstepersonsorganisationen.35 

Det finns flera modeller på struktur. Många myndigheter och organisationer har idag 
börjat strukturera sig utefter NATO-modellen.36 Oavsett struktur är det viktigt att 
det finns en uthållighet med ett ersättarsystem. Att ha personer som verkar mellan 
nivåerna, så kallade ”boundary spanners” har tidigare visat sig vara effektivt och 
strategiskt. En roll som har ansvar att förmedla och medla mellan de olika 
ledningsnivåerna förbättrar samarbetet och samverkan mellan grupperna.37   

3.4.2 Ledarskap och ledning

”The need for leadership among people, groups, and 
organizations is higher during a crisis and, consequently, so is 

the leader’s impact. Leadership i also seen as crucial to the 
outcome of a crisis. It is reasonable to assume that such 

expectations, in combination with the challenges of an uncertain 
and complex event, put considerable pressure on leaders.”38

Det finns få faktorer såsom ledarskap som är av så pass stor vikt under krig. Ledare 
ses som konstruktiva eller destruktiva vilket ger avspegling på resten av 
organisationen.39 Vikten av ledarskap och ett tydligt sådant har ställt allt ökade krav 

31 Deverell, Alvinius & Hede. 2019.
32 SOU. 1995:129. 
33 Hede. 2011.
34 Wänström. 2019. s.31
35 Deverell, Alvinius & Hede. 2019.
36 Ibid.
37 Alvinius, Danielsson & Larsson. 2012.
38 Hede. 2018. 
39 Alvinius, Johansson & Larsson. 2018. 
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på den kommunala ledningen de senaste två decennierna. Detta innefattar främst 
kommunstyrelsens ordförande (KSO) men även hela krigsledningsnämnden som 
den styrande ledningen. En ledare ska vara insatt, våga fatta beslut och även kunna 
hantera gruppdynamiker.40 Skiftet från normala förhållanden till kris och krig är en 
utmaning för ledare och kräver mer erfarenhet och självkännedom.41 Det är just den 
närmsta ledaren som har stor påverkan på gruppens motivation och i sin tur på resten 
av organisationen. Att ha tillit till närmsta ledaren visar resultaten att detta ger 
positiva upplevelser på gruppen och effektiviteten i arbetet.42 

Bild 3. Ledarskap 

Källa: Larsson. 2020.

Det finns flera utmaningar för ledarna under extraordinära händelser. Tidigare 
erfarenheter visar att det är bristen på resurser, ofullständig information, förseningar 
och medias påtryckningar som är de vanligaste stressfaktorerna.43 Även så visar 
forskning att det är förmågan att våga fatta beslut som oftast ställs på sin spets under 
extraordinära händelser och som gör många ledare nervösa att göra fel. Att behöva 
fatta beslut under förhållanden där man inte har fullständig kontroll och inte har all 
information är vanligt förekommande i krigstider.44 Samtidigt är behovet av snabba 
och exakta beslut stort. Tidigare erfarenheter visar att kommunala ledare efteråt 
ansett att det är bättre att fatta ett beslut för mycket än inget alls.45 En annan 
utmaning är att skapa mening och legitimitet för de beslut som tas. Ledare behöver 

40 Alvinius, Johansson & Larsson. 2018. 
41 Hede. 2018. s.12
42 Fors & Larsson. 2010.
43 Alvinius, Danielsson & Larsson. 2012.
44 Hede. 2018. 
45 Alvinius, Danielsson & Larsson. 2012. 
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kommunicera vad som händer och varför för att få acceptans.46 Det är politikernas 
ansvar att hålla invånarna informerade.47 Andra utmaningar handlar om att arbeta 
effektivt i grupp, arbetsfördelningen, koordinera aktiviteter, delegering och 
planering. Ledaren ska ge stöd till andra politiker och tjänstepersoner och leda dem 
under krisens gång.48 

Det finns flera teorier om när en ledare vågar ta beslut och hur det görs, mycket 
handlar om individuella aspekter och hur väl ledaren valt att förberedda sig innan 
krisläget uppstår, tidiga händelser är även av vikt där ledaren snabbt reflekterar kring 
egna erfarenheter och vad som hänt då. Om personen varit med om en liknande 
händelse tidigare utgår de ifrån de beslut som fattades då och om det var rätt väg att 
gå eller inte. Att vara förberedd handlar således om tidigare erfarenheter av 
extraordinära händelser, deltagande i övningar men också av sin egna 
riskuppfattning.49  Detta kan ses som en begränsande faktor då hur vi uppfattar risker 
vägleder vilka beslut som fattas och vad som får uppmärksamhet. Ofta tenderar folk 
att fokusera på så kallade stora problem och sådant som kan få 
mediauppmärksamhet. Men de är viktigt att se helheten och även de små riskerna.50,51

Många forskare belyser vikten av ledarens självmedvetenhet och 
självregleringsförmåga för att lyckas i sin roll. Ledare som har svårt för detta anses 
ofta varit dåligt förberedda och har svårt att styra gruppen mot ett mål. Forskning 
visar att ledaren bäst klarar av att fokusera om den själv distanserar sig och ser sakligt 
på frågorna och håller sig lugn, detta även om känslorna stormar under ytan.52 
Aspekter hos ledarna beskrivs för att öka möjligheterna att vara förberedd och öka 
självförtroendet:53

 Självinsikt och reflektion/utvärdering
 Kunna identifiera och hantera konflikter
 Erfarenhet och övning
 Vara kapabel att kommunicera tydligt och direkt
 Kunna ta emot och ge feedback under händelsen för bästa optimering, 
 Kunna identifiera gruppens olika faser under processen
 Förstå vikten av att ha olika ledarskapsstilar (antingen själv eller i gruppen, 

situationsbaserat ledarskap
 Styra gruppen mot gemensamma mål54

46 Hede. 2018.
47 Deverell, Alvinius & Hede. 2019.
48 Hede. 2018.
49 Hede. 2017. 
50 Hede. 2018. S.17
51 Ohlsson & Larsson. 2017. 
52 Fors & Larsson. 2010.
53 Söderhjälm. m.fl. 2018.
54 Ohlsson & Larsson. 2017. 
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Tidigare erfarenheter visar att ledare ofta är oförberedda på just de sociala bitarna. 
Trots övning och förberedelser är det svårt att veta exakt vad som förväntas av en 
från medborgarna och andra aktörer.55 Det handlar om att våga, vara transparent, 
och att tydligt få fram sitt budskap på ett ödmjukt sätt.56

3.4.3 Politiska samspelet och krigsledningsnämnden 

Det finns flera utmaningar för krigsledningsnämnden som grupp med det politiska 
samspelet, inte minst angående gruppdynamik, otydliga roller och brist på ersättare. 
Forskning visar att det är frustrationen av att behöva fatta beslut när högre 
auktoriteter på regional och nationell nivå inte kommer med riktlinjer eller 
vägledande beslut som är mest frustrerande.57 

En politisk organisation styrs av partipolitiker, alla bundna till sitt parti och dess idéer. 
I fredstider är det politikernas uppgift att utefter valresultatet se till att de vallöften 
och partivärderingar som de röstat på uppfylls. I krigstider är det av vikt att den 
politiska organisationen främst eftersträvar funktionalitet, pragmatik och 
konsensusbyggande.58 I undersökningar efter kriser har det specificerats av politiker 
att:

 ”…politiken och demokratin idealt borde innefatta ett stort 
mått av samspel mellan styre och opposition”.59 

Att ha ett gemensamt mål och lägesbild ökar ofta förutsättningarna för ett lyckat 
samarbete.60

Att ta kollektiva beslut är nödvändigt, och det är viktigt att de förtroendevalda är 
medvetna vad som krävs av deras roll och har förberetts. Det är viktigt att alla vet 
sina roller och att mandatet är tydligt så att det inte finns rum för missförstånd. Detta 
för att skapa ett forum öppet för dialog. 61 Att den styrande ledningen även vågar ha 
ett visst mått av improvisation har visat sig framgångsrikt.62 

Under höjd beredskap ska det politiska samspelet genomsyras av begreppet närhet, 
vilket innebär samspel och delaktighet.63 De förväntningarna som finns på de 
förtroendevalda har specificerats i forskning:64

55 Hede. 2018. 
56 Larsson. 2011. 
57 Alvinius, Danielsson & Larsson. 2012.
58 Karlsson & Montin. 2013. 
59 Wänström. 2019. 
60 Larsson. 2011.
61 Bynander & Becker. 2017. 
62 Alvinius, Danielsson & Larsson. 2012.
63 Wänström. 2019. s.27
64 Wänström. 2018. s.41
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 Samspelet mellan styrande och oppositionspolitiker
Ett omfattande samspel mellan alla folkvalda politiker/samförstånds 
demokrati,

 Samspelet mellan politiker och tjänstepersoner
Informationsutbyte/gemensamt problemlösande,

 Kunskaper
Utvecklande och tillämpning av platsbundna och lokala 
kunskaper/fokus på det specifika,

 Tillit 
Förtroende mellan enskilda individer,

 Efterfrågande egenskaper hos lokala politiker
Intresse för de specifika fallen: en problemlösare/ Gillar att arbeta nära 
andra: social kompetens/Lokalt engagemang.

För att få en effektiv grupprocess har följande kännetecken definierats som effektiva 
såväl som ineffektiva och som man kan dra lärdom ifrån:65

 Effektiva grupprocesser:
o Gruppmedlemmarna checkar upp varandra hela tiden, och bekräftar 

bilden hos varandra inför varje steg
o Gruppen har som norm att ifrågasätta sig själva och varandra
o Gruppen utvecklar en gemensam förståelse av situationen innan 

man börjar titta efter lösningar
o Gruppen lyckas undvika att låsa fast sig vid ett specifikt perspektiv 

genom att beakta såväl kort- som långsiktiga aspekter
 Ineffektiva grupprocesser:

o Situationsmedvetenheten är ett svart hål, en medlem leder iväg de 
andra åt fel håll

o Det ingår inte som gruppnorm att dela viktig information
o Gruppen förbereder sig inte för att ifrågasätta antaganden
o Medlemmarna antar felaktigt att de andra delas samma åsikter och 

mål
o Medlemmarna har delade missuppfattningar, baserade på likartade 

men felaktiga erfarenheter

Att ha en krigsledningsnämnd som upplever sig tillfälligt sammansatt och som inte 
har jobbat ihop i liknande frågor innan skapar inga bra förutsättningar. Tillit behövs 
mellan ledamöterna och detta utvecklas oftast efter tid. Det innebär att om så är fallet 
måste personer vara villiga att agera som om tilliten redan finns. Oavsett är tydlig 
kommunikation inom grupper och mellan ledningsnivåer är central vid ledning av 

65 Larsson. 2011.
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stressfyllda händelser.66 Erfarenheter visar att dåligt funktionella organisationer ofta 
skyller på externa faktorer, rationaliserar sina beslut alldeles för mycket, och förnekar 
fakta om sig och sin organisation. 

3.5 Beslutsfattande i skuggan av en kris 
I Sverige finns det en tradition av att ha en färdig plan inför olika händelser och hur 
de ska hanteras. Man vill att besluten ska vara genomtänkta och vara välförankrade, 
men under en kris blir händelseförloppet hastigt och politiker behöver göra avsteg 
från ordinarie processer och rutiner.67 Detta påverkar de kommunala beslutsfattande 
organen. Detta är enligt forskarna både positivt och negativt. Idag läggs det mycket 
tid på att diskutera, analysera och utvärdera olika situationer för att vara säkra på att 
rätt beslut fattas. Detta är framgångsrikt i ett normalläge. 

En kris tvingar oss att tänka i nya banor och fatta beslut på mer okonventionella sätt. 
Det är bra att ha beprövade rutiner och planer men samtidigt vara beredd på att vissa 
saker kan vi aldrig förberedda oss på. Beslutsfattandet i en kris har under våren 2020 
synliggjort dels två saker:

o tidsaspekten, beslut tas mycket snabbare
o dels den demokratiska aspekten av att ”ett beslutande organ kan 

decimeras på grund av att ledamöterna själva blir sjuka”68

Vi kan om vi vill. Studier av krisen med Covid-19 har visat att kommunalt 
beslutsfattande och samordning  i skuggan av en kris både är mer anpassningsbar, 
samhällsengagemang och mer digitalt informationsflöde med fokus på 
välmående.69

66 Larsson. 2011.
67 Wänström. 2020. 
68 Ibid.
69 SKR. 2020. 
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4 Diskussion och verksamhetsanalys
Diskussionen och analysen är baserad på en verksamhetsanalys av Ängelholms 
kommuns politiska organisation. Analysen baseras både på omvärldsgranskningen, 
goda exempel från sakkunniga som hjälpt presidiet i deras arbete, samt på de dialoger 
som förts med nyckelpersoner i organisationen. Fokus har varit på funktionalitet och 
ledningsförmåga hos de styrande politikerna vid höjd beredskap.

4.1 Politisk organisation – ansvar och roller 
Om Sverige är i krigsfara eller om det råder sådana utomordentliga förhållanden som 
är orsakade av att det är krig utanför Sveriges gränser, får regeringen besluta om 
skärpt eller högsta beredskap (två nivåer för höjd beredskap). Om Sverige är i krig 
råder högsta beredskap per automatik. Vid höjd beredskap ska samhället ställas om 
från fredstida organisation till att anpassas för krig. Ordinarie verksamheter ska 
fortgå i den mån det är möjligt, detta gäller även den politiska organisationen och 
dess beslutsfattande. Kommunen ingår i det civila försvaret vars mål är att: 

 Värna civilbefolkningen
 Säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna
 Bidra till försvarsmaktens förmåga vid väpnat angrepp eller i krig i vår 

omvärld

Detta ansvarar kommunens ledning för vid höjd beredskap. 

4.1.1 Politisk organisation i fredstid

Politisk organisation i fredstid ser ut enligt följande, se bild 4.  

Bild 4. Politisk organisation i fredstid Ängelholms kommun 
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4.2 Krigsorganisation och ledning 
Vid höjd beredskap aktiveras krigsledningsnämnden och utgör kommunens 
ledningsfunktion.70 En krigsorganisation är en aktörs organisation vid höjd 
beredskap som innebär att samhällsnyttiga verksamheter ställs om till uppgifter för 
totalförsvaret. Det ställs andra krav på organisering av samhällets resurser än i 
fredstid. 

Vid höjd beredskap gäller således andra ledningsförhållanden. Arbetet vid höjd 
beredskap berör hela den kommunala koncernen, från fullmäktige, styrelsen och 
nämnder till kommunala bolag. Det är fördelaktigt om arbetet med kris och krig 
integreras i ordinarie styr-och ledningsmodeller enligt MSB. På så vis blir det en mer 
naturlig del av organisationen.71

Bild 5. Politisk organisation vid höjd beredskap 

Krigsledningsnämnden inrättas vid höjd beredskap för att politiken ska kunna ta 
snabba beslut och koordinera dem. Det är ordförande i krigsledningsnämnden som 
leder arbetet och nämnden ska fungera som en stabsfunktion samt fatta övergripande 
beslut av sådan karaktär att de inte hinner anstå fullmäktige. Detta är nämndens 
viktigaste roll för att leda arbetet och definierar nyttan med politiken vid höjd 
beredskap. Nämnden fyller en funktion genom att man ser ett behov av samordning 
och resursfördelning för snabba beslut, och möjligheten till en mer central styrning 

70 LEH 3 kap. § 2  
71 MSB. 2020b.
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där nämnden tar över hela eller delar av andra nämnders verksamhetsområden.72 
Krigsledningsnämnden ska ha aktuella lednings- och informationsplaner. 
Uthålligheten över tid och att öka initialeffekten med ledningsövningar och 
uppdaterade grundoperationsplaner och handböcker är också av betydelse.

Vid höjd beredskap träder fullmaktslagarna i kraft om regeringen beslutar så, eller 
per automatik vid krig. Detta påverkar krigsledningsnämndens ledningsroll och vilka 
resurser de har till sitt förfogande. Att veta vad fullmaktslagarna innebär är 
grundläggande för att leda kommunen vid höjd beredskap (se bilaga 1). 
Fullmaktslagarna innebär ändringar i det kommunala beslutsförfarandet där 
ledningen har ökat mandat jämfört med i fredstid, både att nyttja resurser och 
samordna arbetet. Politikerna behöver vara beredda och våga ta beslut enligt 
fullmaktslagarna som verkligen gör skillnad för medborgarna. Samtidigt behöver 
politikerna ha en tydlig helhetsbild av läget och veta vilka tillgängliga resurser som 
finns för att kunna styra och våga ta samhällsviktiga beslut. Krigsledningsnämnden 
ska inte bara fatta beslut enligt fullmaktslagarna utan även utifrån de direktiv som 
kommer från regeringen och se till att den informationen kommer till 
tjänstepersonsorganisationen.

4.2.1 Kommunfullmäktige 

För fullmäktige vid höjd beredskap gäller följande:73  

 Fullmäktige får handlägga ett ärende endast om mer än en tredjedel av 
ledamöterna är närvarande. Fullmäktige kan dock föreskriva att en 
interpellation eller fråga får besvaras, även om antalet närvarande är lägre

 Om en närvarande ledamot i fullmäktige på grund av jäv är hindrad att 
delta i handläggningen av ett visst ärende, får fullmäktige handlägga detta, 
även om antalet närvarande på grund av hindret inte uppgår till det antal 
som avses i första stycket

 Ett sammanträde med en beslutande kommunal församling kan utan 
hinder av vad som annars är föreskrivet kungöras på annat betryggande 
sätt som ordföranden bestämmer

Detta innebär att fullmäktige vid höjd beredskap bör fortgå som vanligt om möjligt 
med samma beslutsförfarande som i fredstid. De fyller inte en annan funktion vid 
höjd beredskap. Dock kommer fullmäktige fortgå med ett reducerat antal ärenden 
där en del bedöms gå direkt till krigsledningsnämnden som har ökade befogenheter 
att leda kommunen. Då höjd beredskap innebär att krigsledningsnämnden får fatta 
beslut som inte går att anstå till kommunfullmäktige. Vilket i sådana ögonblickliga 

72 MSB. 2020b.
73 Förfarandelagen 1988:97 § 6
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processer som gäller vid höjd beredskap kommer vara flera. Beslut som fattas med 
stöd av detta ska anmälas till fullmäktige vid nästa sammanträde. 

Krigsledningsnämnden får dock inte ta över ärenden som handlar om val av 
ledamöter eller ersättare till krigsledningsnämnden eller annan nämnd eller revisor, 
samt ansvarsfrihet för krigsledningsnämnden eller annan nämnds ledamöter. Detta 
regleras i förfarandelagens 7 §. 

4.2.2 Krigsledningsnämnden – roller, gruppens storlek och uthållighet

Då krigsledningsnämnden fattar beslut kollektivt blir gruppen oerhört viktig. Alla 
ledamöter ska veta hur arbetet i en stabsfunktion fungerar, och känna sig bekväma 
med sin roll. Det är viktigt att det i gruppen finns en gemensam bild av uppdraget så 
att inga pseudodiskussioner sker, och att man vågar visa när man inte förstår så att 
inga felaktiga beslut fattas. 

I krigstider är det av vikt att den politiska organisationen främst eftersträvar 
funktionalitet, pragmatik och konsensusbyggande.74 Det handlar oftast om att snabbt 
kunna fatta beslut under osäkra omständigheter och vara villig att göra så. Detta 
skapar emotionell press.75 Det handlar även om att inom gruppen tydligt beskriva 
gemensamma förväntningar på varandras roller. Detta för att skapa förståelse då ens 
egen uppfattning som sig själv påverkar starkt hur vi beter sig.76 De förväntningar 
som finns på politikerna i Ängelholms kommun är att de ska vara välinsatta i hur en 
stab arbetar och vad det förväntas av deras roller. De ska visa intresse av att lära sig 
och att de ska våga fatta beslut som har stor inverkan på medborgarna.77

Gruppens storlek har mycket med beslutsfattandet att göra. En större grupp 
människor ger ökad kvalité, men processen blir långsammare. Vid höjd beredskap är 
tid essentiellt och således behöver beslutsfattandet vara skyndsamt. Det finns en risk 
att alla bara värnar om sina egna intressen, men förhoppningsvis om direktiv 
kommer från regeringen om höjd beredskap lyfts abstraktionsnivån på grund av 
allvaret. Fördelar med att vara fler är att gruppen är uthållig på ett annat sätt, kan 
någon inte ta sig till mötet eller blir frånvarande av annan anledning finns det alltid 
ersättare. 

Det är viktigt att ledamöterna i krigsledningsnämnden har ett välfungerande 
ersättarsystem så att nämnden alltid är beslutsfattande och uthållig. Detta likt 
tjänstepersonsorganisationens stab. Ur ett funktionalitets- och uthållighetsperspektiv 
har det under presidiets verksamhetsanalys förts dialoger om att utifrån 

74 Karlsson & Montin. 2013. 
75 Alvinius, Danielsson & Larsson. 2012.
76 Larsson. 2011.
77 Wänström. 2019. s.13
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krigsledningsnämnden skapa tre grupperingar inom krigsledningsnämnden, där 
nämndens presidium utgör den samordnade och högsta ledningen. Grupperingarna 
ska arbeta i en stabsorientering. De tre grupperingarna innebär en grupp av politiker 
som intervallvis är tillgängliga och i beredskap. Grupperna behöver vara minst sju 
personer så att de är beslutförda. Detta skapar uthållighet, ett tydligt ersättarsystem 
och en lagom stor grupp för beslutsfattande.  

Det finns inget facit för hur en politisk styrning ska se ut och fungera vid höjd 
beredskap. Det som är viktigt är att samtliga involverade har reflekterat kring hur en 
funktionell styrning ska se ut enligt dem. Här handlar det om struktur och tydlig 
rollfördelning.78 Här behöver ordförande i dialog med sin nämnd samt 
tjänstepersonsstaben specificera de förväntningar man har på varandra.

Ordförande i krigsledningsnämnden

Enligt lag har ordförande ett tydligt mandat och kan fatta beslut som inte hinner 
anstå nämndens sammankallande. Ordförande är även den som tar emot information 
från tjänstepersonsorganisationen kontinuerligt utifrån de beslutade 
informationskraven.79 1:a och 2:e vice ordförande ska verka avlastande till 
ordförande och delges samma information. Detta så att sträckan till beslut hålls kort 
och nyckelpersoner har kunskap om nuläget. 

Ordförandena vid höjd beredskap ska både agera som samordnare och projektledare 
men framförallt beslutsfattare.80 Att hantera gruppen, våga fatta beslut sätter stor 
press på självkännedom. Att få ut information externt och medias påtryckningar kan 
vara de mest stressande av faktorer under höjd beredskap.81

Kommundirektör

I det förberedande arbetet inför läge av höjd beredskap är det upp till 
kommunstyrelsen att fastställa kommundirektörens roll.82 Styrelsen tar ställning till 
vilken roll kommundirektören ska ha avseende kommunens arbete med beredskap, 
både angående det förberedande arbetet och kommunens organisation för ledning. 
Enligt MSB måste inte kommundirektören ha en specifik roll i beredskapen.”83

4.2.3 Övriga nämnder

Vid höjd beredskap har nämnderna samma ansvar som regleras i reglementet om 
inget annat beslutats om.84 Även om all verksamhet om möjligt ska fortgå som 

78 Wänström. 2019. S.10
79 MSB. 2020b. s.47
80 A.a. s.22
81 Alvinius, Danielsson & Larsson. 2012.
82 Kommunallagen 7 kap. 2 §
83 MSB. 2020b. s.20
84 MSB. 2020b. 
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vanligt kommer kommunen inte ha samma kapacitet vid höjd beredskap. 
Kommunerna har ett ansvar enligt lag att vård och omsorg, samt skola ska fungera. 
Övrigt handlar det om prioriteringar kopplade till det civila försvaret. Nämnderna 
behöver inför en händelse av höjd beredskap genomföra en inventering av sin 
verksamhet, där det regleras vad som ska fortgå. En nämnd kanske bara bör ha 10 
% av sin ordinarie verksamhet igång med stöd av lagar och resursfördelning inom 
kommunen, medan en annan behöver ha igång 80 %. De delar av verksamheten som 
inte kan eller bör fortgå på grund av prioriteringar kategoriseras som ”övrig 
verksamhet” enligt MSB:s riktlinjer. Detta ska kommuniceras till 
krigsledningsnämnden som har det ledande ansvaret. 

Vid höjd beredskap får nämndsordförande fatta beslut i en fråga som måste fattas 
innan nämnden hinner sammankallas. Då frågor av synnerlig vikt.85 Fullmäktige kan 
även ge krigsledningsnämnden, eller annan nämnd, ansvar att hantera en annan 
nämnds frågor. Det kan innebära att en nämnd som tas ifrån sitt ansvar inte 
sammankallas under höjd beredskap.86

4.2.4 Krigsledningsnämnden beslutsförfarande och informationsflöde 

Krigsledningsnämnden beslutsförfarande och ansvar

Om inget annat beslutas ska krigsledningsnämnden i huvudprincip sammanträda 
rent fysiskt. Fullmäktige beslutar om ledamöter får delta på distans.87 För deltagande 
på distans i nämnder gäller samma förutsättningar som för fullmäktige.88 Här är det 
viktigt att frågan om sekretess övervägs för deltagande på distans. Dock är det inget 
som hindrar att ledamöterna för informella diskussioner inför ett beslut, exempelvis 
över telefon.89 Krigsledningsnämnden får enligt lag inte fatta beslut om mer än en 
tredjedel av ledamöterna ej är närvarande. I Ängelholms kommun innebär det 7 
ledamöter för att kunna fatta beslut.90

Krigsledningsnämnden fattar beslut kollektivt. Ordförande, eller vid dennes 
förhinder vice ordföranden, får i brådskande beslut eller akut situation fatta beslut 
om nämnden inte hinner sammankallas. 

Om det är av synnerlig vikt att ett beslut som enligt 7 § eller på 
annan grund ankommer på styrelsen fattas innan styrelsen kan 

sammanträda, får dess ordförande besluta i ärendet.

85 Lag (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheter och domstolar under krig eller krigsfara § 9
86 Lag (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheter och domstolar under krig eller krigsfara § 10
87 Kommunallagen 6 kap. § 24 
88 Kommunallagen 5 kap. § 16 
89 MSB. 2020b.
90 Lag (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheter och domstolar under krig eller krigsfara § 8
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När nämnden väl sammanträder upphör denna synnerliga befogenhet för 
ordförande att fatta beslut individuellt. De besluten som ordförande tagit ska anmälas 
till krigsledningsnämnden som i sin tur anmäler det till fullmäktige.91 

Krigsledningsnämnden kan även få både ökade befogenheter och mer ansvar vid 
höjd beredskap. Efter beslut av kommunfullmäktige kan krigsledningsnämnden 
ansvara för en förvaltning eller verkställighet som annars enligt lag eller annan 
författning ligger på annan nämnd.92 

Vid höjd beredskap får krigsledningsnämnden fatta beslut som är av sådan vikt att 
de inte hinner avvaktas med till kommunfullmäktige sammanträder.93 Enligt lag finns 
det en turordning för hur krigsledningsnämnden ska prioritera ärenden: 

Mål och ärenden skall handläggas i den turordning som krävs av 
hänsyn till allmänna intressen. Om de är av betydelse för 

totalförsvaret, skall de ges särskilt företräde.94

Detta innebär att all kommunalt beslutsfattande, särskilt krigsledningsnämnden, ska 
ge företräde till totalförsvarets ärenden och annars handlägga ärenden i den ordning 
som styrs av allmänna intresset. 

Beslutsnivåer

Beslutsfattandet har i en organisation vid höjd beredskap olika nivåer. Politikers 
styrning av tjänstepersonsorganisationen vid höjd beredskap utgår ifrån tillgängliga 
resurser och en bedömning av vad som är möjligt i det läge man befinner sig i. 
Politiken delar ut uppgifter, fördelar resurser och ger riktlinjer för staben.95 
Tjänstepersonsorganisationen och andra aktörer arbetar med operativa frågor och 
verkställer beslut bland annat om drift, medan den politiska organisationen har det 
strategiska ansvaret. 

o Övergripande beslut fattas av krigsledningsnämnden
o Verksamhetsbeslut fattas av krigsledningsstaben

Den stabssystematik som verkat i kommunen under kris är densamma som används 
vid höjd beredskap. Här handlar det om olika ledningsnivåer som måste vara ytterst 
tydliga så inga missförstånd sker. Det behövs tydliga gränssnitt där man skiljer mellan 
vad:et och hur:et.96   

Informationsflöden

91 Lag (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheter och domstolar under krig eller krigsfara § 7, § 9
92 Lag (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheter och domstolar under krig eller krigsfara § 10
93 Lag (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheter och domstolar under krig eller krigsfara
94 Lag (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheter och domstolar under krig eller krigsfara § 29
95 Rydell. 2020.
96 Klauser. 2020. 
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Det finns behov av informationsflöden både inom och utom den egna 
organisationen. De förtroendevalda tillsammans med professionen är skyldiga att 
rapportera till den myndighet som regeringen bestämmer ska informeras om vilka 
åtgärder som vidtagits och hur åtgärderna påverkat beredskapsläget.97 Kommunens 
säkerhetsstab är med i samtliga nätverk med externa aktörer och delges då 
information.98 

”Inom förvaltningen bör det finnas en utpekad funktion med 
ansvar för att löpande informera 

krigsledningsnämndensordförande om omständigheter som är 
av betydelse.”99

I Ängelholms kommun finns det ingen tjänsteperson i beredskap (TIB) utan det är 
NSRV som har den funktionen. TIB är således inte beslutande utan det är 
kommunens egen säkerhetsfunktion som har den inledande beslutanderollen.100 

Krigsledningsnämnden behöver inte bara sammanträda för att fatta beslut. Att ha 
möjlighet att få del av information och diskutera är av lika central vikt vid höjd 
beredskap. Detta för att ha koll på nuläget och göra beslutsprocesserna så korta som 
möjligt. Ordförande ska även emellan mötena få ta del av information och kan då 
sammankalla nämnden eller ge dem information på annat sätt. 

Det är viktigt med rutiner för informationsdelning. Enligt NATO-modellen för 
organisation finns det en process som kallas för ”NATO commander driving 
processes”. Processen innebär att den högsta ledaren (commander) skapar principer 
och beslutar om handlingslinjer utifrån den information hen vill få från 
säkerhetsstaben. Ledaren beslutar om så kallade kritiska framgångsfaktorer 
(Commander Critical Information Requierements/CCIR). Det handlar om 8-10 
informationskrav som är specificerade och om någon sådan information kommer in 
till sambandscentralen eller tjänstepersonsstaben vet de att den informationen direkt 
ska till ledaren och ledningen. Detta är viktigt för att begränsa informationen till det 
som ledaren faktiskt tycker är viktigt att ha kännedom om för att kunna fatta beslut. 
Likväl ska ledaren inte drunkna i information.101 

”Det är klart att besluten blir fel om man inte har all nödvändig 
info.”102

97 Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extra ordinära händelse i fredstid och höjd beredskap, 
kap 2.  
98 Klauser. 2020. 
99 MSB. 2020b. 
100 Ibid.  
101 Rydell. 2020.
102 Ibid.
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Informationskraven innebär få principer till antalet vilket det finns en strategisk idé 
med då ledaren annars ska hålla sig borta från stabens arbete. Detta ur 
funktionalitetsperspektiv så att staben inte bara arbetar med att informera ledarna 
utan även har tid att verkställa beslut. De informationskrav som ordförande och/eller 
nämnd beslutar om bör utgå ifrån kommunens risk- och sårbarhetsanalys (RSA) och 
sådant som kan bli uppmärksammat av media. Detta för att få den information som 
är baserad på lokala risker och sårbarheter, samt samhällsviktig verksamhet inom det 
geografiska området. Det är även fördelaktigt om ordförande sätter en ambition 
kopplad till informationskraven, detta för implementeringens skull. Detta ger ökad 
tydlighet och transparens. Ledaren behöver besluta om vilka dessa informationskrav 
ska vara och då ställa sig frågan: ”Vilka frågor behöver vi ställa för att få den 
informationen som är viktigast för oss?” 

”För att vi (politiker) ska bli effektiva behöver vi vara med och 
tänka kring vilken information vi behöver, så vi alltid har rätt 
info och kan fatta beslut om det skulle behövas. Dialog förs 
kring de beslut som fattas och om det bör finnas en tanke ’är 
detta något politiken behöver veta som medborgarna kommer 

ha frågor om?’”103

Det är viktigt att de närmst berörda tjänstepersonerna i säkerhetsstaben får 
kommentera dessa 8-10 informationskrav innan de beslutats om, men när de väl är 
beslutade om ska de inte vara omstridda. Det ska inte finnas några som helst 
tveksamheter över vilken information de förtroendevalda ska få och att alla känner 
till principerna. 

Bild 6. Skiljelinje politik och profession, informationskraven ska gå emellan de hierarkiska nivåerna

103 Kommunstyrelsens presidium Ängelholms kommun. 2020.
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Källa: Rydell. 2020.

Det handlar även om att effektivisera tiden. Säkerhetsstaben ska ha föredragningar 
för beslutsfattarna enligt stabsmodeller. Det finns olika varianter av möten för detta. 
Det är oavsett viktigt att alla håller sig till ämnet. Är det tre tjänstepersoner som 
”briefar” krigsledningsnämnden finns det en vinst i att ordförande inför 
föredragningen går runt till de som ska briefa och frågar ”vad är det viktigaste som 
hänt som du tar med dig till mötet?” Om svaret är inget eller jakande ska de inte 
prata under mötet utan enbart sitta med. Vid höjd beredskap är det viktigt att mötena 
är mycket korta och effektiva. Mötet ska även kort avslutas med vad man har kommit 
fram till och vem som gör vad. Detta skapar en tydlig struktur och handlingskraft. 

Processbeskrivning informationsflöde
Kommunikation och information är viktigt för att kunna styra. Det innebär ett 
samspel och diskussion mellan politik och profession.104 Ett läge av höjd beredskap 
innebär mer en påverkan på medborgarna än det interna arbetet. Det är viktigt att 
information även sker externt och att det finns bestämde flöden för detta. Det är 
politikerna ansvar att hålla medborgarna informerade.

För att beskriva en enkel processbeskrivning i form av en händelse vid höjd 
beredskap och för informationsflödet kan följande mall nyttjas. Stegen 1-2 angående 
tjänstepersonsorganisationen ser annorlunda ut i verkligheten men är med för att få 
en förståelse för helheten. Detta är om det finns tid, precis som vissa beslut måste 
av sin korta tidsaspekt hanteras i linjen av tjänstepersoner behöver även vissa 
brådskande beslut tas av krigsledningsnämnden ordförande. Se bild 7.

Bild 7. Process informationsflöde

104 SOU 1995:129.
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Informationsflödet i en hierarkisk organisation kan se ut enligt följande, se bild 8. 

Bild 8. En variant av arbetsmetodik informationsflöde

Källa: Rydell. 2020.

Bilden visar sambandet mellan ledningsorganisationen i blått till vänster, och 
mängden information i grått till höger. All information finns längst ner och bearbetas, 
högst upp ska den information som ledningen ber om vara det enda som behövs 
(informationskrav). Det vill säga ju högre upp desto mer selektivt utvald information, 
t ex informationskraven (CCIR). 

Sambandscentral 
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Oavsett vilka informationskrav som beslutas eller vilka frågor som identifieras är en 
sambandscentral oerhört viktig och navet i stabsarbetet. All information ska samlas 
på en fysisk eller digital plats så alla vet var de kan få informationen ifrån. Händer 
något ska det meddelas till centralen. Dit ska de förtroendevalda gå om de vill veta 
nuläget (underrättelsetjänster). Svaren ska vara tillförlitliga och sakliga, detta påverkar 
besluten och ledaren ska kunna lita på dem. Information ska inte vara 
organisationsbunden utan uppgiftsbunden. Informationskanalerna är oerhört viktigt 
och informationen ska vara tillförlitlig och saklig.  

4.3 Övning 
Under presidiets verksamhetsanalys har det flertalet gånger och ur olika perspektiv, 
både från forskning och från nyckelpersoner inom kommunen, påtalats hur viktig 
övning är. Krigsledningsnämnden (kommunstyrelsen) som politisk ledning behöver 
vara förberedda och ha kunskap om hur det är att arbeta i stab och träna i 
stabsfunktioner. Det handlar om att både utveckla och pröva våra förmågor i ett led 
att öka samhällets förmåga att hantera situationer av höjd beredskap.105  

För att få till en väl fungerande utbildning behöver övningarna vara kontinuerliga 
och systematiska. Utbildningsbehovet kommer variera över tid, men det är viktigt att 
ledamöterna i krigsledningsnämnden tidigt under mandatperioden får öva i sin roll. 
Här kan kommundirektören eller den tjänsteperson som ska rapportera till nämnden 
även delta, på så sätt utvecklas förståelse för roller och behov av samverkan. 

Vid inledningen av en ny mandatperiod bör man ta fram en utbildnings- och 
övningsplan.106 Det finns ett ansvar inom kommunen att såväl förtroendevalda som 
anställd personal får den utbildning de behöver för att klara av situationer av höjd 
beredskap. MSB och Länsstyrelsen ska enligt överenskommelse om kommunens 
krisberedskap 2019-2022 stödja kommunerna i detta arbete. Enligt MSB är risk- och 
sårbarhetsanalysen ett viktigt underlag för planering av utbildning och övning.107

Bild 9. Övning

105MSB. 2020b. s.59
106 MSB. 2020b.
107 Ibid.
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Källa: MSB. 2020a.

Vid övning är det viktigt att utgå ifrån nämndens uppgifter, beroende på om det är 
kommunfullmäktige, krigsledningsnämnden (kommunstyrelsen) eller nämnderna 
som övar. Alla måste öva i sina olika roller. Exempel på övning med nämnden kan 
handla om:

o att säkerställa att nämndens ledamöter går att kontakta 
o att tolka kommunens eller nämndens roll
o att fatta beslut, till exempel om nämnden ska träda i funktion, ta över 

beslutanderätt från någon annan nämnd och när beslutanderätten ska 
återgå till ordinarie nämnd 

o att prioritera knappa resurser
o samverkan med andra krisledningsnämnder i andra kommuner, 
o att redovisa om nämndens verksamhet för fullmäktige 108

Det är även viktigt att ordförande får träna i mediahantering.

I utbildnings- och övningsplanen ska även samverkansövningar på regional och 
nationell nivå ingå. Dessa övningar styrs av nationell strategi under samordnade 
övningsperioden. Av särskilt vikt är det samverkan med Länsstyrelsen och hur det 
arbetet ska synkroniseras på bästa sätt. Länsstyrelsen har erbjudit sig och ser positivt 

108 MSB. 2020b. s.48 

https://www.msb.se/siteassets/dokument/amnesomraden/krisberedskap-och-civilt-forsvar/stod-till-kommuner/handbok-i-kommunal-krisberedskap/kommunal-handbok-krisberedskap-overgripande-processer-msb1575.pdf
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på ett kunskapsutbyte där vi specificerar behoven och de utformar övning och 
utbildning för Ängelholms kommuns förtroendevalda. 

Vi behöver inte uppfinna hjulet på nytt utan MSB och Länsstyrelsen har tagit fram 
metodstöd med konkreta vägledningar för enklare övningar och komplexa 
samverkansövningar. Dessa underlättar för planering, genomförandet och 
utvärderingar av övandet med minimala resurser och förberedelser. Många koncept 
vänder sig direkt till kommunerna där det finns en nationell övningsdatabas.109

109 MSB. 2020c. 

https://www.msb.se/sv/utbildning--ovning/ovning/
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5 Slutsats 
Kommunfullmäktiges fasta beredning 1 har fått i uppdrag att utreda, analysera samt 
ge förslag på en politisk organisation vid höjd beredskap. Uppdraget ges mot 
bakgrund av åtgärder i beredningens föregående uppdrag, ”Politiska uppdraget vid höjd 
beredskap”. Slutrapporten ska även innehålla förslag på ansvar och roller för ett 
förtydligande i ledningsförmågan enligt rådande lagar och förordningar. I följande 
avsnitt presenteras förslag på politisk organisation vid höjd beredskap med förslag 
till ansvar och roller. 

Det som är viktigt och som varit en stor del av den analys som presidiet genomfört 
är att se till kommunens organisation och förutsättningar. Det har varit en viktig del 
att se både till de olika beslutsfattande nivåerna samt ledningsnivåer för att se hur 
den politiska organisationen kan arbeta. 

Vid höjd beredskap är krigsledningsnämndens ledande roll och styrning 
utgångspunkten för en funktionell politisk organisation. Utifrån presidiets 
verksamhetsanalys har det framkommit att de förväntningar som finns på politikerna 
är att de ska vara välinsatta i hur en stab arbetar, visa intresse av att lära sig, och förstå 
att de kommer behöva fatta beslut som har stor inverkan på medborgarna.110 

De förtroendevalda måste ha mod att fatta svåra beslut som 
påverkar medborgarna, vara transparanta och ha rätt person på 

rätt plats. 

Tidigare erfarenheter visar att kommunala ledare efteråt ansett att det är bättre att 
fatta ett beslut för mycket än inget alls. Krigsledningsnämnden kommer behöva fatta 
beslut med visst mått av osäkerhet, här är det ordförandes uppgift att sprida lugn och 
leda gruppen framåt för att i akutläge kunna fatta snabba beslut. I en sådan situation 
”är good enough, good enough”. Regelverket kommer inte att vara glasklart111 

Det är även viktigt att samtliga har koll på sin roll, både inom den politiska 
organisationen såväl som tjänstepersonernas. Det är väsentligt att man tidigt i 
mandatperioden övar och skapar politiska överenskommelser efter bästa förmåga. 

Krigsledningsnämndens roll är att fördela resurser, vara 
kontaktytan till flera interna och externa aktörer, fatta beslut som 
kommer från statlig nivå om exempelvis ransonering och hur det 

ska hanteras. Ansvaret innebär även att skapa mening och 
legitimitet för de beslut som tas. Ledare behöver kommunicera 

110 Wänström. 2019. s.13
111 Larsson. 2020. 
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vad som händer och varför för att få acceptans. Det är 
politikernas ansvar att hålla invånarna informerade.

När man skapar en organisation är det viktigt att man är försiktig med ordet 
organisation då organisationer förändras, det viktiga är att se till uppgifterna för de 
kvarstår. Således har presidiet utgått från de uppgifter som finns för höjd beredskap 
vilket resulterat i följande slutsats. Då slutrapporten är tänkt att nyttjas som ett 
uppslagsverk har presidiet tagit fram en handbok för krigsledningsnämnden som ett 
stöd i deras roll. 

5.1 Vad krävs för en funktionell politisk ledning?

5.1.1 Samordning och övning

”Under höjd beredskap ska det politiska samspelet genomsyras 
av begreppet närhet, vilket innebär samspel och delaktighet. 

Tillit är nyckelbegrepp.”112 

En välfungerande och sammansvetsad politisk ledning kräver både övning, tydligt 
ledarskap, en plan för att vara uthålliga med ersättare samt en sambandscentral så alla 
vet var informationen samlas. Det som kommit tydligt fram under presidiets analys 
är att inget får vara personbundet. Det gäller att se till uppgifter för varje roll och 
grupp. Det ska finnas tydliga informationsflöden och beskrivningar av vad vem ska 
göra.

För att få en funktionell politisk ledning vid höjd beredskap är det av stor vikt att 
man har en övnings- och utbildningsplan som beslutas om under första månaderna 
av en ny mandatperiod. Som nämnts i analysen finns det stort material och exempel 
på olika övningar samt utbildningsplaner. Se bilaga 2.

5.1.2 Överenskommelse och grundoperationsplan
För att höja abstraktionsnivån bör varje ny kommunstyrelse inför varje 
mandatperiod diskutera om en tvärpolitisk överenskommelse för höjd beredskap kan 
ske mellan partierna. Detta för bästa effektivitet och att arbeta med det civila 
försvaret då ”politiken och demokratin idealt borde innefatta ett stort mått av 
samspel mellan styre och opposition”. Att ha ett gemensamt mål och lägesbild ökar 
ofta förutsättningarna för ett lyckat samarbete. Detta är något Kristianstads 
kommunstyrelse gjort, se bilaga 3. 

Uthålligheten över tid och att öka initialeffekten med ledningsövningar och 
uppdaterade grundoperationsplaner och handböcker är av betydelse.

112 Larsson. 2020.
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I denna överenskommelse bör det redan vara fastställt vilka nämnder som ska fortgå 
vid höjd beredskap för att avlasta krigsledningsnämnden. Nämnderna är en del av 
den politiska styrningen och kommer behöva fatta beslut vid höjd beredskap, så att 
man så långt som möjligt inte ska frångå det ordinarie styrsystemet. Som nämnts i 
analysen behöver en inventering ske av vilka verksamheter som ska fortgå, och 
således även dess nämnder. Nämndernas ordförande blir en informatör till 
krigsledningsnämnden och en viktig aktör för att avlasta och få till en funktionell 
politisk styrning. Verksamheter som enligt lagstiftning ska fortgå är förskola- och 
grundskola, omsorg och vissa samhällsviktiga resurser så som väg och vatten. Således 
kan det vara en idé att låta de nämnder som har dessa verksamhetsområden fortgå, 
så att även deras presidier eller åtminstone ordförande bör öva någon gång per 
mandatperiod tillsammans med kommunstyrelsen (krigsledningsnämnden). För att 
vara uthålliga bör nämndernas presidium ha ett rullande schema på 12 h. Detta är 
något som nämnden för omsorg och stöd har haft under pandemin där presidiet 
avlastar varandra vilket varit lyckat.    

För krigsledningsnämnden ska det bara vara så enkelt som att ge en signal för att den 
politiska organisationen vid höjd beredskap ska aktiveras. De fortgående nämnderna 
ska verka som informatörer till kommunstyrelsen och avge rapportering. 

Utöver nämnderna ska även andra verksamheter fortgå, så som kansli för stöd till 
den politiska organisationen samt HR som många beskriver som en mycket viktig 
aktör  i kris och krig. Detta ska föreställas som en grundoperationsplan som alla 
berörda är insatta i. 

5.1.3 Säkerhetsklassning

I samtal med sakkunniga och myndigheter är det självklart att det ska vara tydligt 
under varje valperiod att åtminstone den som väljs som KSO kommer få frågan om 
att säkerhetsklassas. Detta har andra kommuner redan börjat med där samtliga i 
kommunstyrelsen säkerhetsklassats, då de har det ledande ansvaret under höjd 
beredskap. I vilken annan organisation som helst hade detta varit självklart. Presidiet 
har efter diskussioner med myndigheter landat i att föreslå att hela kommunstyrelsens 
presidium bör säkerhetsklassas inför varje ny mandatperiod. Detta av flertalet 
anledningar. Sedan kan det tänkas att i ett andra steg att KSAU säkerhetsklassas, och 
till slutligen hela kommunstyrelsen. Oavsett, för att få en funktionell politisk ledning 
ska det även vara tydligt att samtliga i kommunstyrelsen är ansvariga vid höjd 
beredskap och kan komma att kallas in.

Det ska vara systematiskt och tydligt under valperioder att en säkerhetsklassning av 
dessa nyckelroller kommer att ske. Detta är ett beslut som kommunfullmäktige bör 
ta inför ny mandatperiod. I samråd med Länsstyrelsen bör det även ske en 
inventering vilka i kommunstyrelsen som är krigsplacerade på annat håll. Om det är 
någon i kommunstyrelsens presidium bör man ha en dialog med Försvarsmakten om 
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en lösning kan åstadkommas. Kommunstyrelsens presidium har ett ansvar för 
kommunens invånare vid höjd beredskap och har en central roll för det civila 
försvaret. Detta är en rekommendation presidiet fått från Länsstyrelsen. 

5.2 Hur arbetar en politisk ledning i kommun vid höjd beredskap?
Att skapa en hierarkisk organisationsstruktur där alla har koll på sitt ansvar och roll 
är till en fördel vid höjd beredskap. Presidiet i kommunstyrelsen utgår presidiet i 
krigsledningsnämnden. 

5.2.1 Arbetssätt

Det är viktigt att politiken alltid utgår ifrån sin uppgift att ta övergripande och viktiga 
samhällsbeslut. De ska få rätt information, men inte all. Det ska även tilläggas att det 
sällan är tidsbrist på ledningsnivå, det sker mer ute på verkställande nivåer.113 Det 
handlar även om att skapa en målbild som tjänstepersonsorganisationen och de 
förtroendevalda själva kan sträva efter, detta är också ett led i tilliten att om en 
målbild ges ska den följas. 

Ur ett funktionalitets- och uthållighetsperspektiv har det under presidiets 
verksamhetsanalys förts dialoger om att utifrån krigsledningsnämnden skapa tre 
grupperingar inom nämnden, där presidiet utgör den samordnade och högsta 
ledningen. Grupperingarna ska arbeta i en stabsorientering. De tre grupperingarna 
innebär en grupp av politiker som intervallvis är tillgängliga och i beredskap. 

I ett första steg ska samtliga i krigsledningsnämnden kallas in till sambandscentralen. 
Där avgör presidiet om situationen kräver:

1.  antingen tänka funktionellt och långsiktigt och att krigsledningsnämnden 
arbetar i ett stabsläge med tre grupper som ersätter varandra och som leds av 
varsin ordförande från presidiet (12 h pass),

2. eller om det inte är av den tidsaspekten att hela krigsledningsnämnden sen 
går in i stabsläge direkt och sammankallas vid behov.  

Indelningen av tre grupper fastställer kommunstyrelsen i början av mandatperioden. 
I varje grupp ska det finnas 1 ordförande, 3 ordinarie ledamöter och 3-4 ersättare 
som då går in som ledamöter, dvs en grupp på 7-8 personer. I forskningen och av 
sakkunniga har det diskuterats att många kommuner nyttjar sitt KSAU under 
händelse av kris, men vid höjd beredskap är det hela krigsledningsnämnden 
(kommunstyrelsen) som har det ledande ansvaret och således behöver de vara 
funktionella och uthålliga. Detta kan man göra med tre grupper som har ett rullande 

113 Larsson. 2020. 
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schema på 12 h där en grupp går in i stabsläge. Händelseförloppet kan se ut enligt 
följande:

 Vid läge av höjd beredskap när det beslutats om att gå in i stab med tre 
grupper ska krigsledningsnämndens ordförande (KSO) kalla in sin grupp 
till sambandscentralen. Denna grupp byts sedan ut av grupp nummer 2 
som leds av krigsledningsnämndens första vice ordförande. Den gruppen 
byts i sin tur ut av krigsledningsnämndens andra vice ordförande och 
dennes grupp. Sedan byts den gruppen ut mot krigsledningsnämndens 
ordförande (KSO), och så vidare.

 Det är viktigt att ordförandena har informella samtal vid 
överlämningarna så alla är uppdaterade och tjänstepersonerna inte 
påverkas av vem som är i stabsläge. 

 Dock, om tjänstepersonerna ska ha en större dragning kan samtliga av de 
tre ordförandena kallas in. 

Det ska vara tydligt för tjänstepersonerna vilken ordförande och grupp som är i 
beredskap vilka tider. Detta är nödvändigt så att det inte är skamfyllt att gå hem efter 
de 12 h utan detta är vad som krävs för en uthållig politisk organisation. det ska vara 
allmänt känt i organisationen att det är på detta sätt vi jobbar, detta ger goda 
förutsättningar för att leda. Beslutsfattande som kognitiv förmåga är känsligt för 
trötthet och stress, därför behövs rutiner. 

Ordförande ska ha en tydligt ledande roll där många ordförande beslut kommer att 
förekomma. De andra ledamöterna ska dock avlasta ordförandes roll är att vara 
stabschef för den politiska ledningen. Se tabell 1.

Tabell 1. Ansvar och roller inom krigsledningsnämnden 

Ordförande 
Stabschef för politisk 
ledning, 
samordningsansvar 
med kontakt med 
kommundirektör och 
säkerhetschef

o Vara i beredskap, 
o Leda sitt lag i stabsläge,
o Ansvara för beslutsgången,
o Vetskap om vilka civila aktörer som är intressanta för 

kommunens ansvar att försvara det civila samhället och vara 
den politiska kontaktpersonen för dem,

o Vara den politiska kontaktpersonen möt länsstyrelsen, MSB, 
försvaret och övriga kommuner.

Ledamot 1 
En ledamot utses att ha 
följande uppgifter för 
att avlasta ordförande

o Ansvarig kontaktperson mot nämnd X som frågor,
o Hålla kontakten och få information från den nämnden och 

vidareförmedla det till krigsledningsnämndens i stabsläge.
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Ledamot 2
En ledamot utses att ha 
följande uppgifter för 
att avlasta ordförande

o Ansvarig kontaktperson mot nämnd Y som frågor,
o Hålla kontakten och få information från den nämnden och 

vidareförmedla det till krigsledningsnämndens i stabsläge.

Osv. beroende på hur många nämnder som fortgår

Upplägget går ut på att ordförande har det ledande ansvaret men där vissa ledamöter 
utses att avlasta ordförande och ha kontakt inomorganisatoriskt mot de fortgående 
nämnderna. Så är det tre nämnder som fortgår under höjd beredskap kan en ledamot 
ansvara för att vara kontaktperson och ha översyn mot en nämnd. Se bild 10.

Bild 10. Bild av krigsledningsnämnden stabsläge med roller 

Källa: Baserad på Västerås stads bild av stabsläge

Bilden pekar ut särskilda roller i krigsledningsnämnden beskrivna i tabell 1, de övriga 
i rummet representerar resterande ledamöter. ”Boundary spanners” som är med på 
bilden är för att snabba på tidsprocessen och göra vissa rapporteringar mer effektiva, 
där de bjuds in för sin kompetens för en enskild fråga. De kan direkt svara på 
frågorna. Frågan har även väckts om det bör utses en sekreterare till 
krigsledningsnämnden så att beredskap finns. Dessa bör också delta i övning.

5.2.2 Beslut

Krigsledningsnämndens roll är att fördela resurser och vara i stabsläge. Det går inte 
att säga exakt vilka beslut som kommer att förekomma då allt är kontextbundet, men 
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i linje med Länsstyrelsens rekommendationer ska vi utgå från FOI:s typfall 4. Är de 
förtroendevalda inövade på detta typfall kommer de klara av att hantera alla typer av 
beslut. 

5.2.3 Informationsflöde

För att kunna fatta beslut krävs det att de förtroendevalda får rätt information i rätt 
tid. Med så hastiga händelseförlopp som det är vid höjd beredskap är de 
informationskraven, som ordförande tillsammans med krigsledningsnämnden 
beslutat om, av oerhörd vikt. De nämnda prioriteringarna ovan ska beslutas om i 
början av mandatperioden av kommunstyrelsen och vara välkända i organisationen. 

Tjänstepersonerna ska veta att när en viss typ av information kommer till dem som 
faller inom de 8-10 informationskraven ska det direkt gå till de förtroendevalda. De 
8-10 informationskraven ska helst utgå utifrån RSA:n och sådant som de 
förtroendevalda upplever att de måste veta för att kunna fatta samhällsviktiga beslut. 
Både enligt sakkunniga och forskare är det värsta scenariot i händelse av kris och krig 
beslutsfattare som inte vågar fatta beslut. Det handlar inte om att de förtroendevalda 
ska veta allt, de ska fördela resurser och fatta beslut av en mer övergripande karaktär, 
medan tjänstepersonerna ska vara de verkställande. Således finns det verktyg och 
strategier att använda sig av för att det ska finnas en bra balans. 
Tjänstepersonsorganisationen ska inte bara jobba med att tillhandahålla information 
likväl som de förtroendevalda inte ska drunkna i information. Rätt och saklig, samt 
tillförlitlig information där det finns en god samverkan och förståelse för den 
politiska rollen och tjänstepersonernas verkställande roll är grundläggande för en 
funktionell organisation. det är dock viktigt för alla involverade att 
informationsspridningen fungerar både uppåt och nedåt mellan nivåerna. Dessa 8-
10 principer bör fördelaktigen övas med Länsstyrelsen under varje mandatperiod.

5.2.4 Övning och utbildning 

Vid inledningen av en mandatperiod är det viktigt att göra en plan för övning. Det 
handlar om en behovsanalys där man utgår utifrån de uppgifter kommunen och i 
förlängningen krigsledningsnämnden har vid höjd beredskap. Efter det ska denna 
behovsbeskrivning till fördel delas med till Länsstyrelsen som sätter ihop en 
utbildningsplan. Det är viktigt att öva frekvent, dvs 1-2 ggr om året enligt 
Länsstyrelsen och MSB. De utgör ett stöd för detta. Det är till fördel om politiker 
och tjänstepersoner inte är med i planeringen så det blir en övning som så mycket 
som möjligt liknar ett riktigt scenario. De kommer att upptäcka att 80 % är sådant 
man gör i vanliga fall och känner igen. Dock bör ordförande få öva i mediahantering, 
då det är en särskilt utsatt roll i händelser av höjd beredskap. 
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5.2.5 Planeringshjul 

Det ska finnas en systematik och kontinuitet i detta, där ett planeringshjul för de fyra 
åren under mandatperioden bör beslutas inför varje ny mandatperiod. Detta så att 
grundoperationsplanen bara kan aktiveras vid läge av höjd beredskap, där alla vet 
sina roller och ansvar. 

Bild 11. Planeringsjul för mandatperioden för höjd beredskap

Det finns även en strategi med att KSO vid två tillfällen under mandatperioden kallar 
in kommunstyrelsen till så kallade blixtmöten. Där de utan förvarning på kort tid ska 
infinna sig på stadshuset. Detta är något som andra kommuner gjort och visat sig 
framgångsrikt som övningssätt. 

5.3 Avslutningsvis
Att ge förslag på en politisk organisation vid höjd beredskap är både en spännande 
och svår fråga. Trots det högaktuella läget så finns det lite material att tillgå, samtidigt 
innebär det att föreslå en politisk organisation en komplicerad process där 
slutrapporten inte blir alltför läsarvänlig. Det är ett komplicerat ämne där presidiet i 
kommunfullmäktiges fasta beredning 1 gjort sitt bästa för att göra det så pedagogiskt 
som möjligt. Således valdes det att tillsammans med sakkunnig ta fram en handbok 
för krigsledningsnämnden. Att sätta en politisk organisation vid höjd beredskap har 
nu tagit sina första steg, det är hädanefter upp till kommunstyrelsen att vidareutveckla 
det förslag som framkommit och sätta sin egen prägel på det. 
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Rapporten ska ses som ett uppslagsverk där flera olika utvecklingsområden för att 
fastställa en politisk organisation specificerats. För att ge läsaren en lättare överblick 
specificeras nedan sammanfattning av slutsatserna med utvecklingsåtgärder. 
Slutsatserna påpekar vad som krävs för en funktionell politisk organisation och hur 
nämnden kan arbeta. 

 Skapa en grundoperationsplan där man b.la. fastställer vilka nämnder som 
ska fortgå vid höjd beredskap

 Att kommunstyrelsen fastställer 8-10 informationskrav (CCIR) utifrån RSA 
som skrivs in i handboken för krigsledningsnämnden

 Att säkerhetsklassa kommunstyrelsens presidium, och i ett andra steg KSAU, 
för slutligen så småningom hela kommunstyrelsen

 Inför varje mandatperiod diskutera om en tvärpolitisk överenskommelse för 
höjd beredskap kan ske mellan partierna

 Att ge krigsledningsnämndens ledamöter olika roller med ansvar (se tabell 2) 
för uthållighet och funktionalitet

 Fastställa tre grupper inom krigsledningsnämnden för längre perioder av 
höjd beredskap,  då specificera vilka som ingår i vilken grupp med varsin 
ordförande (i varje grupp ska det finnas 1 ordförande, 3 ordinarie ledamöter 
och 3-4 ersättare som då går in som ledamöter, dvs en grupp på 7-8 
personer. Dessa arbetar efter beslut under 12 h pass)

 Utse en sekreterare till krigsledningsnämnden så att beredskap finns. Dessa 
bör också delta i övning

 Skapa en övnings- och utbildningsplan utifrån FOI:s typfall 4, specificera 
behov och be Länsstyrelsen skapa en utbildningsplan och kalla till övningar,

 Att kommunstyrelsen fastställer planeringshjulet (se bild 13) 
Kommunstyrelsen behöver återkommande öva inför höjd beredskap, enligt 
det planeringshjul som föreslås ska även övning nationellt och med 
kommunens egna nämnder ske någon gång per mandatperiod

 Vidareutveckla den handbok för krigsledningsnämnden som påbörjats
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7 Bilagor

7.1 Bilaga 1 - Fullmaktslagar
o Förordning (2006:637) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid 

extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap: 4§ Varje kommun och region 
ska ha de planer som behövs för verksamheten under höjd beredskap. 
Dessa ska innehålla uppgifter om den verksamhet som är avsedd att 
bedrivas under höjd beredskap. Av planerna ska framgå krigsorganisation, 
den personal som ska tjänstgöra i denna och vad som i övrigt behövs för att 
kommunen eller regionen ska kunna höja sin beredskap och bedriva 
verksamhet under höjd beredskap. (Förordning 2019:1053), 

o Lag om totalförsvarsplikt:114 Det finns tre typer av totalförsvarsplikt: värnplikt 
inom militären, civilplikt (inom t ex räddningstjänst) och allmän tjänsteplikt. 
Allmän tjänsteplikt gäller vid höjd beredskap. Som nämnts ovan ska 
kommuner planlägga vilken personal som ska tjänstgöra i deras 
krigsorganisation. Det innebär att kommunerna behöver besluta om 
krigsplacering i organisationen, 

o Förfarandelagen: I kommunallagen115 står det att bestämmelser om den 
kommunala organisationen under krig eller krigsfara finns i 
förfarandelagen.116 I lagen finns bestämmelser som rör 
kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder och innehåller särskilda 
regler om beslutfattande som förenklar formerna. Lagen ger även 
möjligheter för regeringen att flytta över arbetsuppgifter från en statlig 
myndighet till en kommun och vice versa, 

o Befolkningsskydd: 
 Lag om utrymning och inkvartering:117 Kommuner har en skyldighet att ta 

hand om de som omfattas av ett utrymningsbeslut och utlänningar som 
söker skydd i Sverige. Det regleras i socialtjänstlagen, hälso-
sjukvårdslagen och lagen om mottagning av asylsökande. Om 
befolkningen lämnar kommunen har kommunen en skyldighet att 
lämna hjälp till de som tar emot befolkningen. Kommuner har 
möjlighet att ålägga den som har byggnad eller bostadsrätt att upplåta 
bostad till den som behöver boende på grund av utrymning, 

 Lag om skyddsrum:118 Det är MSB som beslutar om behovet av 
skyddsrum. Kommuner ska bistå MSB i arbete som är av betydelse för 
myndighetens beslut i frågor om byggande av skyddsrum, 

o Försörjningsberedskap: 

114 Lag (1994:1809) om totalförsvarsplikt.  
115 Kommunallag (2017:725) 3 kap 13§.  
116 Lag (1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheter och domstolar under krig eller krigsfara.  
117 Lag (2006:546) om utrymning och inkvartering mm vid höjd beredskap.  
118 Lag (2006:545) om skyddsrum.  
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 Lokal krigstidsverkamhet: Kommuner ska vidta åtgärder som behövs för 
försörjning med nödvändiga varor, medverka vid allmän prisreglering 
och ransonering samt medverka i övrigt i genomförandet av åtgärder 
som är viktiga för landets försörjning, 

 Förfogandelagen: Genom denna lag ges kommuner rätt att förfoga över 
annans egendom, dock inte transportmedel, fastigheter, 
radioanläggningar. 
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7.2 Bilaga 2 - Vägledning för kommunens arbete med övningar etc
o https://www.msb.se/sv/publikationer/vagledning-for-kommunens-

utbildnings--och-ovningsplan-2019-2022/
o https://www.msb.se/siteassets/dokument/amnesomraden/krisberedskap-

och-civilt-forsvar/stod-till-kommuner/handbok-i-kommunal-
krisberedskap/kommunal-handbok-krisberedskap-overgripande-processer-
msb1575.pdf

o https://www.msb.se/sv/verktyg--tjanster/ova-enkelt/
o https://www.msb.se/sv/amnesomraden/krisberedskap--civilt-

forsvar/samverkan-och-ledning/gemensamma-grunder-for-samverkan-
och-ledning-vid-samhallsstorningar/material/

o https://www.msb.se/sv/utbildning--ovning/alla-utbildningar/
o https://www.msb.se/sv/amnesomraden/krisberedskap--civilt-

forsvar/samverkan-och-ledning/gemensamma-grunder-for-samverkan-
och-ledning-vid-samhallsstorningar/material/filmer-om-gemensamma-
grunder/

o https://www.msb.se/sv/publikationer/ovningsvagledning--grundbok--
introduktion-till-och-grunder-i-ovningsplanering/

o https://www.msb.se/sv/publikationer/ovningsvagledning--metodhafte--
simuleringsovning-med-motspel/

o https://www.msb.se/sv/publikationer/ovningsvagledning--metodhafte--
ovning-med-faltenheter/

o https://www.msb.se/sv/publikationer/ovningsvagledning--metodhafte--
seminarieovning/

o https://www.msb.se/sv/publikationer/ovningsvagledning--metodhafte--
funktionsovningar/

o https://www.msb.se/sv/publikationer/ovningsvagledning--lokal-
ovningsledare/

o https://www.msb.se/sv/publikationer/ovningsvagledning--lokal-
ovningsledare/
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7.3 Bilaga 3 – Politisk överenskommelse Kristianstads kommun

Tvärpolitisk överenskommelse för Kristianstads kommun 
för att hantera lokala konsekvenser av earonapandemin 

Den pågående earonapandemin pAverkar hela vårt samhälle. Alla delar av kommunen påvor!GJs och 
p~frestningarna på organ~atlonen är stora. 

För att stärka samordningen under den pågående krisen väljer vi nu att göra en tvlrpolitlsk 
överenskommelse. Genom reselbundna möten, aemensam lägesblid och breddad förankrlna siG! par 
vi förutsättningar att stärka st~ettill kommunoraanisationen och förblilira ut hålilahete n i orbetet 
mot pandemins återverkninaar 

Kommunens anställda har under de senaste veckorna gjort fantastiska insatser l ett besvärllctläce. 
stabsorganisationens samordnlna har tuncerat mYtkel väl. Utmaningarna är stora, framför allt för 
omsersen i det skede där vi nu befinner oss. En viktig utgå ngspunkt för vår polltls!GJ samverkan år att 
säkerheten och kvaliteten l omsorgen ska saranteras och att allt som kan göras för att bromsa 
smittspridning ska göras. Ingen tvekan får finnas om att nödviindlga ekonomiska resurser ska sättas 
in där så behövs för att täcka merkostnader för extra inköp och personalbehov. 

Pandemin har orsakat förödande konsekvenser för hela den globala ekonomin. Som kommun har vi 
begränsade möjligheter att mildra effekterna för detlokala näringslivet, men vi är beredda att göra 
vad vi kan för att underlätta för företagare och anstlllda. 

Arbetsmarknaden lir svårt påverkad. VI måste därför jobba både på kort och längre sikt med analys, 
utveckling och planering av Insatser och ~tgärder 1 nära dialog och samarbete med 
Arbetsförmedlingen, IJrosJten, faddiga organisationer och arbetsgivarorganlsaUoner. 

överenskommelsen innebär att sruppledarna fOr samtliga fullmakligepartier varje vecka bjuds in till 
kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträden för att få en samlad lagesblld och diskutera det 
aktuella läget med inbjudna nämndspresidier och förvaltninaschefer. Den täta kontakten ger ökad 
möjlighet att bibehålla en samlad stratecl och att snabbt hantera förslag och beslut som kan ge det 
stöd som våra nämnder, förvaltningar och verksamheter behöver. 

Konkret innebär v är överenskommelse l nuläget: 

• Vi är beredda att ge omsorgen allt det ekonomiska stöd som krävs för a tt säkra kompetens, 
kontinuitet och en trygg arbetsmiljö. En tydlig ambition är att minimera antalet 
personkontakter, såväl för kunder som för medarbetare. 

• VI ger omsorgsförvaltningen l uppdrag att utreda mö J Ileheter att minska den sociala 
isoleringen för personer l risqrupperna och ott underlätta sodalt umgänge med n3rstaende 
under smittskyddade former, exempelvis genom spedalutformadelo!GJier. 

• VI skjuter fram budgetbeslutet l kommunfullmäktige t ill november pi arund av den stora 
osäkerhet som Just nu rider. 

• VItredubblar aktivitetJbldracet till föreningar och skjuter till sex miljoner kronor extra till 
föreningarnas verblimhet för barn, unsa och personer med funktionsncdslttnlng. 

• Vi ger arbete och välfärdsnämnden l uppdrag att utarbeta förslag på arbetsmarknads- och 
utbildningsinsatser kan slittas In för att dämpa arbetslösheten, underlätta omställningen för 
arbetslösa och minska antalet personer i behov av fönörjningsstöd. Beslutsförslag läggs fram 
for fullmäktige i juni. 
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• Vi ger barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att utarbeta förslag till insatser som 
säkersiiiler stöd och möjlighet till prövning för gymnasieelever som haft svårt att hantera 
skolsituationen under våren. 

Vi utökar kommunens bidrag t ill Krinova lncubator & Science Park for att ge innovations- och 
utvecklingsstöd tilllokala fö retag som under nedgången upptäckt behov av att bredda, 
utveckla och ställa om sin verksamhet. Ett förslag t ill bidragsförstärkning ska läggas fram vid 
fullmäktiges junisammanträde. 

Vi följer utvecklingen och för en löpande dialog för att skapa beredskap inför nya 
utmaningar. Vi har öppenhet för att bereda initiativ och förslag som kan mildra 
konsekvenserna av pandemin i lokalsamhället och i kommunens verksamheter. 
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1 Inledning 
Handbok för krigsledningsnämnden beskriver rutiner för arbetet under höjd 
beredskap med beslutsunderlag till krigsledningsnämnden, och utgör även stöd för 
säkerhetsstabens arbete. Detta för att få en funktionell och uthållig politisk ledning. 

Krigsledningsnämndens ledning skall planeras så att verksamheten kan bibehållas 
och utövas dygnet runt under lång tid. Nämnden ska sätta en målbild som ska styra 
arbetet.  

Inriktningen av tjänstepersonernas stabsarbete mot krigsledningsnämnden för att de 
förtroendevalda ska ha möjlighet fullgöra sin uppgift är att, i tid, skapa och ge 
beslutsunderlag för krigsledningsnämndens beslut. Krigsledningsnämndens 
stabsarbete skall präglas av snabbhet, precision samt vara förtänksamt och 
framåtriktat. Detta för att få möjligaste tid att fatta beslut på. Uppdragstaktik, dvs att 
de förtroendevalda ska ge klara och tydliga uppdrag till tjänstepersoner, medan 
metoder och förfaringssätt överlämnas till säkerhetsstaben och verksamheterna med 
långtgående mandat, skall utgöra grunden för krigsledningsnämndens ledning och är 
således styrande för nämndens stabsarbete.   

Order skall vara enkel och endast reglera det som är nödvändigt.1 Grafisk order 
eftersträvas. Över tiden bör behov kontinuerligt analysera uppkomna behov av 
förbättringar för att snabbt kunna föreslå förändringar. Det är viktigt att de 
förtroendevalda har möjlighet att få återrapportering När uppdragen löses bör 
säkerhetsstaben kunna följa upp dessa så att rätt resurser kan sättas in och 
prioriteringar göras för att nå krigsledningsnämndens målbild och det övergripande 
syftet.  

Den presentation som kommundirektören med säkerhetsstaben håller för 
krigsledningsnämnden ska vara saklig, bearbetat och delge en gemensam lägesbild 
som syftar till en gemensam lägesuppfattning.  

1.1 Bakgrund  

Handboken är baserad på underlag från kommunfullmäktiges fasta beredning 1 
slutrapport om politisk organisation vid höjd beredskap (KS 2020/196), MSB 
anvisningar samt på beprövad militär och civil erfarenhet. 

                                                 

 

1 I denna handbok liknas order vid nämnds- eller ordförandebeslut. 
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Ingångsvärden – styrande och stödjande dokument (från öppna och sekretessbelagda 
handlingar); 

Styrande eller 
stödjande 
dokument 

Översiktlig beskrivning Ref./Anm. 

Fylls i av KS 
tillsammans med 
säkerhetsstaben 

Ex. RSA. Beredningens slutrapport om 
politisk organisation vid höjd 
beredskap, grundoperationsplan 

 

   

 

1.2 Målsättning med handboken  

Handboken beskriver rutiner och arbetsmetoder för krigsledningsnämndens interna 
arbete med stöd av säkerhetsstaben under höjd beredskap. Syftet är att underlätta 
och effektivisera arbetet, bl.a. genom att beskriva arbetsmetoder vid planering, 
genomförande och uppföljning av verksamheten inom kommunen. Detta så att de 
förtroendevalda är införstådda i sin roll och sitt informationsbehov för att kunna 
fatta beslut och utgöra en funktionell och uthållig politisk ledning.  

1.2.1 Målgrupp  

Målgruppen är krigsledningsnämnden samt delvis säkerhetsstaben då en politisk 
organisation vid höjd beredskap bygger på förståelse för allas ansvar och roller.  
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2 Ledning och nämndens stabsorientering  

2.1 Allmänt  

Krigsledningsnämndens ledning och styrning vid höjd beredskap innebär att inrikta 
och samordna tillgängliga resurser så att de åstadkommer de effekter som krävs för 
att lösa tilldelat uppdrag eller uppgift. Det omfattar planering, genomförande, 
uppföljning och utvärdering.  

Ledning vid höjd beredskap utgår från krigsledningsnämnden med stöd av 
tjänstepersonsorganisationen som är utförare.  

Ambitionen är att krigsledningsnämnden ska ge säkerhetsstaben uppgifter eller 
uppdrag med målsättning, i god tid, med tydliga mål, handlingsregler samt med 
avvägda resursbehov. Säkerhetsstaben bör kvittera att denna förstått uppgiften och 
återrapportera hur uppgiften är tänkt att lösas. 

Det ska finnas förutsättningar för krigsledningsnämnden att utöva 
ledning och utgörs av: 

 Organisation och personal för att utöva den ledning som 
uttrycks i grundsynen. 

 Metoder. 

 Teknik, främst i form av informations- och sambandssystem. 

 Ledningscentral.  
 

Tjänstepersonsorganisationen ska biträda krigsledningsnämnden med: 

 Lägesorientering. 

 Beslutsunderlag. 

 Hålla ordförande orienterade. 

 Inhämta, bearbeta samt analysera information från högre och sidoordnade 
chefer samt samhällsaktörer. 

 Motta, analysera samt sammanställa rapporter. 

 Rapportera till länsstyrelse. 
 
Detta så att krigsledningsnämnden kan fullgöra sitt uppdrag.  
 
För att tjänstepersonsorganisationen ska kunna fullgöra sitt uppdrag behöver 
krigsledningsnämnden förmedla en målbild som ska strävas efter. 
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2.2 Metoder 

2.3 Stabsberedskapsgrader  

De förtroendevalda i krigsledningsnämnden ska arbeta i stabsläge. Stabsläget kan 
dela sin i tre olika nivåer och färger: grön, gul och röd. Detta indikerar olika typer 
av lägen och olika typer av beredskap.  

Stabsberedskap Innebörd Anteckning 
Grön (00 min) Ärenden skall kunna mottagas 

omedelbart och handläggning 

påbörjas inom 15min av 

Insatsledare. 

 

Krigsledningsnämnden kallas 

in vid behov.  

Säkerhetschef (SC) kan beordra 

funktionskompetens i ex 

beredskap.  

Gul (00 min) Ärenden skall kunna mottagas 

omedelbart och handläggning 

påbörjas inom 15min av 

Insatsledare. 

Beordrade funktioner skall vara 

bemannade. 

Krigsledningsnämnden ska 

vara bemannad och på plats.  

Högsta stabsberedskapen utan 

inkallade deltidstjänstgörande. 

 

Insatsledningen kan ytterligare 

förstärkas varvid kravet 15min 

kan höjas. 

Röd  Handläggning av ärenden skall 

kunna mottagas och påbörjas 

direkt. 

Krigsledningsnämnden ska 

vara bemannad och på plats 

under en längre tid.  

Insatsledning skall kunna 

bedrivas dygnet runt i full 

omfattning. 

Planering skall kunna påbörjas 

omedelbart. 

 

 00 min innebär att en högre beordrad stabsberedskap där de 
förtroendevaldas order ska kunna intas 00 min efter order. 

 Röd stabsberedskap är den högsta stabsberedskapen staben kan ha under 
lång tid, kräver ett ersättarsystem.  

2.4 Mandat och beslutsdelegeringar  

För att krigsledningsnämnden ska förstå sig på allas roller beskrivs de nedan 
förenklat: 

Krigsledningsnämnden 

 Är i beredskap. 

 Fatta beslut som inte hinner anstå fullmäktige. 

 Fattar beslut av övergripande karaktär. 
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 Fördelar resurser. 

 Samverkan. 

 Kontakt med nationella och regionala aktörer. 

Samverkan är en metod för att uppnå målet av en effektiv samordning av resurser 
och kompetenser för att förebygga och hantera. Regional försvarsplanering innebär 
samverkan med regionala myndigheter, närliggande kommuner och näringsliv. All 
samverkan skall dokumenteras och delges. Protokoll skall finnas samlat. 

Krigsledningsnämndens ordförande 

 Fatta beslut som inte hinner anstå krigsledningsnämnden. 

 Verka som samordnare och projektledare. 

 Ansvara för kommunikation med media och medborgare.   

Nämndernas ordförande2 

 Informatör till kommunstyrelsen  

 En viktig aktör för att avlasta och få till en funktionell politisk styrning 

Kommundirektör  

 Rapportering och presentation av lägesbild till krigsledningsnämnden.  

Säkerhetsstaben med säkerhetschef 

 Ger ut order gällande säkerhetstjänst och säkerhetsinsatser. 

 Genomför säkerhetskontroller samt upprättar protokoll efter 
genomförandet. 

 Leder och samordnar kommunens verksamhet med civila samverkande 
aktörer. 

 Vara beredd att agera som SC. 

 Motta samverkanspersonal från andra civila aktörer (motsv.).  

 Delta i interregionalt samarbete. 

 För händelselogg. 

Kommunikatör  

 Stödjer med medialt påtryck och hantering. 

                                                 

 

2 De nämnder som ansetts ska fortgå vid höjd beredskap enligt grundoperationsplanen.  
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Sekreterare  

 Protokollför.  

3 Krigsledningsnämnden arbetsmetoder  

3.1 Inledning  

Det huvudsakliga arbetet sker i de tre ledningsprocesserna planering, genomförande, 
uppföljning och utvärdering. Säkerhetsstaben ska genom kontinuerlig analys av 
kommunen tidigt upptäcka hot i avsikt att erhålla god förvarning inför ev 
beredskapsåtgärder och föra en dialog med krigsledningsnämnden utifrån de 8-10 
informationskraven (CCIR).  

Direkt underlydande nämndsordföranden där verksamheten fortgår ska orienteras 
fortlöpande och delges efter hand lämpliga delar av planeringen. Om 
nämndsordförande medverkar i planeringen innebär det i regel inte att de deltar i t 
ex krigsledningsnämndens arbete. Istället är det lämpligt att en dialog kommer till 
stånd kring viktiga frågor och att slutsatserna av diskussionen vägs mot resultatet av 
bedömandegruppens arbete.  

Direkt underlydande nämndsordförande eller vide nämndsordföranden kan närvara 
vid olika föredragningar och delta när planen utvecklas. 

3.1.1 Planering  

Planering omfattar bedömande och utarbetande av en plan. En plan kan kompletteras med 
alternativa planer. Planen består av beslut i stort och utveckling av beslut i stort. Utveckling 
av beslut i stort indelas i sin tur i riktlinjer (tyngdpunkter och framgångsfaktorer) samt 
underlag för order. Under bedömandet utarbetas underlag för krigsledningsnämndens 
eller ordförandes beslut i stort. När ordförande eller nämnden fattat sitt beslut i stort 
övergår planeringen till utveckling av beslut i stort.  

3.1.2 Stabsläge  

I ett första steg ska samtliga i kommunstyrelsen kallas in till sambandscentralen. 

Där avgör presidiet om situationen kräver: 

1.  att antingen tänka funktionellt och långsiktigt och att kommunstyrelsen 

arbetar i ett stabsläge med tre grupper som ersätter varandra och som leds av 

varsin ordförande från presidiet, 

2. eller om det inte är av den tidsaspekten att hela kommunstyrelsen går in i 

stabsläge direkt.   

Indelningen av tre grupper fastställer kommunstyrelsen i början av mandatperioden. 

I varje grupp ska det finnas:  
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 1 ordförande, 3 ordinarie ledamöter och 3-4 ersättare som då går in som 

ledamöter, dvs en grupp på 7-8 personer.  

 Grupperna har ett rullande schema på 12 h där en grupp går in i stabsläge.  

Det ska vara tydligt för tjänstepersonerna vilken ordförande och grupp som är i 

beredskap vilka tider. Vid läge av höjd beredskap ska kommunstyrelsens ordförande 

kalla in sin grupp till sambandscentralen. Denna grupp byts sedan ut av grupp 

nummer 2 som leds av kommunstyrelsens första vice ordförande. Den gruppen byts 

i sin tur ut av kommunstyrelsens andra vice ordförande och dennes grupp. Och så 

fortsätter det. Det är viktigt att ordförandena har informella samtal vid 

överlämningarna så alla är uppdaterade och tjänstepersonerna inte påverkas av vem 

som är i stabsläge. Dock, om tjänstepersonerna ska ha en större dragning kan 

samtliga av de tre ordförandena kallas in.  

Ordförande ska ha en tydligt ledande roll där många ordförande beslut kommer att 

förekomma. De andra ledamöterna ska dock avlasta ordförandes roll är att vara 

stabschef för den politiska ledningen. Se tabell 1. 

Tabell 1. Ansvar och roller inom krigsledningsnämnden  

Ordförande  

Stabschef för politisk 
ledning, 
samordningsansvar med 
kontakt med 
kommundirektör och 
säkerhetschef 

o Vara i beredskap,  

o Leda sitt lag i stabsläge, 

o Ansvara för beslutsgången, 

o Vetskap om vilka civila aktörer som är intressanta för 

kommunens ansvar att försvara det civila samhället och vara 

den politiska kontaktpersonen för dem, 

o Vara den politiska kontaktpersonen möt länsstyrelsen, MSB, 

försvaret och övriga kommuner. 

Ledamot 1  

En ledamot utses att ha 
följande uppgifter för 
att avlasta ordförande 

o Ansvarig kontaktperson mot nämnd X som frågor, 

o Hålla kontakten och få information från den nämnden och 

vidareförmedla det till kommunstyrelsen i stabsläge. 

Ledamot 2 

En ledamot utses att ha 
följande uppgifter för 
att avlasta ordförande 

o Ansvarig kontaktperson mot nämnd Y som frågor, 

o Hålla kontakten och få information från den nämnden och 

vidareförmedla det till kommunstyrelsen i stabsläge. 

Osv. beroende på hur 
många nämnder som 
fortgår 

 

 

Upplägget går ut på att ordförande har det ledande ansvaret men där vissa ledamöter 

utses att avlasta ordförande och ha kontakt inomorganisatoriskt mot de fortgående 

nämnderna. Så är det tre nämnder som fortgår under höjd beredskap kan en ledamot 
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ansvara för att vara kontaktperson och ha översyn mot en nämnd. För illustration av 

krigsledningsnämnden, se bild  1 nedan.  

Bild 1. Bild av krigsledningsnämnden stabsläge med roller  

 

 

Bilden pekar ut särskilda roller, de övriga i rummet representerar resterande 

ledamöter. 

3.1.3 Genomförande  

Huvudansvarig för genomförande, uppföljning samt utvärdering är 

krigsledningsnämndens ordförande med stöd av tjänstepersonsorganisationen. 

Under ordförande verkställs den direkta insatsledningen av säkerhetsstaben och sker 

som regel från ledningsrummet och över hela tidsspektrat från korta tidsförhållanden 

– ”minutaktuell” verksamhet till längre tidsförhållande.  

Exempel på insatsledning till stöd för krigsledningsnämnden som genomförs av 

tjänstepersonsorganisationen, sekreterare eller andra delar av säkerhetsstaben, är att: 

 Identifiera beslutstillfällen och uppdatera beslutstödsplanen 

 Genomföra omfallsplanering inom ramen för pågående verksamhet 

 Samverka med andra aktörer 

 Genomföra uppföljning och utvärdering av pågående och genomförd 
verksamhet som delges krigsledningsnämnden 

 Föra händelselogg och protokollföra krigsledningsnämndens sammanträden 

Alla order, direktiv och anvisningar ska dokumenteras i händelselogg (motsv.).  
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3.1.4 Uppföljning  

Uppföljning av verksamhet ska ske kontinuerligt och innebär att man både arbetar i 
presens (aktuell lägesbild) och i futurum (underlag för verksamhet på sikt). Detta kan 
vara en del av presentationen och orienteringen för krigsledningsnämnden.  

En plan bygger på fakta och antaganden. Om gjorda antaganden visar sig vara 
felaktiga eller om händelser inträffar som äventyrar att målet med verksamheten nås, 
måste åtgärder oftast vidtas, revidering av planen ske eller en ny planering påbörjas. 
Uppföljning skapar även underlag för när delar av planen skall verkställas och till 
beslut som krigsledningsnämnden tar. Under genomförandet måste staben ständigt 
kontrollera om verksamheten kan bedrivas enligt gällande plan. Uppföljningen ger 
även underlag för verksamhet som skall genomföras på sikt och för utvärdering av 
genomförd verksamhet bl a för att kunna genomföra förändringar.  

Som stöd för uppföljningen används upprättade stöddokument som uppföljnings-
plan, beslutstödsplan, koordineringsplan och underrättelseinhämtningsplan. Vidare 
kan det ske genom dialog med krigsledningsnämndens ordförande, mfl berörda.  

Det är kommundirektören med säkerhetsstaben som ansvarar för att sammanställa 
den gemensamma lägesbilden inom kommunen och presentera den enligt 
anvisningar för krigsledningsnämnden.  

3.1.5 Utvärdering  

Utvärderingen ska syfta till att förbättra krigsledningsnämndens förutsättningar att ta 
rätt beslut och undvika oönskade effekter inför kommande uppgifter. Detta ska 
uppnås genom att utvärdera om vi nådde uppställda mål, om vi löste uppgiften på 
bästa sätt samt att sammanställa dragna erfarenheter avseende t ex motståndaren, 
förbättringsåtgärder (Lessons learned). 

Verktygen för detta är de stöddokument som utarbetas i samband med planeringen 
och den återkoppling som har med ordförande och övriga aktörer.  
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4 Order/nämndsbeslut/ordförandebeslut 

4.1 Allmänt  

Beslutsfattandet har i en organisation vid höjd beredskap olika nivåer. Politikers 
styrning av tjänstepersonsorganisationen vid höjd beredskap utgår ifrån tillgängliga 
resurser och en bedömning av vad som är möjligt i det läge man befinner sig i. 
Politiken delar ut uppgifter, fördelar resurser och ger riktlinjer för staben. 
Tjänstepersonsorganisationen och andra aktörer arbetar med operativa frågor och 
verkställer beslut bland annat om driften, medan den politiska organisationen har det 
strategiska ansvaret.  

 En målbild skapad av krigsledningsnämnden styr arbetet, 

 Övergripande beslut fattas av krigsledningsnämnden, 

 Verksamhetsbeslut fattas av krigsledningsstaben. 
 

Innehåll i en order/ett beslut skall präglas av enkelhet, tydlighet och innehålla den 
information som mottagaren behöver för att lösa sin uppgift. Detta är 
krigsledningsnämndens ansvar. 

I ordern skall syftet med uppgiften framgå och den skall utformas så att det medger 
lösande av uppgiften genom uppdragstaktik. För att uppdragstaktiken skall vara 
framgångsrik är det nödvändigt att ordermottagaren förstår ordern och syftet, varvid 
den egna delen kan passa in i helheten. 

Det är viktigt att krigsledningsnämndens ordförande kontinuerlig orienterar och 
håller sig uppdaterad om läget, underlättar förståelse för och skapar möjligheter att 
vinna tid inför en ny/förändrad uppgift. För att undvika att processen drar ut på 
tiden kan det ges vid behov förberedande order och/eller order efterhand ges. 

Av order skall minst nedanstående tydligt framgå: 

 Syftet med uppgiften (anges i futurum) 

 Vilka uppgifter som ska lösas (anges i presens) 

 Resurser för lösandet 

 Lednings- och lydnadsförhållanden  
 

Order kan anges med ett namn men skall därutöver alltid numreras med tidsnummer. 

Exempel på benämning av order; ”Ängelholmsorder 061200”. 

Order skall registreras och förses med löpnummer av sekreterare eller annan 
tjänsteperson precis som vid vanligt beslutsförfarande. 
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4.1.1 Delgivning och order  

Ordförande eller krigsledningsnämnden ger i regel order, vid viktigare och mer 
omfattande verksamhet, direkt till säkerhetsstaben. Om detta inte är möjligt ges 
ordern i första hand med sambandsmedel som ger personkontakt (särskild 
föredragning) och i andra hand med andra sambandsmedel. 

Sättet att förmedla en order måste anpassas efter den aktuella situationen. Det kan 
påverkas av vilken beredskap som råder, vilken typ av uppgift skall förmedlas, är det 
en stödinsats under fredstida förhållande eller under högsta beredskap efter en 
mobilisering. 

Order kan delges på olika sätt: 

 Skriftligt via sambandsmedel som ex. fax/kryfax, e-post. 

 Muntligt via radio, telefon eller telefonkonferens. 

 Personligt möte med ordförande eller krigsledningsnämnden, eller annan 
plats. 

 
Vid större/viktigare insatser är strävan att order skall ges vid personligt möte.  

Vid denna typ av delgivning skall skriftlig order som regel delas ut och ordförande 
tillsammans med säkerhetsstaben ges tillfälle att läsa igenom underlaget och därefter 
kunna ställa frågor eller framföra andra ärenden kopplat till ordern. 

Vid delgivning av order skal detta ske under ordnade och strukturerade former. 
Säkerhetsstaben skall som regel ges möjlighet att ställa frågor på ordern.  

Ordförande skall vid lämpligt tillfälle kontrollera att order är korrekt uppfattad.  

Den information som sedan ges krigsledningsnämnden kan med fördel kategoriseras 
enligt följande så att det blir tydligt för de förtroendevalda, se tabell 2. 

Tabell 2. Tillförlitlighet och sakriktighet 

Tillförlitlighet Sakriktighet 
A Fullt tillförlitlig 1 Bekräftad 

B Vanligen 

tillförlitlig 

2 Sannolikt riktig 

C Ganska tillförlitlig 3 Möjligen riktig 

D Vanligen inte 

tillförlitlig 

4 Tvivelaktig 

E Inte tillförlitlig 5 Osannolikhet 

F Kan inte bedömas 6 Kan inte 

bedömas 
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Tjänstepersonernas bearbetning får aldrig hindra att delgivning ges till 
krigsledningsnämnden i rätt tid, varför beslutsunderlag får delges obearbetade om 
innehållet är av väsentlig betydelse för nämnden. Dock skall det klart framgå att det 
är ett obearbetat innehåll som delges. 

Vid delgivning av beslutsunderlag ska bedömningar ske enligt följande uttryckssätt. 
Detta för att markera hur säker bedömningen är för krigsledningsnämnden, se tabell 
3. 

Tabell 3. Bedömning  

Konfidensgrad Innebörd beskrivet i ord Innebörd i % att 

bedömningen är 

korrekt 
Bekräftat Bekräftad information är att betrakta 

som fakta. Skall ej användas vid 

prognoser/bedömningar 

>95% 

Sannolikt Avsevärt fler och tyngre faktorer talar 

till stöd för bedömningen än emot 

75-95% 

Troligen Fler eller tyngre faktorer talar till stöd 

för bedömningen än emot 

40-75% 

Möjligen Endast få och/eller svaga faktorer 

talar till stöd för bedömningen 

5-40% 

Tveksamt I det närmaste inga faktorer talat till 

stöd för bedömningen, men det går 

inte att utesluta 

0-5% 
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5 Lägesbild  
Som stöd för prognos och rapportering till krigsledningsnämnden kan följande 
nyttjas. 

Respektive samhällsfunktion kan kompletteras med aktuell status: 

 

        Inga begränsningar de närmaste 24 h (IB) 

        Begränsningar de närmaste 24 h (B)  

        Ur funktion/stora begränsningar över de närmaste 24 h (UF)  

  

Sektor Samhällsfunktioner Funkti

on 

Kommentar 

Energi-

försörjning 

A 

1 Elproduktion/ 

distribution 

  

2 Fjärrvärmeproduktion /   

   distribution 

  

3 Bränsleproduktion / 

distribution 

  

4 Drivmedelsproduktion 

/ distribution 

  

Finansiella 

tjänster 

B 

1 Betalningar   

2 Tillgång till kontanter   

3 Centrala 

betalningssystemet 

  

4 Värdepappershandel   

Handel och 

industri 

C 

1 Byggentreprenad   

2 Detaljhandel   

3 Tillverkningsindustri   

Hälso- och 

sjukvård 

D 

1 Akutsjukvård   

2 Primärvård   

3 Psykiatri   

4 Socialtjänst   

5 Smittskydd människor   

6 Smittskydd djur   

7 Barnomsorg   

8 Omsorg om 

funktionshindrade 

  

10 Äldreomsorg   

11Läkemedelsförsörjnin

g 

  

12 Materielförsörjning   
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Sektor Samhällsfunktioner Funktio

n 

Kommentar 

Information 

och 

kommunikati

on 

E 

1 Telefoni   

2 Internet   

3 Radio   

4 Distribution av post   

5 Produktion/distribution 

av dagstidningar 

  

6 Webbaserad 

information 

  

7 Sociala medier   

Kommunalte

knisk 

försörjning 

F 

1 
Dricksvattensförsörjning 

  

2 Avloppshantering   

3 Renhållning   

4 Väghållning  

 

 

Livsmedel 

G 
1 Produktion/distribution 

av livsmedel 

  

2 Kontroll av livsmedel   

Offentlig 

förvaltning 

H 

1 Lokal ledning   

2 Regional ledning   

3 Nationell ledning   

4 Begravningsverksamhet   

Skydd och 

säkerhet 

I 

1 Domstolsväsende   

2 Åklagarverksamhet   

3 Militärt försvar   

4 Kriminalvård   

5 Kustbevakning   

6 Polis   

7 Räddningstjänst   

8 Alarmeringstjänst   

9 Tullkontroll   

10 Gränsskydd   

11 Immigrationskontroll   

12 bevaknings- och  

     säkerhetsverksamhet 

  

Socialförsäkr

ingar 

J 

1 Allmänna 

pensionssystemet 

  

2 Sjukförsäkring   

3 Arbetslöshetsförsäkring   

Transporter 

K 
1 Flygtransport   

2 Järnvägstransport   

3 Sjötransport   

4 Vägtransport   

5 Kollektivtrafik   
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6 Information och media 

6.1.1 Informationshantering  

Informationshanteringen samordnar människor, processer och teknik i syfte att 
stödja organisationens hantering av information genom hela dess livscykel. 
Inbegriper balans mellan krigsledningsnämndens säketrhetskrav och skyldighet att 
dela information med användare. Den tillser att rätt information i rätt format och 
med tillräckligt god kvalitet tillhandahålls för organisationens krav. 

Den omfattar bland annat planering, styrning och genomförande för att skapa, 
använda, distribuera, skydda, gallra, bevara och förstöra registrerad information 
oavsett format och medium.3 

Observera att sekretessbelagd information bara får behandlas/lagras i 
informationssystem som är godkända för detta. 

Nedan specifieras krigsledningsnämndens informationskrav, dessa beslutas om av 
kommunstyrelsen i inledningen av mandatperioden och är giltliga över hela 
mandatperioden. Informationskraven innebär sådna information som direct ska gå 
till krigsledningsnämnden och dess ordförande utan vidare dröjsmål. Det ska inte 
följa vanlig linjeorganisation. 

Informationskrav  

1 Fylls i av KS tillsammans med säkerhetsstaben 

2  

3  

4  

5  

6  

7  

                                                 

 

3 H Nomen Led 2016, Försvarsmakten. 
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8  

 

För att beskriva en enkel processbeskrivning i form av en händelse vid höjd 
beredskap och för informationsflödet kan följande mall nyttjas. Stegen 1-2 angående 
tjänstepersonsorganisationen ser annorlunda ut i verkligheten men är med för att få 
en förståelse för helheten. Detta är om det finns tid, precis som vissa beslut måste 
av sin korta tidsaspekt hanteras i linjen av tjänstepersoner behöver även vissa 
brådskande beslut tas av krigsledningsnämnden ordförande. 

Bild 2. Process informationsflöde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 Informationsjtänst och mediahantering 

Beslut av krigsledningsnämnden eller säkerhetsstaben kan väcka frågor från 
medborgarna eller media. Vid genomgångar ska kommunikatören eller annan 
informationstjänst vara en del i syfte att informera om tänkbara konsekvenser av 
spridning av bilder och text via sociala medier så att inte säkerheten äventyras.  

Krigsledningsnämnden ska leda och genomföra en öppen, snabb och trovärdig 
informationstjänst i syfte att redovisa faktiska förhållanden och att därigenom uppnå 
förståelse för ledningen av höjd beredskap. Detta innebär kontakter med media och 
medborgare. Kunskaper i mediahantering är väsentligt.  
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 Det är viktigt att beakta säkerheten innan publicering eller distribution av 
visuell information sker. 

 Krigsledningsnämnden behöver diskutera och få kunskap om händelser som 
bedöms ge uppmärksamhet i media eller internt. 

Krigsledningsnämnden leder informationstjänsten och är dess talesperson. 

Underställd chef är talesperson för egen verksamhet och kan vara med vid en 
presskonferens om det finns ett syfte med det. 

6.2.1 Kommunikationsvägar 

 Media, 

 Planerad, 

 Presskonferenser, pressmeddelanden och talepunkter, 

 Uppkommen, 

 Hanteras utifrån ovanstående riktlinjer och utgivna talepunkter. Hanteras av 
utsedd talesperson. 



Från: Patrik Olsson <patrik.ohlsson@sd.se>
Skickat: den 19 november 2020 09:52
Till: Malin Klintfjäll
Ämne: Re: Remiss: kommunfullmäktiges fasta beredning 1, slutrapport politisk organisation vid 
höjd beredskap

Hej,

Jag vill bara meddela att vi från Sverigedemokraternas sida väljer att inte inkomma med 
något remissvar denna gång.
Det är ett viktigt arbete som gjorts, men vi ser ingen större politisk kontrovers i det och 
lär med största sannolikhet bifalla rapporten när den behandlas i KF.

Mvh
--- 
Patrik Ohlsson 
Politisk sekreterare för Sverigedemokraterna i Region Skåne 
Ledamot i Skånes regionfullmäktige 
Gruppledare för Sverigedemokraterna i Ängelholms kommun 
http://skane.sd.se 
http://syd.sd.se 
http://angelholm.sd.se

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-12-02

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KS § 244 Dnr. KS 2020/482

Förslag till ny avfallstaxa från 2021

Ärendebeskrivning
NSR AB (Nordvästra Skånes Renhållnings AB) ägs av de sex nordvästskånska 
kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp och Ängelholm. 

NSR har i uppdrag att samordna avfallshanteringen inom ägarkommunerna på ett 
sådant sätt att bolaget skapar effektiva och flexibla system som ger så låg 
miljöbelastning som möjligt. 

Flera yttre faktorer påverkar kostnaderna för avfallshanteringen och bolaget 
föreslår därför en höjning av avfallstaxan från och med 1 april 2021 i enlighet med 
bilagt förslag.

Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 18 november 2020.

• Tjänsteskrivelse daterad 2020-10-21

• PM – Förslag till ny avfallstaxa i Ängelholm från 1 april 2021

• Avfallstaxa 2021, uppdaterad 2020-10-05

Föredragande 
Lars-Inge Persson NSR föredrar ärendet.

Yrkande
Karl-Erik Asp (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att fastställa ny avfallstaxa i enlighet med upprättat förslag att gälla från och med 1 
april 2021.
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Beslutet ska expedieras till
Servicestöd Ekonomi & kvalitet
Samhällsbyggnadsnämnden
NSR



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-11-18

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 234 Dnr. KS 2020/482

Förslag till ny avfallstaxa från 2021

Ärendebeskrivning
NSR AB (Nordvästra Skånes Renhållnings AB) ägs av de sex nordvästskånska 
kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp och Ängelholm. 

NSR har i uppdrag att samordna avfallshanteringen inom ägarkommunerna på ett 
sådant sätt att bolaget skapar effektiva och flexibla system som ger så låg 
miljöbelastning som möjligt. 

Flera yttre faktorer påverkar kostnaderna för avfallshanteringen och bolaget 
föreslår därför en höjning av avfallstaxan från och med 1 april 2021 i enlighet med 
bilagt förslag.

Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse daterad 2020-10-21

• PM – Förslag till ny avfallstaxa i Ängelholm från 1 april 2021

• Avfallstaxa 2021, uppdaterad 2020-10-05

Yrkande
Bifall till förslag till beslut från Lars Nyander (S), Johan Wifralius (SD), 
Liss Böcker (C) och Linda Persson (KD).

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta

att fastställa ny avfallstaxa i enlighet med upprättat förslag att gälla från och med 1 
april 2021.

Beslutet ska expedieras till
Servicestöd Ekonomi & kvalitet
Samhällsbyggnadsnämnden
NSR
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ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 80 Ängelholm info@engelholm.se

0431–870 00 engelholm.se

Ekonomichef
Stefan Marthinsson
468177
Stefan.Marthinsson@engelholm.se

Till: Kommunstyrelsen
Diarienummer: KS 2020/482
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande
Datum: 2020-10-21

Förslag till ny avfallstaxa från 1 april 2021

Ärendebeskrivning
NSR AB (Nordvästra Skånes Renhållnings AB) ägs av de sex nordvästskånska 
kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp och Ängelholm. 

NSR har i uppdrag att samordna avfallshanteringen inom ägarkommunerna på ett 
sådant sätt att bolaget skapar effektiva och flexibla system som ger så låg miljöbe-
lastning som möjligt. 

Flera yttre faktorer påverkar kostnaderna för avfallshanteringen och bolaget före-
slår därför en höjning av avfallstaxan från och med 1 april 2021 i enlighet med bi-
lagt förslag.

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-10-21
PM – Förslag till ny avfallstaxa i Ängelholm från 1 april 2021
Avfallstaxa 2021, uppdaterad 2020-10-05

Utredning
NSR har sedan 2010 arbetat med olika åtgärder för att nå ägardirektivets mål om att 
halvera kostnaderna för avfallsabonnemangen fram till 2020. Tyvärr har flera yttre fak-
torer negativ påverkan på kostnaderna för avfallshanteringen: 

     -     Riksdagen har beslutat införa en förbränningsskatt för det avfall som energi-    
           återvinns och även beslutat om anteckningsskyldighet för farligt avfall som läm- 
           nas på återvinningscentralerna. 

     -     Producentansvaret för bostadsnära insamling av tidningar och förpack-   
            ningar har skjutits på framtiden.

     -     Intäkterna från försäljning av producentansvarsmaterial (tidningar och för-
            packningar) har sjunkit kraftigt och gått från intäkt till kostnad. 
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     -     Insamlingskostnaderna har indexjusterats uppåt.

      -     Antalet besökare på återvinningscentralerna har ökat med 5% två år i rad.

Idag är Ängelholms renhållningskollektivs totala ekonomi i obalans med ett samlat 
minus på ca 15 Mkr. Anledningarna till detta är flera, bland annat:

- Många fler abonnenter än förväntat valde fyrfackssystemet när det introdu-
cerades 2016.

- Taxan för fyrfackskärl har sedan starten legat under självkostnadspriset. 

- Bytet av insamlingsentreprenör 2016 medförde extrakostnader.

- Taxan för slamtömning har tidigare varit underfinansierad.

Detta tillsammans med ovanstående faktorer gör att avfallstaxorna måste höjas för 
på sikt kunna nå en ekonomi i balans för Ängelholms kommuns renhållningskol-
lektiv.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att fastställa ny avfallstaxa i enlighet med upprättat förslag att gälla från och med 1 
april 2021.

Lilian Eriksson
Kommundirektör

Stefan Marthinsson
Ekonomichef

Beslutet expedieras till:
Servicestöd Ekonomi & kvalitet
Samhällsbyggnadsnämnden
NSR
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Beslutsunderlag

Ängelholms kommun

Avfallstaxa 2021
Kommunalt avfall och därmed jämförligt avfall

Uppdaterad 2020-10-05

Gäller fr.o.m. 1 april 2021
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Innehållsförteckning
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Enligt beslut i kommunfullmäktige 2021-03-30
Samtliga priser är inklusive moms

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

Förord

Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) ansvarar för långsiktig planering och upphandling av 
avfallstjänster åt Ängelholms kommun. NSR föreslår taxesättning som beslutas av 
kommunfullmäktige. Verksamheten finansieras helt av taxeintäkter från avfallskollektivet (våra 
kunder). Skattefinansiering förekommer inte. 
Avfallshanteringen regleras i miljöbalken och avfallsförordningen som gäller i hela landet. 
I kommunens renhållningsordning finns de lokala bestämmelserna för avfallshanteringen.
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Allmänna bestämmelser

Allmänt
Dessa föreskrifter om avgifter har kommunfullmäktige beslutat om med stöd av 27 kap. 4§ miljö-
balken. Avgifterna avser den insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall som utförs 
genom kommunens försorg.

Avfallstaxan är miljöstyrande och tas ut så att återanvändning, återvinning eller annan miljövänlig 
avfallshantering stimuleras.

Ansvar för den kommunala renhållningen och gällande regler
NSR har på uppdrag av kommunfullmäktige ansvaret för den kommunala avfallshanteringen i 
Ängelholms kommun. För kommunens avfallshantering gäller bestämmelserna i miljöbalken, 
avfallsförordningen, andra förordningar utfärdade med stöd av miljöbalken samt kommunens 
renhållningsordning som finns på www.nsr.se 

Ansvar för avfallsbehållare
Avfallsbehållare ägs och tillhandahålls av NSR som också står för normalt slitage.
Vid åverkan (exempelvis målning, håltagning eller skador efter olämpligt innehåll), skadegörelse, 
vårdslöshet eller om behållare försvinner står abonnenten för reparation eller ersättande.
Abonnenten ansvarar för att kärlen tvättas och hålls fräscha.

Betalningsskyldighet och betalningsmottagare
Fastighetsägare är betalningsskyldig och ska teckna tillräckliga abonnemang för aktuell 
avfallshantering. Avgiften ska betalas till NSR.

Betalningsskyldighet gäller även då avfall inte kunnat hämtas på grund av att avfallsbehållaren inte 
varit tillgänglig vid tömningstillfället, inte använts eller varit placerad på annat sätt än det i 
abonnemanget specificerade sättet.

Vid ägarbyte ska uppgifter om ny ägare och tillträdesdatum snarast lämnas till NSR.

Betalning
Villahushåll faktureras kvartalsvis i början av februari, maj, augusti och november med förfallodag i 
slutet av samma månad. Faktura som exempelvis skickas ut i februari omfattar januari, februari och 
mars och har förfallodag den sista februari.
Flerfamiljsfastigheter och verksamheter faktureras i början av varje månad med förfallodag i slutet av 
samma månad. Fakturan omfattar faktureringsmånaden.
Slam och extratjänster faktureras efter genomförandet.
Betalning görs till NSR via bankgiro, autogiro eller e-faktura. Företag kan även betala via Sve-faktura.
Abonnenter som väljer e-faktura kan välja att få månadsfaktura.
Om fakturan inte betalas i tid skickas påminnelse ut 5 dagar efter förfallodagen, inkasso skickas 10 
dagar efter påminnelsen.
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Dröjsmålsränta
Debiteras enligt §6 räntelagen (1975:635)

Moms
Alla priser i avfallstaxan är angivna inklusive moms.

Särskilda avgifter
För hämtning med andra metoder än de som är beskrivna i denna avfallstaxa eller där förhållandena 
väsentligt avviker från vad som är normalt debiteras avgift per timme. Vid behov får NSR:s styrelse 
besluta om tillfälliga avgifter baserat på principer i denna taxa och självkostnad för tjänsten.

Tolkningsföreträde
Renhållningschefen äger tolkningsföreträde gällande avfallstaxan.

Definitioner

Grundavgift är en årlig avgift som ska täcka kostnader för kundservice, fakturering, planering, 
utveckling, information, administration och återvinningscentraler samt insamling och behandling av 
farligt avfall och grovavfall. 
Grundavgift utgår för samtliga bebyggda fastigheter. Undantag görs för fastigheter där ingen 
verksamhet sker och som dessutom betraktas som obeboeliga. 
Om en fastighetsägare har både permanentboende i en villafastighet och ett fritidsboende inom 
kommunen utgår endast grundavgift för permanentboendet. Fastighetsägare måste själv anmäla 
detta till NSR.

Grundavgift Avgift/år
Villahushåll, permanentboende 1300 kr
Villahushåll, fritidsboende 800 kr
Flerfamiljsfastighet *
Verksamhet *
Uppehåll 600 kr
Befrielse 600 kr
Gemensamma avfallskärl 600 kr
* Ingår i den rörliga avgiften

Rörlig avgift är en årlig avgift som ska täcka kostnaderna för insamling och behandling av det 
kommunala avfallet. Nivån på den rörliga avgiften avgörs av abonnentens val av behållarstorlek, 
tömningsintervall m.m.

Övriga definitioner anges i kommunens renhållningsordning.
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Undantag enligt renhållningsordningen

Läs mer i kommunens renhållningsordning på www.nsr.se 

Gemensamma avfallsbehållare 
När två eller flera fastigheter har gemensamma avfallsbehållare betalar varje hushåll en grundavgift. 
Den rörliga avgiften debiteras på den fastighetsägare som står på abonnemanget. Fastighetsägarna 
sköter själv den ekonomiska ersättningen sinsemellan.
Ansökan om gemensamma avfallsbehållare görs hos kommunen minst 30 dagar för startdatum.

Uppehåll
Vid tidsbestämt uppehåll i hämtning av kommunalt avfall debiteras endast grundavgift.
NSR tar ut en avgift för hemtagning och utsättning av kärl.
Ansökan om uppehåll görs hos kommunen minst 30 dagar för startdatum.

Befrielse
Vid befrielse från hämtning av kommunalt avfall debiteras endast grundavgift.
NSR tar ut en avgift för hemtagning och utsättning av kärl.
Ansökan om befrielse görs hos kommunen minst 30 dagar före startdatum.

Totalbefrielse
Vid total befrielse från hämtning av allt kommunalt avfall debiteras kund enbart hemtagning av kärl. 
Ansökan om totalbefrielse görs hos kommunen minst 30 dagar före startdatum.  

Förlängt hämtningsintervall
Läs mer i kommunens renhållningsordning på www.nsr.se 

Anvisad plats
För kunder som accepterar att avfallskärlen av tömningstekniska skäl måste placeras på anvisad 
plats, d.v.s. på annan plats än på kundens egen fastighet, erhåller en bonus på 300 kr/år.
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VILLAHUSHÅLL

Abonnemang

Villahushåll – en- eller tvåfamiljsfastighet. Till denna kategori räknas samtliga fastigheter taxerade 
som småhus.

Permanentboende - när någon är folkbokförd på fastigheten.

Fritidsboende - villahushåll som endast utnyttjas för fritidsändamål och där ingen är folkbokförd på 
fastigheten. Fritidsboende kan även välja bland abonnemang för permanentboende.

Matavfallspåsar ingår i abonnemang som har insamling av matavfall.
Vill man ha fler matavfallspåsar klämmer man en tom matavfallspåse i kärlet för matavfall och får då 
en bunt matavfallspåsar nästa gång kärlet töms. Fler påsar kan också hämtas på återvinnings-
centralen.

Fyrfackskärl
Två kärl för totalt åtta avfallsfraktioner samt mjukplastsäckar ingår i abonnemanget.

Kärl 1: Matavfall och restavfall i kärlet.
 Metallförpackningar och hårdplastförpackningar i insatsen.
Kärl 2: Tidningar och pappersförpackningar i kärlet.
 Färgade och ofärgade glasförpackningar i insatsen.
Plastsäck: Plastförpackningar

Abonnemang för permanentboende

Tömningar per år Grund- Rörlig Total
Behållarstorlek Kärl 1 Kärl 2 * avgift avgift avgift/år
370+370 l kärl 26 13 1300 kr 2250 kr 3550 kr
240+240 l kärl 26 13 1300 kr 2250 kr 3550 kr
660+660 l kärl 26 13 1300 kr 3250 kr 4550 kr
* Extra Kärl 2 med 13 tömn/år, 830 kr/år

Abonnemang för fritidsboende

Tömningar per år * Grund- Rörlig Total
Behållarstorlek Kärl 1 Kärl 2 avgift avgift/år premie
370+370 l kärl 18 9 800 kr 2065 kr 2865 kr
240+240 l kärl 18 9 800 kr 2065 kr 2865 kr
* Kärl 1 töms varannan vecka under vecka 18–39 och var fjärde vecka resten av året.
   Kärl 2 töms var fjärde vecka under vecka 18–39 och var åttonde vecka resten av året.
 
Hämtning av grovavfall och mjukplastförpackningar – Sidan 11
Sommartömning – Kärl med matavfall – Sidan 9
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Tvåfackskärl
Ett tvåfackskärl för matavfall och restavfall ingår i abonnemanget.
Förpackningar och tidningar måste abonnenten själv köra till återvinningsstation eller 
återvinningscentral.

Abonnemang för permanentboende

Tömningar Grund- Rörlig Total
Behållarstorlek per år avgift avgift avgift/år
370 l kärl 26 1300 kr 5545 kr 6845 kr
240 l kärl 26 1300 kr 5545 kr 6845 kr

Abonnemang för fritidsboende

Tömningar Grund- Rörlig Total
Behållarstorlek per år * avgift avgift avgift/år
370 l kärl 18 800 kr 3300 kr 4100 kr
240 l kärl 18 800 kr 3300 kr 4100 kr
* Kärlet töms varannan vecka under vecka 18–39 och var fjärde vecka resten av året.

Hämtning av grovavfall och mjukplastförpackningar – Sidan 11
Sommartömning – Kärl med matavfall – Sidan 9

Tvåfackskärl till fyrfackspris
För de kunder som NSR av tömningstekniska skäl inte kan erbjuda fyrfackskärl kan teckna 
abonnemang för tvåfackskärl till samma pris som för motsvarande fyrfacksabonnemang.
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Övriga abonnemang för permanentboende och fritidsboende
Ett kärl för restavfall ingår i abonnemanget.

Hemkompost
För villahushåll där fastighetsägaren fått beviljat från kommunen att kompostera allt matavfall på 
fastigheten. Abonnenten måste själv köra förpackningar och tidningar till återvinningsstation eller 
återvinningscentral.

Tömningar Grund- Rörlig Total
Behållarstorlek per år avgift avgift avgift/år

190 l 13 1300 kr 1980 kr 3280 kr
190 l 18 * 800 kr 1750 kr 2550 kr
190 l 26 1300 kr 4065 kr 5365 kr

Specialdispens
Personer som inte kan sortera sitt avfall på grund av sjukdom eller liknande kan 
teckna abonnemang för blandat kommunalt avfall (restavfall). För att få teckna 
abonnemang krävs intyg på att man inte kan sortera sitt avfall. Intyg kan ges från 
vårdcentral, hemtjänst eller liknande. 
Ansökan om abonnemang med specialdispens görs hos NSR. 
Specialdispens beviljas för max 2 år i taget.

Tömningar Grund- Rörlig Total
Behållarstorlek per år avgift avgift avgift/år

370 l 26 1300 kr 2500 kr 3800 kr
190 l 18 * 800 kr 1400 kr 2200 kr
190 l 26 1300 kr 1850 kr 3150 kr

Kompletteringskärl 
För villahushåll där det uppstår mycket restavfall, exempelvis blöjor, kan abonnemang 
tecknas i kombination med fyrfacks- eller tvåfackskärl. 
För kompletteringskärlet betalas ingen extra grundavgift.

Tömningar Grund- Rörlig Total
Behållarstorlek per år avgift avgift avgift/år

190 l 26 0 kr 2375 kr 2375 kr
370 l 26 0 kr 2640 kr 2640 kr
190 l 18 * 0 kr 1585 kr 1585 kr
370 l 18 * 0 kr 1585 kr 1585 kr

* Kan endast tecknas av fritidsboende. Abonnemangsformen upphör 1 april 2021.
   Kärlet töms varannan vecka under vecka 18–39 och var fjärde vecka resten av året.

Hämtning av grovavfall – Sidan 11

Sommartömning – Kärl med matavfall
Tömning varje vecka under vecka 24–35, totalt 6 gånger extra utöver ordinarie tömningar.

Tömningar Total
Sommartömning per år avgift/år
Kärl med matavfall 6 500 kr
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Trädgårdsavfall - Villahushåll
Tömning varannan vecka, vecka 9–47 eller 10–48.

Tömningar Total
Behållarstorlek per år avgift/år
370 l kärl 20 950 kr
Eget kärl, max 370 l * 20 950 kr
190 l kärl 20 800 kr
* Nytecknas ej. Abonnent ansvarar själv för kärlet.

Trädgårdskärlet ska på tömningsdagen placeras vid tomtgräns invid godkänd farbar väg där 
renhållningsfordon kan stanna i anslutning till fastigheten, eller på annan överenskommen eller 
anvisad plats. Kärlen ska stå framme senast kl. 06.00 på tömningsdagen.
Om trädgårdskärlet placeras tillsammans med övriga avfallskärl måste trädgårdskärlet stå närmast 
tomtgränsen och max 2 meter in på tomten. Dragväg för trädgårdskärl erbjuds inte av 
arbetsmiljöskäl.

Dragväg - Villahushåll
Dragväg är en extratjänst som kan beställas genom NSR:s kundservice.

Dragväg kan inte tecknas för trädgårdskärl, mjukplast och grovavfall.
Dragväg som överstiger 50 meter nytecknas inte av arbetsmiljöskäl.

Vägen mellan kärlet och renhållningsfordonet ska vara jämn och hårdgjord. Den bör inte ha någon 
lutning. Vintertid ska vägen vara snöröjd och halkfri.
Läs mer i kommunens renhållningsordning på www.nsr.se 

Kärlen ska placeras 0–2 meter innanför tomtgränsen invid godkänd farbar väg där renhållningsfordon 
kan stanna i anslutning till fastigheten på tömningsdagen, eller på annan överenskommen eller 
anvisad plats. Kärlen ska stå framme senast kl. 06.00 på tömningsdagen.
Om renhållningsfordonet inte kan stanna i anslutning till fastigheten räknas dragväg från 
renhållningsfordonet fram till första kärlet. Avståndet räknas som enkel väg fram till första kärlet. 

Prisexempel

Per kärl, tömning och per påbörjat 10-tal meter 12,50 kr

Tömningar per år
Dragväg 13 26 39
0–2 m 0 kr 0 kr 0 kr

3–10 m 163 kr 325 kr 488 kr
11–20 m 325 kr 650 kr 975 kr
21–30 m 488 kr 975 kr 1463 kr
31–40 m 650 kr 1300 kr 1950 kr
 41–50 m 813 kr 1625 kr 2438 kr
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Grovavfall – Villahushåll

Lämna på återvinningscentral
Myndiga personer som är folkbokförda i någon av kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, 
Åstorp eller Ängelholm kan lämna sorterat grovavfall på NSR:s återvinningscentraler. 
Myndiga personer som inte är folkbokförda i någon av de uppräknade kommunerna men som 
tecknat ett avfallsabonnemang för en villafastighet i någon av kommunerna
kan lämna sorterat grovavfall på NSR:s återvinningscentraler. 
För båda ovanstående gäller att de 12 första besöken är kostnadsfria, därefter kostar det 350 kr per 
besök. Återvinningsmaterial som lyder under lagen om producentansvar som till exempel tidningar, 
förpackningar och elektronikavfall lämnas kostnadsfritt.

Hämtning vid fastigheten
I abonnemang för villahushåll ingår hämtning av grovavfall 6 gånger per år, max 5 kollin per gång.
Hämtning sker vid tomtgräns mot farbar väg där renhållningsfordon kan stanna i anslutning till 
fastigheten eller på annan överenskommen eller anvisad plats. Grovavfall hämtas som separata och 
oemballerade kollin.
Fler hämtningar, eller om man vill få många kollin grovavfall hämtade vid samma tillfälle, kan 
beställas mot särskild avgift. 
Hämtning av grovavfall bokas genom NSR:s kundservice.
Hämtning sker normalt inom 14 veckodagar från bokning.

Mjukplastförpackningar - Villahushåll

I abonnemang med fyrfackskärl ingår hämtning av mjukplastförpackningar 6 gånger per år.
Mjukplastförpackningar samlas i en plastsäck som hämtas efter budning. Ny plastsäck fås i samband 
med hämtning.
Hämtning av mjukplast bokas genom NSR:s kundservice.
Hämtning sker normalt inom 14 veckodagar från bokning. Hämtning sker vid tomtgräns mot farbar 
väg där renhållningsfordon kan stanna i anslutning till fastigheten eller på annan överenskommen 
eller anvisad plats. Mjukplastsäck ska vara losstagen från säckställ eller liknande och knuten vid 
hämtning.

Trädgårdsavfall – Sidan 10               
Tilläggsavgifter och andra avgifter – Sidan 12
Slamtömning – Sidan 25
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Tilläggstjänster och andra avgifter - Villahushåll

Felsorteringsavgift – Matavfall Avgift
Vid upprepad felsortering av matavfall och om förbättring inte skett efter 
påpekande debiteras en felsorteringsavgift.
Villahushåll, per kärl och tillfälle 50 kr

Extratömning inom tre arbetsdagar eller i samband med ordinarie tömning, 
per behållare och tillfälle

Avgift

Om större mängder kommunalt avfall än vad som får plats i avfallsbehållaren 
uppstår tillfälligt på fastigheten kan detta hämtas mot särskild avgift.
Extratömning kan beställas hos NSR:s kundservice.
Villakärl 150 kr
Villakärl, då avfallet måste tömmas som restavfall pga felsortering 250 kr

Låst dörr eller grind Avgift
Om avfallsbehållare placeras innanför låst dörr eller grind tar vi ut en avgift för 
att låsa upp dem.    
Vid nytecknande accepteras endast dörrar/grindar som är olåsta eller 
försedda med kodlås eller digital nyckel.
Dörrar/grindar får inte ha tröskel, trappsteg eller nivåskillnad. De ska vara 
försedda med uppställningsanordning och ha tillräcklig storlek.
Läs mer i kommunens renhållningsordning på www.nsr.se 
Dörrar/grindar som är olåsta eller har kodlås. Ingår
Dörrar/grindar som ansluts till NSR:s ”ennyckel-system” (Swedlock) eller har 
tagg/pac-bricka. Pris per kärl och tömning. 5 kr
Dörrar/grindar med fysisk nyckel. Pris per kärl och tömning. 10 kr

SMS-tjänst Avgift
Villahushåll kan få en påminnelse om att ställa ut sina kärl för tömning.
Anmäl dig hos NSR:s kundservice.

Utan 
kostnad

Abonnemangsändring * Per tillfälle Per kärl
Nytecknande av abonnemang eller ny fraktion 0 kr 0 kr
Avsluta abonnemang 200 kr 100 kr
Utöka abonnemang (Fler kärl) 200 kr 0 kr
Byta kärlstorlek 200 kr 100 kr
Minska abonnemang (Färre kärl) 200 kr 100 kr
Återstart, vilande abonnemang 200 kr 0 kr
* Ingen avgift utgår:
      - vid ändring av abonnemang inom 2 månader från ägarbyte eller nytecknande.
      - då villahushåll byter till abonnemang med fyrfackskärl.
      - då man byter från en abonnemangsform som upphör 1 april 2021.
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Lock-i-lock – Ett lock som går att öppna från två håll.
Avgift 

per lock 
och år

190 l kärl 50 kr
240 l kärl 75 kr
370 l kärl 100 kr

Hämtning av grovavfall utöver de hämtningar som ingår i villahushållens 
abonnemang eller då man önskar hämtning av fler kollin per tillfälle.
Hämtning av grovavfall bokas hos NSR:s kundservice. Avgift
Framkörningsavgift inkl. 5 minuters lastning 500 kr
Per lastningsminut utöver 5 minuter 100 kr

Övriga priser

Per 
påbörjad 

timme
Flakbil/servicebil med förare 900 kr
Renhållningsfordon med förare 1250 kr
Extrapersonal 350 kr
Ev. behandlingsavgifter för avfallet tillkommer.
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FLERFAMILJSFASTIGHETER OCH VERKSAMHETER

Abonnemang

Flerfamiljsfastighet – Bostadshus med minst tre bostadslägenheter.
Samfällighetsföreningar med gemensamt avfallsutrymme kan betraktas som flerfamiljsfastighet.

Verksamhet – Skolor, förskolor, restauranger, sjukhus, fritidsanläggningar, affärer, kontor, hotell, 
båtklubbar m.m. som inte är avsedda för boende.

Matavfall
Flerfamiljsfastigheter: 100 stycken 9-liters matavfallspåsar/hushåll och år ingår i abonnemang för 
matavfall.
Verksamheter: 100 stycken 9-liters matavfallspåsar per matavfallskärl och år ingår i abonnemang för 
matavfall.

Matavfallspåsar kan beställas hos NSR:s kundservice. 
Beställda påsar hämtas på NSR, Makadamgatan 8 i Helsingborg eller på kommunens återvinnings-
central efter mottagen bekräftelse. Alternativt kan utkörning bokas mot särskild avgift.
Kontakta NSR:s kundservice för beställning och eventuell utkörning.

Tömningar Total
Behållarstorlek per år avgift/år
140 l kärl (Verksamheter) 26 440 kr

52 720 kr
190 l kärl (Flerfamiljsfastigheter) 26 570 kr

52 1035 kr
Markbehållare, 0-3 kbm * 26 6400 kr
Inkl. insatssäckar 52 12800 kr
Markbehållare, 0-3 kbm * 26 6000 kr
Exkl. insatssäckar 52 12000 kr
Markbehållare Nivåvakt ** 300 kr/tömn
Matavfallstank, 0-5 kbm *** 915 /tömning
* Kontakta NSR i god tid före installation för information om placering och godkända 
     lyftanordningar. NSR hanterar inte kunds egna insatssäckar.
** Per markbehållare och tillfälle. Kontakta NSR för information.
*** NSR ansvarar för tömning av matavfallstankar vid flerfamiljsfastigheter och verksamheter som   
          ger upphov till matavfall, t.ex. restauranger, storkök och butiker. Tömning beställs hos NSR:s 
          kundservice. Behandlingsavgift 275 kr/ton tillkommer.
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Restavfall

Tömningar Total
Behållarstorlek per år avgift/år
190 l kärl 26 2475 kr

52 4500 kr
370 l kärl 26 3715 kr

52 6750 kr
660 l kärl 26 4950 kr

52 9000 kr
1000 l kärl * 26 6930 kr

52 12600 kr
Markbehållare, 0-3 kbm ** 26 19100 kr
Inkl. insatssäckar 52 38200 kr
Markbehållare, 3-5 kbm ** 26 31100 kr
Inkl. insatssäckar 52 62200 kr
Markbehållare, 0-3 kbm ** 26 18000 kr
Exkl. insatssäckar 52 36000 kr
Markbehållare, 3-5 kbm ** 26 30000 kr
Exkl. insatssäckar 52 60000 kr
Markbehållare, 0-3 kbm Nivåvakt*** 750 kr/tömn
Markbehållare, 3-5 kbm Nivåvakt*** 1200kr/tömn
Container – Sidan 21
* Endast då kärlet står i omedelbar närhet till renhållningsfordonets uppställningsplats.
** Kontakta NSR i god tid före installation för information om placering och godkända 
     lyftanordningar. NSR hanterar inte kunds egna insatssäckar.
*** Per markbehållare och tillfälle. Kontakta NSR för information.

Tömning av avfall oftare än en gång i veckan
Gäller kärl, container och markbehållare.

Avgift för

Tömningsfrekvens
52 tömn/år 

multiplicerat med
2 ggr/vecka 104 tömningar/år 2,2
3 ggr/vecka 156 tömningar/år 3,5
4 ggr/vecka 208 tömningar/år 4,9

Speciella hjälpmedel

Avgift för speciella hjälpmedel (t.ex. hiss 
eller transportband), per säck/kärl och år 2800 kr
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Fyrfackskärl – för mindre flerfamiljsfastigheter och verksamheter
Två kärl för totalt åtta avfallsfraktioner ingår i abonnemanget. Max 3 uppsättningar per hämtställe.

Matavfallspåsar ingår i abonnemanget. Läs mer på sidan 15.

Hämtning av grovavfall och mjukplast ingår inte i abonnemanget.

Kärl 1: Matavfall och restavfall i kärlet.
 Metallförpackningar och hårdplastförpackningar i insatsen.
Kärl 2: Tidningar och pappersförpackningar i kärlet.
 Färgade och ofärgade glasförpackningar i insatsen. 

Tömningar per år * Rörlig Total
Behållarstorlek Kärl 1 Kärl 2 avgift avgift/år
370+370 l kärl 26 13 2485 kr 2485 kr
660+660 l kärl 26 13 3950 kr 3950 kr
* Andra tömningsintervall erbjuds ej.

Tvåfackskärl – för mindre flerfamiljsfastigheter och verksamheter
Ett tvåfackskärl för matavfall och restavfall ingår i abonnemanget.
Förpackningar och tidningar måste abonnenten själv köra till återvinningsstation eller 
återvinningscentral.

Tömningar Rörlig Total
Behållarstorlek per år avgift avgift/år
370 l kärl 26 4370 kr 4370 kr
240 l kärl 26 4370 kr 4370 kr
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Trädgårdsavfall
Flerfamiljsfastigheter och verksamheter

Tömning varannan vecka, vecka 9–47 eller 10–48.

Tömningar Total
Behållarstorlek per år avgift/år
370 l kärl 20 950 kr
Eget kärl, max 370 l * 20 950 kr
190 l kärl 20 800 kr
* Nytecknas ej. Abonnent ansvarar själv för kärlet.

Trädgårdskärlet ska på tömningsdagen placeras vid tomtgräns invid godkänd farbar väg där 
renhållningsfordon kan stanna i anslutning till fastigheten, eller på annan överenskommen eller 
anvisad plats.  Kärlen ska stå framme senast kl. 06.00 på tömningsdagen.
Om trädgårdskärlet placeras tillsammans med övriga avfallskärl måste trädgårdskärlet stå närmast 
tomtgränsen och max 2 meter in på tomten.
Dragväg för trädgårdskärl medges inte av arbetsmiljöskäl.

Evenemangstaxa
Flerfamiljsfastigheter och verksamheter

Vid tillfälliga publika evenemang finns det möjlighet att boka avfallshämtning hos NSR. För större 
publika evenemang, för miljöstation och evenemangscontainers offereras separat.
Kontakta NSR:s kundservice för mer information och för bokning. Bokning måste göras minst två 
veckor före önskad startdag.

Evenemangscontainer Miljöstation med 8 kärl
Utsättning 1000 kr Utsättning 500 kr
Hemtagning inkl. tömning 1000 kr Hemtagning inkl. tömning 400 kr
Hyra, max 7 dygn 1000 kr Kärlhyra, totalt per dygn 80 kr
Extratömning, vardag 1000 kr Extratömning, vardag, per kärl 100 kr
Extratömning, helg Offert Extratömning, helg Offert

Restavfallscontainer Evenemangskärl, per kärl
Utsättning 1495 kr Utsättning 100 kr
Hemtagning inkl. tömning * 1495 kr Hemtagning, inkl. tömning, ÅV/mat 50 kr
Hyra, per dygn 200 kr Hemtagning inkl. tömning, rest 100 kr
Extratömning, vardag 1400 kr Hyra, per dygn, ÅV/mat 10 kr
Extratömning, helg Offert Hyra, per dygn, rest 20 kr
* Behandlingsavgift 1300 kr/ton Extratömning, vardag 100 kr
   tillkommer Extratömning, helg Offert

ÅV/mat = kärl för återvinningsmaterial 
Fettunna för frityrolja och likn. 100 kr/tunna eller matavfall

Rest = Kärl för restavfall
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Dragväg
Flerfamiljsfastigheter och verksamheter

Dragväg är en extra tjänst som kan beställas genom NSR:s kundservice.

Dragväg kan inte tecknas för trädgårdskärl, 1000-liters kärl, mjukplast och grovavfall.
Dragväg som överstiger 50 meter nytecknas inte av arbetsmiljöskäl.

Vägen mellan kärlet och renhållningsfordonet ska vara jämn och hårdgjord. Den bör inte ha någon 
lutning. Vintertid ska vägen vara snöröjd och halkfri.
Läs mer i kommunens renhållningsordning på www.nsr.se 

Kärlen ska placeras 0–5 meter innanför tomtgränsen invid godkänd farbar väg där renhållningsfordon 
kan stanna i anslutning till fastigheten på tömningsdagen, eller på annan överenskommen eller 
anvisad plats. Kärlen ska stå framme senast kl. 06.00 på tömningsdagen.
Avståndet mäts från tomtgränsen till mitten av miljöhus eller motsvarande.
Om renhållningsfordonet inte kan stanna i anslutning till fastigheten räknas dragväg från 
renhållningsfordonet fram till mitten av miljöhus eller motsvarande. 
Avståndet räknas som enkel väg. 

Prisexempel

Per kärl, tömning och per påbörjat 10-tal meter 12,50 kr

Tömningar per år
Dragväg 13 26 39 52 104

0-5 m 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr
6-10 m 163 kr 325 kr 488 kr 650 kr 1300 kr

11–20 m 325 kr 650 kr 975 kr 1300 kr 2600 kr
21–30 m 488 kr 975 kr 1463 kr 1950 kr 3900 kr
31–40 m 650 kr 1300 kr 1950 kr  2600 kr 5200 kr
41–50 m 813 kr 1625 kr 2438 kr 3250 kr 6500 kr
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Grovavfall (kommunalt avfall)
Flerfamiljsfastigheter och verksamheter

Myndiga personer som är folkbokförda i någon av kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, 
Åstorp eller Ängelholm kan lämna sorterat grovavfall på NSR:s återvinningscentraler. 
De 12 första besöken är kostnadsfria, därefter kostar det 350 kr per besök. Återvinningsmaterial som 
lyder under lagen om producentansvar som till exempel tidningar, förpackningar och elektronikavfall 
lämnas kostnadsfritt.

Budad hämtning

Framkörningsavgift inkl. 5 minuters lastning 500 kr
Per lastningsminut utöver 5 minuter 100 kr

Schemalagd hämtning
26 eller 52 hämtningar per år. Pris per hämtning. 

Framkörningsavgift inkl. 5 minuters lastning 450 kr
Per lastningsminut utöver 5 minuter 100 kr

Hämtning av grovavfall bokas genom NSR:s kundservice.
Hämtning sker normalt inom 14 veckodagar från bokning.
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Container och Autoflak/Lastväxlare
Flerfamiljsfastigheter och verksamheter

Container – restavfall

Tömningar Total
Behållarstorlek per år avgift/år
3 kbm 26 21700 kr

52 38460 kr
6 kbm 26 38460 kr

52 66300 kr
8 kbm 26 46250 kr

52 79660 kr

Tilläggsavgifter - container Total avgift
Utsättning 1495 kr
Hemtagning * 1495 kr
Bomkörning 400 kr
* Tömning och behandlingsavgift ingår.

Autoflak/Lastväxlare – restavfall och trädgårdsavfall     

Hyra
Behållarstorlek per år per månad per vecka *
18-42 kbm 17995 kr 1610 kr 635 kr

Utsättning 550 kr
 

Tömning
Startavgift, 1 timme 800 kr
Per påbörjad halvtimme utöver första timmen 400 kr

Behandlingsavgift Per ton
Restavfall 1300 kr
Grovavfall 1800 kr
Matavfall 900 kr
Trädgårdsavfall 375 kr

Hemtagning inkl. sluttömning ** 550 kr

Tilläggsavgifter
Losstagning av komprimatorbehållare och nätning 
ingår i timdebiteringen.
Bomkörning 300 kr
* Minimidebitering är en vecka
** Behandlingsavgift tillkommer om behållaren innehåller avfall.

Trädgårdsavfall – Sidan 18                                      Tilläggsavgifter och andra avgifter – Sidan 22         
Slamtömning – Sidan 25
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Tilläggstjänster och andra avgifter
Flerfamiljsfastigheter och verksamheter

Felsorteringsavgift – Matavfall Avgift
Vid upprepad felsortering av matavfall och om förbättring inte skett efter 
påpekande debiteras felsorteringsavgift.
Flerfamiljsfastigheter och verksamheter, per kärl och tillfälle 50 kr
Flerfamiljsfastigheter och verksamheter, per markbehållare och tillfälle 500 kr

Överfullt – Flerfamiljsfastigheter och verksamheter Avgift
Om kärlen är överfulla vid tömning och därmed kräver extra manuell hantering.
Restavfall och matavfall, per kärl och tillfälle 500 kr
Tidningar och förpackningar, per kärl och tillfälle 400 kr
Container, alla fraktioner, per kubikmeter, per tillfälle 250 kr

Extratömning inom tre arbetsdagar eller i samband med ordinarie tömning, 
per behållare och tillfälle

Avgift

Om större mängder kommunalt avfall än vad som får plats i avfallsbehållaren 
uppstår tillfälligt på fastigheten kan detta hämtas mot särskild avgift.
Extratömning kan beställas hos NSR:s kundservice.
Mjukplastsäckar, per abonnemang 200 kr
Restavfall – kärl 190–370 l 300 kr
Restavfall – kärl 660–1000 l 350 kr
Kärl 140–660 l med komprimerat avfall 600 kr
Matavfall - kärl 140–370 l 150 kr
Två- eller fyrfackskärl som måste tömmas som restavfall pga felsortering. 250 kr
Markbehållare, 0-3 kbm, matavfall (inkl. insatssäck) 1025 kr
Markbehållare, 0-3 kbm, restavfall (inkl. insatssäck) 1185 kr
Markbehållare, 3-5 kbm, restavfall (inkl. insatssäck) 1565 kr
Markbehållare, 0-3 kbm, matavfall (exkl. insatssäck) 1000 kr
Markbehållare, 0-3 kbm, restavfall (exkl. insatssäck) 1140 kr
Markbehållare, 3-5 kbm, restavfall (exkl. insatssäck) 1520 kr
Bomkörning, markbehållare 600 kr
Container, 3 kbm, restavfall 970 kr
Container, 6 kbm, restavfall 1625 kr
Container, 8 kbm, restavfall 2060 kr
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Låst dörr eller grind Avgift
Om avfallsbehållare placeras innanför låst dörr eller grind tas en avgift ut för 
att låsa upp dem.
Dörrar/grindar får inte ha tröskel, trappsteg eller nivåskillnad. De ska vara 
försedda med uppställningsanordning och ha tillräcklig storlek.
Läs mer i kommunens renhållningsordning på www.nsr.se
Dörrar/grindar som är olåsta eller har kodlås. Ingår
Dörrar/grindar som ansluts till NSR:s ”ennyckel-system” (Swedlock) eller har 
taggpac-bricka. Pris per fraktion och tömning 5 kr
Dörrar/grindar med fysisk nyckel.
Pris per fraktion och tömning 10 kr

Abonnemangsändring *
Per tillfälle Per kärl

Nytecknande av abonnemang eller ny fraktion 0 kr 0 kr
Avsluta abonnemang 200 kr 100 kr
Utöka abonnemang (Fler kärl) 200 kr 0 kr
Byta kärlstorlek 200 kr 100 kr
Minska abonnemang (Färre kärl) 200 kr 100 kr
Återstart, vilande abonnemang 200 kr 0 kr
* Ingen avgift utgår:
      - vid ändring av abonnemang inom 2 månader från ägarbyte eller nytecknande.
      - vid utökande av antalet kärl för matavfall, tidningar eller förpackningar vid flerfamiljsfastigheter 
        och verksamheter.

http://www.nsr.se/
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Utkörning av matavfallspåsar Avgift
Flerfamiljsfastigheter och verksamheter, per tillfälle 450 kr

Lock-i-lock – Ett lock som går att öppna från två håll.
Avgift 

per lock 
och år

190 l kärl 50 kr
240 l kärl 75 kr
370 l kärl 100 kr

Övriga priser

Per 
påbörjad 

timme
Flakbil/servicebil med förare 900 kr
Renhållningsfordon med förare 1250 kr
Extrapersonal 350 kr
Ev. behandlingsavgifter för avfallet tillkommer.
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SLAMTÖMNING

Abonnemang ska tecknas för regelbunden, schemalagd tömning av slam. Avgifterna som anges gäller 
vid maximalt 20 meters slanglängd mellan renhållningsfordonets uppställningsplats och anslutnings-
punkt till anläggningen som ska tömmas. Vid längre slanglängd än 20 meter tas särskild avgift ut.

Inför slamtömning ska fastighetsägaren förbereda anläggningen så att tömning kan ske genom 
slamsugning eller med kranbil (fosforfällor). Brunnen eller tanken ska vara frilagd, väl synlig, tydligt 
markerad och lättillgänglig för tömning. Körbar väg ska finnas fram till brunnen/tanken. Behövs 
framgrävning, handräckning eller utnyttjande av särskild inhyrd lyftanordning för lockets avlägsnande 
utgår särskild avgift.
Brunnslock får väga max 25 kg.

För att minska risken för skador på våra fordon ska det finnas en fri bredd på minst 3,5 meter och en 
fri höjd på minst 4,7 meter där fordonet ska köra.

Priset ”Schemalagd årlig tömning” gäller första tömningen per år. Om man önskar fler schemalagda 
tömningar per år betalar man för ”Budad tömning inom 7 dagar” för övriga tillfällen.

Budad tömning utförs vardagar inom 7 respektive 2 arbetsdagar.

Bomkörning – debiteras då planerad tömning av brunn/tank inte kan utföras på grund av hinder som 
entreprenören inte råder över.

Matavfallskvarnar får inte anslutas till det kommunala avloppsnätet utan ska anslutas till  tank.
Kostnad för tömning av matavfallstank, se sidan 15.

Beställning av slamtömning görs hos NSR:s kundservice.

Två- och trekammarbrunnar, minireningsverk *, septiktankar och 
slamavskiljare
Tömning ska ske minst en gång per år enligt kommunens renhållningsordning.

Schemalagd 
årlig Budad tömning

Brunnsstorlek tömning inom 7 dagar Inom 2 dagar
0 – 1,49 kbm 625 kr 780 kr 1125 kr
1,5 – 2,99 kbm 935 kr 1170 kr 1645 kr
3,0 – 6,00 kbm 1350 kr 1685 kr 2100 kr
Tillägg per kbm slam över 6 kbm 375 kr 375 kr 375 kr
* Minireningsverk – Inplastad instruktion för handhavande och tömning ska finnas på anläggningen i 
    samband med tömning, lätt åtkomlig för tömningspersonalen.
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Slutna tankar
Tömning ska ske minst en gång per år enligt kommunens renhållningsordning.

Schemalagd 
årlig Budad tömning

Brunnsstorlek tömning inom 7 dagar Inom 2 dagar
0 – 1,49 kbm 750 kr 935 kr 1380 kr
1,5 – 2,99 kbm 1125 kr 1405 kr 1820 kr
3,0 – 6,00 kbm 1500 kr 1875 kr 2195 kr
Tillägg per kbm slam över 6 kbm 375 kr 375 kr 375 kr

Akuttömning av slamavskiljare eller sluten tank                            
Kan endast beställas per telefon.
Tömning bokas genom NSR:s kundservice. När NSR:s kundservice har stängt tas beställningen emot 
på jourtelefon 010-45 00 500. 
Fastighetsägaren ska förbereda anläggningen så att tömning kan ske genom slamsugning.

Akuttömning Avgift
Tömning samma dag - beställning vardagar före kl. 14.00 4225 kr
Tömning nästa arbetsdag - beställning vardagar. 2600 kr
Tömning inom 4 timmar - beställning vardagar samt lördagar, 
söndagar och helgdagar 6100 kr
Tömning inom 24 timmar - beställning vardagar samt lördagar, 
söndagar och helgdagar 5400 kr

Fettavskiljare
Avfall från fettavskiljare omfattas av det kommunala renhållningsansvaret och ska samlas in genom 
kommunens försorg. Tömning ska ske minst två gånger per år enligt kommunens renhållnings-
ordning.
Fastighetsägaren ska förbereda anläggningen så att tömning kan ske genom slamsugning.

Schemalagd 
årlig Budad tömning

Brunnsstorlek tömning inom 7 dagar Inom 2 dagar
0 – 2,99 kbm 1250 kr 1625 kr 1910 kr
3,0 – 6,00 kbm 1690 kr 2200 kr 2565 kr
Tillägg per kbm slam över 6 kbm 750 kr 750 kr 750 kr
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Fosforfällor
Tömning ska utföras i den omfattning som kommunen bestämmer.

Tid på plats, per påbörjad timme 1590 kr
Behandlingsavgift per kbm 130 kr

Köksbrunnar, sjunkbrunnar och gårdsbrunnar
Ex. BDT-brunnar

Tömning i samband med schemalagd tömning av slamavskiljare 
eller sluten tank. 400 kr
Tömning vid andra tillfällen 1590 kr
Behandlingsavgift 150 kr/ton tillkommer.

Toalettbodar
Ex. ”Bajamaja”

Toalettbod inkl. 1 kbm slam, per tillfälle 900 kr
Toalettbod inkl. 1 kbm slam + påfyllning av vatten, per tillfälle 1000 kr
Toalettbod inkl. 1 kbm slam + påfyllning av vatten + städning, 
per timme 1135 kr
Saneringsvätska, per liter 130 kr

Extra tjänster

Slanglängd, per påbörjad 5 meter utöver 20 meter 110 kr
Bomkörning 550 kr
Slamsugning, per timme 1135 kr
Extrapersonal, per timme 420 kr
Telefonavisering 100 kr
Kombispolning i samband med tömning.
(Måste beställas i förväg) 1340 kr

Vegetabiliskt och animaliskt fett, frityrolja
Hämtning ska ske minst en gång per år enligt kommunens renhållningsordning.
Behållare tillhandahålls av NSR.

Pris per fat och tömning 500 kr
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Serviceavgifter 2021
Flerfamiljsfastigheter och verksamheter

Ängelholms kommun 
Kommunalt avfall och därmed jämförligt avfall
Samtliga priser är inklusive moms.

Enligt beslut i NSR:s styrelse 2020-10-15

Gäller fr.o.m. 1 april 2021 

Ljuskällor, batterier och småelektronik från flerfamiljsfastigheter

Total avgift/år
Tömningar

per år Småel-paket *
Enbart 

batteribox **
13 1625 kr 1300 kr
6 815 kr 600 kr
3 450 kr 300 kr

* Ljuskällor, batterier och småelektronik
** Nytecknas ej.

Extratömning Avgift
Per tillfälle 250 kr

Tilläggsavgifter och andra avgifter – Sidan 22

NSR AB   251 89  Helsingborg
042-400 13 40     kundservice@nsr.se     www.nsr.se

http://www.nsr.se/


PM – Förslag till ny avfallstaxa i Ängelholm 
från 1 april 2021

Inledning
NSR arbetar ständigt med att se över avfallstaxan och de abonnemang och tjänster 
som erbjuds. NSR arbetar också för att i möjligaste mån samordna taxor och tjänster i 
NSR-kommunerna.

Ledorden vid arbetet med avfallstaxan har precis som tidigare varit:
Enkelhet, Tydlighet, Samordning och Miljöstyrning.
Taxan avser att styra mot kommunens avfallsplan och de nationella miljömålen.

NSR har sedan 2010 arbetat med olika åtgärder för att nå ägardirektivets mål om att 
halvera kostnaderna för avfallsabonnemangen fram till 2020. 
Tyvärr finns flera yttre faktorer som påverkar kostnaderna för avfallshanteringen. 

 * Riksdagen har beslutat införa en förbränningsskatt för det avfall som 
    energiåtervinns och även beslutat om anteckningsskyldighet för farligt avfall 
    som lämnas på återvinningscentralerna. 
 * Producentansvaret för bostadsnära insamling av tidningar och förpackningar 
    har skjutits på framtiden.
 * Intäkterna från försäljning av producentansvarsmaterial (tidningar och 
    förpackningar) har sjunkit kraftig och gått från intäkt till kostnad. 
 * Insamlingskostnaderna har indexjusterats uppåt.
 * Antalet besökare på återvinningscentralerna har ökat med 5% två år i rad.

Idag är Ängelholms renhållningskollektivs totala ekonomi i obalans med ett samlat 
minus på ca 15 Mkr. Anledningarna till detta är flera, bland annat:
 * Många fler abonnenter än förväntat valde fyrfackssystemet när det 
    introducerades 2016 vilket är glädjande.
 * Taxan för fyrfackskärl har sedan starten legat under självkostnadspriset. 
 * Bytet av insamlingsentreprenör 2016 medförde extrakostnader.
 * Taxan för slamtömning har tidigare varit underfinansierad.

Detta tillsammans med ovanstående faktorer gör att avfallstaxorna måste höjas för på 
sikt kunna nå en ekonomi i balans för kollektivet.

Nedan beskrivs de justeringar av avfallstaxorna som föreslås inför 2021.
I övrigt görs mindre förtydliganden och ändringar av redaktionell art. 



Prisförändringarna kommer att kommuniceras till abonnenterna genom olika 
informationsåtgärder.  

Förslaget är att den nya avfallstaxan börjar gälla den 1 april 2021.

Förslag

Miljöstyrning
Innebär att taxan för enskilda abonnemangstyper sätts oberoende av 
självkostnadspriset. För villahushåll innebär detta att abonnemang med 
fyrfackskärl ges ett fördelaktigare pris än abonnemang med två- och 
enfackskärl, medan det för flerfamiljsfastigheter och verksamheter innebär att 
abonnemang med restavfallskärl är mycket dyrare än 
matavfallskärlsabonnemang. 
Miljöstyrningen görs för att ge kunderna ett ekonomiskt incitament att sortera 
ut matavfall och återvinningsmaterial och minska mängden restavfall. På så 
sätt når vi högre i EU:s avfallstrappa där materialåtervinning är högre än 
energiåtervinning.

Grundavgift
Grundavgiften, som inte ändrats på flera år, ska täcka kostnaderna för 
kundservice, fakturering, planering, utveckling, information, administration, 
återvinningscentraler samt insamling och behandling av farligt avfall och 
grovavfall.
För villahushåll tas en årlig avgift ut medan grundavgiften för flerfamiljs-
fastigheter och verksamheter är inkluderad i priset för abonnemangen.
För att få nästintill full täckning för kostnaderna föreslås en höjning av 
villahushållens grundavgift från 800 kr/år till 1300 kr/år. 

Rörlig avgift – Villahushåll
Den rörliga avgiften är beroende av behållarstorleken och tömnings-
frekvensen. En genomräkning visar att även här behövs rejäla justeringar för 
att täcka ökade kostnader för insamling och behandling.



Grovavfall - Villahushåll, flerfamiljsfastigheter och verksamheter
Kostnaderna för att samla in grovavfall har under flera år varit högre än 
intäkterna.
För att minska underskottet föreslås en höjning av taxan för minuthämtning 
vid flerfamiljsfastigheterna och för de villaägare som utnyttjat sina 12 fria 
besök på återvinningscentralen.
Kostnaderna för grovavfall som lämnas av privatpersoner på återvinnings-
centralen ingår i grundavgiften.

Restavfall – Flerfamiljsfastigheter och verksamheter
Ökade kostnader för insamling och behandling gör att det föreslås mindre 
prisjusteringar.

Styreffekter  
Målet med förändringarna i taxan är i huvudsak att få balans i ekonomin.

Ängelholms renhållningskollektiv budgeteras att gå ca 1,4 Mkr plus under 
2021. Överskottet ska minska det sedan tidigare samlade underskottet som 
ligger på ca 15 Mkr.

Utveckling av kostnaden för avfallshanteringen

Kostnaderna är en sammanvägning av resultatet i Nils Holgersson-
undersökningen för flerfamiljsfastigheter och Villaägarnas undersökning av 
kommunernas taxor för villornas avfallsinsamling.

Område 2010 2015 2019 2020 prel. 2021 uppskattad
Ängelholm 715 kr 696 kr 708 kr 701 kr 923 kr
NSR totalt 795 kr 659 kr 561 kr 526 kr 658 kr



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-12-02

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KS § 245 Dnr. KS 2020/483

Revidering av ägardirektiven för NSR

Ärendebeskrivning
Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) är ett avfalls- och 
återvinningsföretag ägt av de sex nordvästskånska kommunerna Bjuv, Båstad, 
Helsingborg, Höganäs, Åstorp och Ängelholm, nedan kallat ägarkommunerna. 

Som ett led i ägarkommunernas aktiva bolagsstyrning beslutar ägar-            
kommunerna om ägardirektiv för NSR. Ägardirektivet ska kontinuerligt ses 
över så att innehållet i direktivet och framförallt bolagets mål är relevanta och 
ändamålsenliga. Ägardirektivet för NSR ändrades senast hösten 2015. Ett par av 
de mål som återfinns i ägardirektivet ska vara uppfyllda under 2020. Vidare har 
Höganäs kommun inträtt i NSR fullt ut. 

Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 18 november 2020.

• Tjänsteskrivelse daterad 2020-10-21

• Förslag till nytt ägardirektiv NSR

Yrkande
Bifall till arbetsutskottets förslag till beslut från Liss Böcker (C), 
Christina Hanstål (M), Patrik Ohlsson (SD), Lars Nyander (S), Linda Persson (KD), 
Eric Sahlvall (L), Karl-Erik Asp (M) och Karl-Otto Rosenqvist (MP).

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna upprättat förslag till reviderat ägardirektiv för NSR AB.

Beslutet ska expedieras till
Servicestöd Ekonomi & kvalitet
NSR



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-11-18

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 235 Dnr. KS 2020/483

Revidering av ägardirektiven för NSR

Ärendebeskrivning
Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) är ett avfalls- och 
återvinningsföretag ägt av de sex nordvästskånska kommunerna Bjuv, Båstad, 
Helsingborg, Höganäs, Åstorp och Ängelholm, nedan kallat ägarkommunerna. 

Som ett led i ägarkommunernas aktiva bolagsstyrning beslutar ägar-            
kommunerna om ägardirektiv för NSR. Ägardirektivet ska kontinuerligt ses 
över så att innehållet i direktivet och framförallt bolagets mål är relevanta och 
ändamålsenliga. Ägardirektivet för NSR ändrades senast hösten 2015. Ett par av 
de mål som återfinns i ägardirektivet ska vara uppfyllda under 2020. Vidare har 
Höganäs kommun inträtt i NSR fullt ut. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-10-21
Förslag till nytt ägardirektiv NSR

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta

att godkänna upprättat förslag till reviderat ägardirektiv för NSR AB.

Beslutet ska expedieras till
Servicestöd Ekonomi & kvalitet
NSR
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(3)

ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 80 Ängelholm info@engelholm.se

0431–870 00 engelholm.se

Ekonomichef
Stefan Marthinsson
468177
Stefan.Marthinsson@engelholm.se

Till: Kommunstyrelsen
Diarienummer: KS 2020/483
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande
Datum: 2020-10-21

Revidering av ägardirektiv för NSR AB

Ärendebeskrivning
Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) är ett avfalls- och återvinningsföre-
tag ägt av de sex nordvästskånska kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, 
Höganäs, Åstorp och Ängelholm, nedan kallat ägarkommunerna. 

Som ett led i ägarkommunernas aktiva bolagsstyrning beslutar ägar-            
kommunerna om ägardirektiv för NSR. Ägardirektivet ska kontinuerligt ses 
över så att innehållet i direktivet och framförallt bolagets mål är relevanta och 
ändamålsenliga. Ägardirektivet för NSR ändrades senast hösten 2015. Ett par av 
de mål som återfinns i ägardirektivet ska vara uppfyllda under 2020. Vidare har 
Höganäs kommun inträtt i NSR fullt ut. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-10-21
Förslag till nytt ägardirektiv NSR

Utredning
I början av år 2020 tillsattes en arbetsgrupp med representanter från samtliga 
ägarkommuner som fick i uppdrag att ta fram ett reviderat ägardirektiv. Ar-
betsgruppen har tillsammans med tjänstepersoner från NSR tagit fram ett för-
slag till ändrat ägardirektiv. 

Förslaget innebär att ägardirektivet har kortats ned och uppdragsbeskrivningen 
har uppdaterats för att spegla det uppdrag som NSR har idag. De punkter som 
i detalj angav hur samordningen av avfallshanteringen skulle gå till har tagits 
bort. Kopplingen till den regionala avfallsplanen har förts in i direktivet och 
bolagets mål har minskats till två. 

I ägardirektivet anges att bolaget ska följa vissa nyckeltal som är av intresse för 
ägarkommunerna. Nedan följer ett utdrag från ägardirektivet som anger bola-
gets föreslagna mål och nyckeltal.
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Mål:

 NSR ska vara ledande i miljö- och klimatfrågor. Bolagets koldioxid-   
ekvivalenta utsläpp var cirka 28 000 ton 2019. Bolaget ska reducera des-
sa utsläpp med 46 procent till och med 2025.

 NSR ska främja inkubatorverksamhet och samarbeten som stödjer ut-
vecklingen mot ett cirkulärt samhälle. Bolaget ska till och med 2025 im-
plementera minst fem innovationer som är till nytta för bolaget och ut-
vecklingen mot ett cirkulärt samhälle.

    Nyckeltal:

 Totalt antal kilo hushållsavfall (exklusive trädgårdsavfall) per person.
 

 Nöjd kundindex.

 Genomsnittlig avfallskostnad per invånare utifrån Nils Holgersson-rap-
porten och den årliga jämförelse som görs av Villaägarnas riksförbund.  

Förslaget till nytt ägardirektiv har föredragits på NSR:s ägarsamråd den 17 april 
2020. Sedan ägarsamrådet har NSR genomfört ett klimatbokslut. Bokslutet lig-
ger till grund för målet att reducera bolagets koldioxidekvivalenta utsläpp med 
46 procent till och med 2025. Klimatbokslutet är utfört i enlighet med det så 
kallade GHG-protokollet, som är en global standard för mätning och rapporte-
ring av växthusgasutsläpp, vilket gör att bolaget kan jämföra sig med andra ak-
törer. Förslaget till ägardirektiv har presenterats för styrelsen i NSR under vå-
ren och hösten 2020. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna upprättat förslag till revi-
derat ägardirektiv för NSR AB.

Lilian Eriksson
Kommundirektör

Stefan Marthinsson
Ekonomichef
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Beslutet expedieras till:
Servicestöd Ekonomi & kvalitet
NSR

~ Ängelholms 
~kommun 



helsingborg.se

ÄGARDIREKTIV

SID 1(6)

ÄGARDIREKTIV för Nordvästra Skånes Renhållnings AB

1. Inledning

Nordvästra Skånes Renhållnings AB, (NSR) är ett avfalls- och återvinningsföretag ägt av de 
sex nordvästskånska kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp och 
Ängelholm, nedan kallat ägarkommunerna. NSR är således en del av ägarkommunernas 
verksamhet. Bolagets verksamhet regleras, utöver av lag och av bolagsordningen, av 
direktiv utfärdade av kommunfullmäktige i ägarkommunerna, fastställda av 
bolagsstämma. 

Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen.

2. Syfte och uppdrag

2.1. Det kommunala ändamålet

Bolaget ska genom samverkan med aktörer på marknaden och ägarkommunerna utveckla 
en avfallshantering som syftar till att värna miljön, det regionala näringslivet och den 
lokala servicen genom att vara enkel, flexibel och miljöanpassad.

Bolagets verksamhet ska i huvudsak bedrivas åt ägarkommunerna/i ägarkommunernas 
ställe.

2.2. Uppdrag

Ägarkommunerna har en lagstadgad skyldighet att se till att hushållsavfall inom den egna 
kommunen återvinns eller bortskaffas. Ägarkommunerna har överlämnat skötseln av dessa 
angelägenheter till NSR. 

NSR har i uppdrag att samordna avfallshanteringen inom ägarkommunerna på ett sådant sätt 
att bolaget skapar effektiva och flexibla system som ger så låg miljöbelastning som möjligt.

NSR har vidare i uppdrag att till respektive kommunfullmäktige ta fram beslutsunderlag för 
avfallsplan, renhållningsordning och taxa för renhållning. Respektive kommunfullmäktige 
beslutar om avfallsplan, renhållningsordning och taxa för renhållning. Bolaget verkställer 
besluten. För perioden 2020-2024 har ägarkommunerna beslutat om en regional avfallsplan 
som NSR har att följa. Respektive ägarkommun ansvarar för myndighetsutövning i 
renhållningsärenden.

Bolaget har också i uppdrag att tillhandahålla tjänster till ägarkommunerna som avser 
hantering av förorenade massor och beställarkompetens inom avfallshantering. NSR får även 
ta emot och återvinna slam som inte utgör hushållsavfall. 

NSR ska även samverka över kommungränserna för att öka kompetensen och effektiviteten i 
verksamheten för att förbättra både ekonomi och miljö för invånarna i regionen. 



ÄGARDIREKTIV

SID 2(6)

2.3. Inriktning

Återvinningsanläggningen i Helsingborg ska utvecklas och vara en industripark med 
behandlingslinjer som drivs, i egen regi eller i samarbete med olika entreprenörer där 
bolaget ska värna utveckling av effektiv teknik, resurshushållning ur samhällsperspektiv 
och att en sund konkurrens upprätthålls. 

Bolaget ska följa EU:s avfallshierarki vilket innebär att avfall ska hanteras utifrån sina 
egenskaper och avfallet ska, i följande ordning; minimeras, återanvändas, återvinnas som 
material, återvinnas som energi och i sista hand deponeras. 

Den forskning och utveckling som ska bedrivas ska ha klart uttalad inriktning och tydliga 
mål. Det ska finnas syfte, budget och förväntad utveckling samt uppföljning och 
återrapportering av forsknings- och utvecklingsarbetet till bolaget och ägarkommunerna. 

3. Mål 

Ägarkommunerna har beslutat om en gemensam regional avfallsplan vilken beskriver 
målsättningarna bolaget har att uppfylla. Nedan följer övriga prioriterade mål utifrån 
bolagets ändamål och uppdrag. 

3.1. NSR ska vara ledande i miljö- och klimatfrågor

Bolagets koldioxidekvivalenta utsläpp var cirka 28 000 ton1 2019. Bolaget ska reducera 
dessa utsläpp med 46 procent till och med 2025.

3.2. NSR ska främja inkubatorverksamhet och samarbeten som stödjer utvecklingen 
mot ett cirkulärt samhälle

Bolaget ska till och med 2025 implementera minst fem innovationer som är till nytta för 
bolaget och utvecklingen mot ett cirkulärt samhälle.

3.3. Rapportering av måluppfyllelse och nyckeltal 

Ägarna kommer att följa upp bolagets mål. Bolaget ska redovisa måluppfyllelsen vid 
ägardialogen samt på ägares begäran. Utöver måluppfyllelsen och eventuella nyckeltal 
relaterade till detta ska bolaget redovisa utvecklingen av nedanstående nyckeltal.

 Totalt antal kilo hushållsavfall (exklusive trädgårdsavfall) per person 

 Nöjd kundindex 

 Genomsnittlig avfallskostnad per invånare utifrån Nils Holgersson-rapporten och 
den årliga jämförelse som görs av Villaägarnas riksförbund  

Bolaget redovisar även årligen nyckeltal till kommunerna utifrån den regionala 
avfallsplanen.

1 Uppgiften är hämtad från NSR:s klimatbokslut för 2019, exklusive läckage från 
biogasproduktionen som inträffat 2019.
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4. Ekonomi

Verksamheten ska bedrivas utifrån långsiktigt ekonomiskt hållbara principer och i 
enlighet med vad som stadgas i bolagsordningen. Verksamheten ska vara kostnadseffektiv.

Varje renhållningskollektiv ska belastas med de intäkter och kostnader som är hänförliga 
till respektive kollektiv. med undantag av vad som anges i avsnitt 4.3.

Då verksamheten till huvudsaklig del riktar sig till ägarkommunerna och bolaget inte ska 
belastas med räntekostnader för utförda uppdrag åt kommunerna sker fakturering 
kvartalsvis i förskott.

4.1. Riskexponering

Lämnande av ensidiga förbindelser såsom ställande av säkerhet, borgensförbindelse 
etcetera får inte ske utan ägarkommuners medgivande.

Bolaget har ett ansvar för att tydligt informera sina ägare om aktuell riskexponering i 
verksamheten.

4.2. Soliditet

Bolaget ska sträva efter att ha en soliditet på minst 15 procent. 

4.3. Återvinningscentralerna

Återvinningscentralerna (ÅVC) finansieras solidariskt av de renhållningskollektiv som 
ingår i NSR. Solidarisk finansiering uppnås genom att totalkostnaden för att driva samtliga 
ÅVC (fasta och rörliga kostnader) fördelas utifrån antalet besök från boende i respektive 
kommun.

Bolaget beslutar om antal och lokalisering av ÅVC. Detta ska ske efter samråd med 
ägarkommunerna.

5. Ägarnas insyn och kontroll över verksamheten

5.1. Ägarsamråd

Ägarsamrådet är ett beredande organ och har till syfte att kunna samråda och agera 
värdeskapande genom strukturerad dialog med representanter från respektive 
ägarkommun med mandat att företräda ägarkommunen i strategiskt viktiga frågor.

Företrädesvis ska kommunstyrelsens ordförande med biträde av tjänsteman representera 
ägarkommunen i samrådsorganet. Medlemmar ur bolagets styrelse bör inte representera 
ägarkommun i samrådsorganet. Kallelse till ägarsamråd ska ske minst en gång per år i 
samband med bolagets årsstämma. Ytterligare möten kan hållas vid behov eller på initiativ 
från någon av ägarkommunerna. Sammankallande är Helsingborgs stad. 

5.2. Ägardialog

Syftet med ägardialogen är att föra dialog kring bolagets ställning och utveckling. Vid 
ägardialogen kan bolagets ledning diskutera strategiskt viktiga frågor med representanter 
för ägarkommunerna i ett informellt forum. Ägardialogen syftar också till att följa upp 
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ägardirektiven samt i samband med detta överväga eventuell revidering av befintliga 
ägardirektiv. I ägardialogen deltar ägarsamrådet eller representanter från ägarsamrådet, 
bolagets presidium och VD. Ägardialogen ska hållas minst en gång om året i samband med 
ett ägarsamråd.

5.3. Ekonomiska och tekniska delegationen

Syftet med den ekonomiska och tekniska delegationen är att vara en länk för att förankra 
frågor och beslut i ägarkommunerna i ekonomiska och tekniska frågor.

Vid mötena ska det ske såväl en ekonomisk som en teknisk genomgång och uppföljning av 
bolagets verksamhet.

Deltagare utses från respektive ägarkommun, två ordinarie samt två ersättare. Från 
bolaget deltar en ansvarig tjänsteman som är föredragande. Bolaget är sammankallande.

Mötena ska protokollföras och delges styrelsen i bolaget samt respektive ägarkommun.

Den ekonomiska och tekniska delegationen ska ha minst fyra möten per år samt 
ytterligare möten om ägarkommun eller representant för bolagets ledning så önskar. 

5.4. Frågor som ska bli föremål för kommunfullmäktiges ställningstagande

Frågor som anses vara av principiell beskaffenhet eller av större vikt ska underställas 
ägarkommunernas fullmäktige för ställningstagande innan bolagets styrelse eller 
bolagsstämma fattar beslut. Följande frågor anses vara av sådan karaktär:

 Åtgärder som innebär ny eller ändrad inriktning av verksamheten.

 Ingående av avtal/överenskommelser som medför väsentlig förändring av 
balansräkningen varmed förstås tio procent av bolagets balansomslutning eller 
med ett motsvarande kontraktsvärde.

 Ingående av avtal/överenskommelser vilka, oavsett kontraktsvärde, är av 
strategisk eller principiell betydelse.

 Beslut om avyttring av betydande del av verksamheten. Med betydande avses del 
av strategisk eller principiell betydelse, eller som överstiger tio procent av 
omsättningen.

5.5. Frågor vilka kräver kvalificerad majoritet på bolagsstämma

 Ändring av det kommunala ändamålet och föremålet för bolagets verksamhet.

 Beslut om nya delägare.

 Beslut om ändring av bolagets aktiekapital samt utgivning av aktierelaterade 
instrument.

Med kvalificerad majoritet förstås att beslutet omfattas av ägare till minst två tredjedelar 
av samtliga av bolaget utgivna aktier. 
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5.6. Löpande samråd och informationsskyldighet

Kommunstyrelserna i ägarkommunerna ska utan dröjsmål få del av: 

 protokoll från bolagsstämma 

 protokoll från styrelsesammanträde 

 bolagets årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport från 
lekmannarevisor

 affärsplan, samt 

 övriga av kommunstyrelserna begärda handlingar 

Föreligger på grund av lagstadgad sekretess hinder mot att överlämna viss uppgift till 
ägaren får uppgiften uteslutas. NSR ska i så fall uppge att strykning/utelämnande skett.

Styrelsen ska i sin planering beakta ägarkommunernas tidplan för rapportering av 
bokslut, delårsrapporter och övrig information som ska lämnas.

Bolagets ledning är skyldig att på ägarkommunernas begäran informera samtliga 
ägarkommunerna om bolagets ekonomiska och verksamhetsmässiga utveckling. Bolaget 
ska kunna redovisa hur intäkter och kostnader fördelas mellan å ena sidan hanteringen av 
hushållsavfall enligt det kommunala ansvaret och å andra sidan eventuell övrig 
verksamhet. Bolaget ska också kunna redovisa principerna för hur denna fördelning har 
gjorts. Informationen kan lämnas vid sammanträde som samtliga ägarkommuner kallas till 
eller skriftligt om så krävs till samtliga ägarkommuner.

I årsredovisningen för NSR ska en resultat- och balansräkning för respektive 
renhållningskollektiv (kommun) ingå.  I resultat- och balansräkning för respektive 
renhållningskollektiv (kommun) ska det bland annat framgå årets resultat och 
ackumulerade över- respektive underskott.  Bolaget ska i årsredovisningen också redovisa 
principerna för hur denna fördelning har gjorts. 

Bolaget är dessutom löpande skyldigt att informera sina ägare om väsentliga händelser i 
verksamheten och i frågor som eventuellt kan bli föremål för fullmäktiges 
ställningstagande.

5.7. Styrdokument

Bolaget ska känna till de övergripande styrdokument och policys som gäller för 
Helsingborgs stads verksamheter och verka för att dessa i tillämpliga delar följs och 
inarbetas i bolagets egna policys, direktiv och riktlinjer. 

5.8. Uppföljning

Bolagets styrelse och verkställande direktör ska i förvaltningsberättelsen redogöra för hur 
den verksamhet som bolaget bedrivit under året har förverkligat det kommunala 
ändamålet.
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6. Avslutning

Bestämmelserna i detta direktiv, sammantaget med bestämmelserna i bolagsordning och 
aktieägaravtal, är utformade i syfte att de så kallade Teckal-kriterierna ska vara uppfyllda 
och ska, när det gäller strategiska mål och viktiga beslut, tolkas på ett sådant sätt att 
ägarkommunernas inflytande blir effektivt, i den meningen att NSR underställs en kontroll 
som gör det möjligt för ägarkommunerna att utöva en avgörande påverkan på de beslut 
som fattas av bolaget.

Som moderbolag i aktiebolagsrättslig koncern svarar bolaget för att direktiv som gäller 
moderbolaget även i tillämpliga delar gäller för dotterbolag.

Detta ägardirektiv ska, efter fullmäktiges godkännande, antas på bolagsstämma i bolaget 
och i dess dotterbolag.

Beslutat av: Kommunfullmäktige i 
Datum: xx december 2020



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-12-02

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KS § 246 Dnr. KS 2019/492  

Återrapportering av uppdrag att lämna förslag på en 
sammanhållen organisation för kommunens 
fordonspark

Ärendebeskrivning
Under 2017 genomfördes en utredning i syfte att skapa en gemensam fordonspark 
inom Ängelholms kommun för att få ett helhetsgrepp avseende administration, 
inköp och skötsel av samtliga fordon. Resultatet av denna utredning blev ett förslag 
att administration, hantering och skötsel av bilinnehavet skulle hanteras inom 
huvuduppdrag Samhälles Intraprenad. Detta blev dock aldrig verkställt fullt ut.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 30 oktober 2019, § 127/2020, på nytt 
aktualiserat frågan och gett kommundirektören i uppdrag att lämna förslag på en 
sammanhållen organisation för kommunens fordonspark. 

Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 28 oktober 2020.

• Tjänstutlåtande daterat den 24 augusti 2020

• Uppdrag om en sammanhållen organisation för kommunens fordonspark 
daterad  14 september 2020

• Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 127/2020 den 30 oktober 2019.

Yrkande
Bifall till arbetsutskottets förslag från Ola Carlsson (M), Liss Böcker (C), 
Linda Persson (KD), Karl-Otto Rosenqvist (MP), Patrik Ohlsson (SD), 
Eric Sahlvall (L), Karl-Erik Asp (M) och Lars Nyander (S).



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-12-02

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna återrapporteringen.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att införa en sammanhållen organisation för kommunens fordonspark inom 
Samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde per den 1 januari 2021, samt

att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för fortsatt handläggning.

Beslutet ska expedieras till
Samhällsbyggnadsnämnden



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-10-28

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 212 Dnr. KS 2019/492  

Återrapportering av uppdrag att lämna förslag på en 
sammanhållen organisation för kommunens 
fordonspark

Ärendebeskrivning
Under 2017 genomfördes en utredning i syfte att skapa en gemensam fordonspark 
inom Ängelholms kommun för att få ett helhetsgrepp avseende administration, 
inköp och skötsel av samtliga fordon. Resultatet av denna utredning blev ett förslag 
att administration, hantering och skötsel av bilinnehavet skulle hanteras inom 
huvuduppdrag Samhälles Intraprenad. Detta blev dock aldrig verkställt fullt ut.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 30 oktober 2019, § 127/2020, på nytt 
aktualiserat frågan och gett kommundirektören i uppdrag att lämna förslag på en 
sammanhållen organisation för kommunens fordonspark. 

Beslutsunderlag
• Tjänstutlåtande daterat den 24 augusti 2020

• Uppdrag om en sammanhållen organisation för kommunens fordonspark 
daterad  14 september 2020

• Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 127/2020 den 30 oktober 2019.

Föredragande tjänsteperson
Chef Samhälle Pernilla Fahlstedt föredrar ärendet.

Yrkande
Bifall till förslag till beslut i tjänsteutlåtandet från Lars Nyander (S), 
Linda Persson (KD), Eric Sahlvall (L) och Patrik Ohlsson (SD).



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-10-28

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna återrapporteringen.

 Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta

att införa en sammanhållen organisation för kommunens fordonspark inom 
Samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde per den 1 januari 2021, samt

att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för fortsatt handläggning.

Beslutet ska expedieras till
Samhällsbyggnadsnämnden
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 Chef huvuduppdrag Samhälle
 Pernilla Fahlstedt
 0431- 870 00
 pernilla.fahlstedt@engelholm.se Kommunstyrelsen

 

Återrapportering av uppdrag att lämna förslag på en sam-
manhållen organisation för kommunens fordonspark

Ärendebeskrivning
Under 2017 genomfördes en utredning i syfte att skapa en gemensam fordonspark inom Ängel-
holms kommun för att få ett helhetsgrepp avseende administration, inköp och skötsel av samtliga 
fordon. Resultatet av denna utredning blev ett förslag att administration, hantering och skötsel av 
bilinnehavet skulle hanteras inom huvuduppdrag Samhälles Intraprenad. Detta blev dock aldrig 
verkställt fullt ut.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 30 oktober 2019, § 127/2020, på nytt aktualiserat frå-
gan och gett kommundirektören i uppdrag att lämna förslag på en sammanhållen organisation för 
kommunens fordonspark. 

Beslutsunderlag 
Tjänstutlåtande daterat den 24 augusti 2020
Uppdrag om en sammanhållen organisation för kommunens fordonspark daterad  14 september 
2020
Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott § 127/2020 den 30 oktober 2019.

Utredning
Utredning avseende en gemensam organisation har genomförts med mål att lämna förslag på hur 
all administration, skötsel och hantering av kommunens fordonspark kan hanteras inom kommu-
nen. Med fordonspark avses samtliga bilar, arbetsfordon, elcyklar och liknande som används av 
kommunala verksamheter. Med fordonspark menas även förmånsbilar. Utredningen redovisar 
konsekvenser, både positiva och negativa, av att införa en sammanhållen organisation för ända-
målet.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna återrapporteringen.

 Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att införa en sammanhållen organisation för kommunens fordonspark inom Samhällsbygg-
nadsnämndens ansvarsområde per den 1 januari 2021, samt

att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för fortsatt handläggning.
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Lilian Eriksson Pernilla Fahlstedt
Kommundirektör Chef huvuduppdrag Samhälle

Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsnämnden



2020-09-14

Uppdrag om en sammanhållen 
organisation för kommunens 
fordonspark
Kommunstyrelsen KS 2019/492

 



Sammanfattning

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat §127 den 30 oktober 2019 att uppdra 
åt kommundirektören att lämna förslag på en sammanhållen organisation för 
kommunens fordonspark. Mål som ska uppnås är att utredningen ska lämna förslag 
på hur all administration, skötsel och hantering av kommunens fordonspark kan 
hanteras inom kommunen. Utredningen ska redovisa konsekvenser, både positiva 
och negativa, av att införa en sammanhållen organisation för ändamålet. 

Utredningen visar att genom en sammanhållen organisation för fordonen kan 
kommunens fordonspark optimeras och effektiviseras. Genom en samlad 
organisation för fordonen kan uppföljning och kontroll för att säkerställa 
enhetlighet i rutiner och kontroller samt följsamhet till kommunens styrdokument 
säkerställas. En gemensam organisation innebär att verksamheten inte kommer att 
ha fullt inflytande över sina fordon utan kommer att behöva beställa och planera 
sina transporter på ett mer formaliserat sätt. Huvuduppdragen ser fördelar med att 
deras organisation och chefer blir avlastade ansvaret för fordon och att 
fordonsansvaret hanteras av personal med rätt kompetens.
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1 Beskrivning av uppdraget
Under 2017 genomfördes en utredning i syfte att skapa en gemensam fordonspark 
inom Ängelholms kommun för att få ett helhetsgrepp avseende administration, 
inköp och skötsel av samtliga fordon. Resultatet av denna utredning blev ett förslag 
att administration, hantering och skötsel av kommunens fordon skulle hanteras av 
huvuduppdrag Samhälle Intraprenad. Detta blev dock aldrig verkställt fullt ut. Med 
ett sammanhållet ansvar kring fordonen bedöms en effektivare administration och 
enhetlig hantering av miljöfrågorna kunna uppnås. 

1.1 Politiska beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat §127 den 30 oktober 2019 att 
uppdra åt kommundirektören att lämna förslag på en sammanhållen 
organisation för kommunens fordonspark. 

Kommundirektören har gett chef för huvuduppdrag Samhälle i uppdrag att 
utreda uppdraget. 

Mål som ska uppnås är att utredningen ska lämna förslag på hur all 
administration, skötsel och hantering av kommunens fordonspark kan hanteras 
inom kommunen. Med fordonspark avses samtliga bilar, arbetsfordon, elcyklar 
och liknande som används i kommunens verksamheter. Utredningen ska 
redovisa konsekvenser, både positiva och negativa, av att införa en 
sammanhållen organisation för ändamålet.

Förslaget ska återrapporteras till kommunstyrelsens arbetsutskott senast juni 
2020.

Kommunstyrelsen har också beslutat §25/2020, den 5 februari 2020, att 
godkänna att utredningen avseende införande av en kommersiell bilpool i 
central förvaltning pausas, samt att de bilar som finns tillgängliga för bokning 
vid Stadshuset ska ingå i utredningen om en sammanhållen organisation för 
kommunens fordonspark. Att införa en kommersiell bilpool i central förvaltning 
har utretts i omgångar sedan kommunfullmäktige lämnade ett uppdrag i frågan i 
samband med beslut om budget 2018. Det tänkta upplägget har varit att de bilar 
som finns tillgängliga för bokning vid Stadshuset även ska kunna bokas av 
privatpersoner under vissa tider. För att undersöka hur detta skulle kunna 
genomföras har en marknadsanalys genomförts. Nu ingår de båda uppdragen i 
utredningen om en sammanhållen organisation för kommunens fordonspark.
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1.2 Avgränsningar
Utredningen begränsas till att omfatta de fordon som ägs av Ängelholms 
kommun. 
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2 Nuvarande organisation kring hantering av 
kommunens fordon

2.1 Kommunens fordon

Ängelholms kommun har ca 227 registrerade fordon, fördelade med 67 på 
huvuduppdrag Samhälle, 120 på huvuduppdrag Hälsa och 40 på huvuduppdrag 
Lärande och familj. Utöver detta finns förmånsbilar och ett antal oregistrerade 
fordon, så som gräsklippare, elcyklar mm. Kommunens fordoninnehav omfattar 
allt från släp, mopeder och personbilar till bussar, traktorer, hjullastare och 
lastbilar. Då kommunen bedriver yrkesmässig trafik krävs tillstånd från 
Trafikverket och en transportansvarig. Transportansvarig finns på 
huvuduppdrag Samhälle Intraprenad.

2.2 Huvuduppdrag Hälsa
Huvuduppdrag Hälsa ersätter Huvuduppdrag Samhälle Intraprenad med 
motsvarande 1,5 befattning/år för att boka in och köra huvuduppdrag Hälsas 
fordon till service, reparationer, besiktning, tvätt och däckbyte. Det 
ekonomiska ansvaret för fordonen ligger kvar på Huvuduppdrag Hälsa och 
alla fakturor avseende fordonen hanteras inom huvuduppdraget Hälsa. 

Huvuduppdrag Hälsa har konstaterat att man har ett antal fordon som 
behöver bytas ut. Under 2018 och 2019 har det varit många fordon som 
kasserats då det inte bedömts vara ekonomiskt försvarbart att reparera dem. I 
stället har hyrbilar tagits in som en kortsiktig lösning. Under 2019 har 
Huvuduppdrag Hälsa gjort en utbytesplan på sina fordon för att långsiktigt 
kunna ha en driftduglig fordonspark och en långsiktig utbytesplan. Det 
innebär att ca 60 nya fordon upphandlades under 2019. Huvuduppdrag 
Samhälle Intraprenad var behjälplig med kravspecifikationen, samordning 
med andra inom kommunen som behöver nya fordon och med 
upphandlingsenheten. Under 2020 kommer samarbetat att fortsätta och 
planen är att ytterligare 40 till 50 fordon ska bytas ut.

Enligt överenskommelse med huvuduppdrag Hälsa hanterar huvuduppdrag 
Samhälle Intraprenad utbytet till nya fordon, löser ut befintliga fordon från 
leasingföretaget och ser till att fordon avyttras.

Huvuduppdrag Samhälle Intraprenad hanterar också vid behov köp av 
digitala parkeringskort till huvuduppdrag Hälsas fordon på kommunala 
parkeringar och parkeringar som administreras av SMART.
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Bilpoolen som finns vid stadshuset ingår i huvuduppdrag Hälsas 
ansvarsområde och fordonspark.

2.3 Huvuduppdrag Lärande och familj
Huvuppdrag Lärande och familj har ca 40 fordon. De fordon som nyttjas av 
Individ och familj hanteras på liknande sätt av huvuduppdrag Samhälle 
Intraprenad som huvuduppdrag Hälsas fordon, men det finns ingen egentlig 
överenskommelse. Övriga fordon inom Huvuduppdrag Lärande och familj 
hanteras av respektive chef. Hyrbilar hanteras av planeringschef. Kostnad 
och administration kring fakturor hanteras inom huvuduppdraget av 
respektive chef.

2.4 Huvuduppdrag Samhälle
Huvuduppdrag Samhälle Intraprenad hanterar sina egna fordon och en stor 
del av fordonen inom huvuduppdraget, dock finns det undantag. De fordon 
som inom huvuduppdraget hanteras av Intraprenad köps in av Intraprenad 
och hyrs sedan ut till beställande verksamhet. Beställaren ersätter Intraprenad 
med en månadshyra (1/12-del av årskostnaden) där alla kostnaderna som 
försäkring, service, däckbyte, reparationer, skatt osv ingår.

2.5 Servicestöd och kommundirektörens stad
Servicestödet och kommundirektörens stad använder bilpoolen som finns 
vid Stadshuset. Kundtjänst administrerar nycklar och bokning av fordonen 
genom ett digitalt system som också används för bokning av 
sammanträdesrum.  

2.6 Brister i nuvarande hantering av fordonen
Ett uppenbart problem är att ansvaret för anskaffning, uppföljning och 
skötsel av fordon är utspritt på ett stort antal handläggare och verksamheter. 
Det spridda ansvaret är sannolikt en anledning till svårigheterna att uppfylla 
gällande riktlinjer för fordon med hänsyn till miljömål. En samordnad 
organisation för kommunens fordon (inkl. förmånsbilarna) skulle kunna ge 
ett optimerat fordonsanvändande, bättre uppföljning, ökad grad av 
följsamhet till kommunens styrdokument och riktlinjer samt snabbare 
omställning till fossilbränslefritt och en enhetlig grafisk profil.

Kommunens fordonsinnehav kräver ett helhetsgrepp och strategisk planering 
för att vara effektiv. Ingen har idag ett ekonomiskt helhetsansvar avseende 
kommunens fordonspark. Det finns inte heller en gemensam hantering av 
registreringsbevis och avtal, vilket innebär att mycket tid går åt att beställa 
nya registreringsbevis från Transportstyrelsen. 
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Kommunen har idag tillägg till avtalen om leasingtjänster som avser 
administration av fakturor, beställning av tankkort mm. Det innebär att 
fakturor på fordonsskatt, drivmedel, däckskifte och reparationer/service går 
till leasingföretaget och sedan faktureras vidare till kommunen. Fördelen med 
detta är att alla kostnader för respektive fordon samlas på en månadsfaktura. 
Nackdelen är att det är svårare att följa upp kostnader då samlingsfakturorna 
är dåligt specificerade. Ytterligare en nackdel är att drivmedelskorten 
administreras av leasingföretaget och beställs genom dem. Det gör att kort 
och kod skickas från drivemedelsföretaget via leasingföretaget vilket gör att 
det tar mycket längre tid att få nytt kort samt att det många gånger blir 
missförstånd och beställning behöver göras om. 

Kommunen betalar månadsvis en administrationsavgift på 142,97 kr per 
fordon och månad till Swedbank finans AB eller 123 kr per fordon och 
månad till Volkswagen finans AB för denna administrativa tjänst. Det 
innebär en årskostnad på mer än 300 tkr.

I samband med införandet av en gemensam fordonsorganisation föreslås att 
denna tjänst avvecklas för alla fordon och alla fakturor går direkt till 
kommunen. Det kommer att generera fler fakturor att hantera men bättre 
specifikationer, förkortar den administrativa hanteringen med 
registreringsbevis och bränslekorten, samt att det blir lättare att säkerställa en 
korrekt hantering av momsen på leasing. 

Även om Huvuduppdrag Hälsa och Huvuduppdrag Samhälle Intraprenad 
har utvecklat ett samarbete kan ytterligare effektiviseringar och samordning 
göras genom att alla fordon i kommunen hanteras på samma sätt. I dag är 
ansvaret och administration för fordonen utspridd i olika verksamheter vilket 
gör det svårt att uppnå specialistkunskap och effektiv hantering på det 
enskilda området. 
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3 Förslag på en sammanhållen organisation för 
kommunens fordon
Ingången för en sammanhållen organisation kring fordonen har varit att göra 
det så enkelt som möjligt för verksamheten, samtidigt som det finnas 
incitament i verksamheten att hålla nere kostnaderna för fordon. 

Målet för en sammanhållen fordonspark är att uppnå en väl fungerande, 
effektiv och hållbar fordonspark med hänsyn till framtida förändringar och 
utmaningar inom området. Uppdraget ska generera en tydlighet gentemot 
brukare av fordonen och anställda inom kommunen gällande ansvaret för 
fordonsinnehav.

3.1 Organisation, roller och ansvar
Samhällsbyggnadsnämnden bör ansvara för kommunens fordon. Nämnden 
har ansvar för kommunens samlade infrastruktur och ska verka för en god 
energiplanering och energihushållning samt för god trafikplanering och 
trafikförsörjning. Genom att ha ansvaret för kommunens fordon finns större 
möjlighet för nämnden att besluta om åtgärder för att säkerställa en hållbar 
utveckling i kommunen. 

Organisatoriskt bör administrationen av kommunens fordon hanteras inom 
huvuduppdrag Samhälle Intraprenad eftersom en stor del av kommunens 
fordon redan idag delvis hanteras av Intraprenad. En gemensam 
fordonsorganisation organiseras förslagsvis tillsammans med förråd och 
verkstad. Syftet är att kunna tillvarata den kompetens som finns inom 
verkstaden avseende fordon men också för att enklare kunna åtgärda mindre 
fel och göra enklare felsökning på fordonen. 

Förslaget innebär att ansvaret och administrationen för alla kommunens 
fordon, inkl. förmånsbilarna, överförs till huvuduppdrag Samhälle 
Intraprenad. Alla externa kostnader, leasingavtal, ägarhandlingar, 
försäkringsfrågor administreras och hanteras av Intraprenad. Även 
upphandling, inköp, utbyte, försäljning, administration kring service, 
reparationer, besiktning, tankkort och däckbyte hanteras av Intraprenad. 

Verksamheterna abonnerar på fordon från Intraprenad och blir då debiterade 
en månadskostnad för fordonet inklusive allt utom kostnader för 
fordonsskador orakade genom olyckshändelse eller oaktsamhet. Ofta är dessa 
skador också försäkringsärenden. Anledningen till att dessa kostnader inte 
ingår i månadskostnaden är att det ska finnas incitament att jobba med 
körbeteende och skapa medvetenhet i verksamheten i syfte att minska skador 
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på fordonen. Kostnader för skador debiteras verksamheten utöver 
månadskostnaden. 

Bemanningen behöver bestå av två heltidstjänster för att administrera 
kommunens samtliga fordon. I dag ersätter huvuduppdrag Hälsa Intraprenad 
med motsvarande 1,5 befattning, så det innebär en utökning med 0,5 
befattning. Finansieringen av tjänsterna föreslås ingå i månadskostnaden för 
fordonen som en administrativ kostnad. 

Genom att skapa en gemensam organisation för kommunen fordon kan 
också inköpen av nya fordon förenklas och det kommer att bli enklare att 
jobba mot de miljömål som kommunen har beslutat om. Då kan samma krav 
på fordonen ställas och det blir inte upp till varje verksamhet att bestämma 
om tex drivmedel, däcktyp, utrustning osv. Verksamheterna har specifika 
behov som måste beaktas för att fordonet ska vara effektivt för 
verksamheten som till exempel storlek, bagageutrymme, antal passagerare 
osv och dessa önskemål ska även fortsättningsvis beaktas.

Fordonen delas förslagsvis in i olika fordonstyper. Verksamheterna beställer 
vilken typ av fordon som de vill abonnera och debiteras en månadskostnad 
enligt en fastställd prislista. Prislistan revideras förslagsvis årligen i samband 
med budgetprocessen.

Fordonen är uppställda på p-platser i anslutning till respektive verksamhet. 
Verksamheten är ansvarig för att tillhandahålla parkeringsplats till de fordon 
som abonneras. Fordonsorganisationen är sammanhållande för de 
månadsparkeringskort som behöver köpas till foronen och hanterar 
registreringen. Kostnaden för månadskorten debiteras verksamheten utöver 
månadskostnaden..

Verksamheten utser en kontaktperson som har mandat att ta beslut i frågor 
kring fordonen och som har kännedom om verksamhetens behov och som 
den nya fordonsorganisationen kan ha som samarbetspart.

Oregistrerade fordon föreslås hanteras av en gemensam fordonsorganisation 
på Intraprenad men ha sin placering ute i verksamheten. Poolcyklar vid 
stadshuset föreslås också ingå i hanteringen men inte verksamheternas övriga 
cyklar eftersom det bedöms mer effektivt om verksamheten hanterar dessa. 
Verksamklarhetens cyklar är placerade ute i verksamheterna och kan både 
vara cyklar till personal men också cyklar som är specialanpassade för att 
brukare ska kunna använda dessa. Det är mer kostnadseffektivt om 
verksamheten sköter den dagliga tillsynen av cyklarna än att 
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fordonsorganisationen ska åka runt och se till cyklarna. 
Fordonsorganisationen kan dock vara behjälpliga i samband med 
upphandling av cyklar, reperationer och service. 

Att införa en kommersiell bilpool i central förvaltning har utretts i omgångar 
sedan kommunfullmäktige lämnade ett uppdrag i samband med beslut om 
budget 2018. Det tänkta upplägget har varit att de bilar som finns tillgängliga 
för bokning vid Stadshuset även ska kunna bokas av privatpersoner när de 
inte används av kommunen. Utifrån den marknadsundersökning som gjorts 
ser Huvuduppdrag Samhälle att det kan bli svårt att införa en bilpool för 
privatpersoner. Dock bör fordonsorganisationen göra en djupare utredning 
under 2021 för att fastställa alla alternativ.

3.1.1 Digitalisering

Huvuduppdrag Samhälle Intraprenad har en pågående upphandling av 
digitala körjournaler. Genom att införa digitala körjournaler, med 
föraridentifiering, i kommunens samtliga registrerade fordon kan 
kostnaderna för fordonen effektiviseras väsentligt. Fordonsanvändningen 
kan optimeras och uppgifter om bränsleförbrukning, serviceintervaller, 
besiktningar mm hanteras i ett digitalt system istället för som idag i excellistor 
och manuellt skrivna papperskörjournaler. 

Ytterligare funktioner i ett system för digitala körjournaler kan vara att 
koppla olika larm till systemet och få automatiska larm om tex fordonet inte 
har kommit tillbaka vid arbetsdagens slut (säkerställa att personalen kommit 
tillbaka vid arbetsdagens slut), samt larm från alkolås mm. Systemet kan 
också ge underlag till arbete med körbeteende i syfte att minska olyckor, 
slitage på fordonen samt att kartlägga fordonens miljöpåverkan. Med ett 
system för digitala körjournaler kan också poolbilarna som finns vid 
stadshuset administreras på ett betydligare enklare sätt än i dag. Genom att få 
tillgång till bättre statistik kan användningen av fordonen optimeras och 
effektiviseras. 

Digitala körjournalerna kan också säkerställa upprättande av tydliga och 
kompletta körjournaler, enligt Skatteverkets gällande regelverk, i syfte att 
undvika förtroendeskada och beskattning.

Huvuduppdrag Samhälle Intraprenad kommer under sommaren och hösten 
att implementera ett nytt system för att hantera förråd, verkstad, arbetsordrar 
och underlag till intern fakturering. I systemet finns även goda möjligheter att 
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skapa en effektiv hantering kring fordonen och administrera fördelning av 
kostnader. 

Huvuduppdrag Samhälle Intraprenad har också för avsikt att under året 
skapa interna e-tjänster för att hantera beställning/uppsägning av fordon och 
beställning av drivmedelskort. Syftet är att förenkla och effektivisera 
hanteringen både för beställaren och för utföraren men också för att 
säkerställa att inget faller mellan stolarna.

3.1.2 Synpunkter från organisationen

Synpunkter från huvuduppdragen kring införandet av en gemensam 
fordonsorganisation har inhämtats genom svar på ett par frågor. 
Representanter från Huvuduppdrag Hälsa, Huvuduppdrag Samhälle, 
Huvuduppdrag Lärande och familj, ekonomienheten, 
kommundirektörensstab och kundtjänst har svarat på frågorna. 

Den gemensamma bilden visar att fordonen hanteras på olika sätt i 
organisationen och administrationen är utspritt på många tjänstepersoner. 
Det innebär att det inte finns en övergripande samsyn och hantering av 
fordonen. 

Fördelarna som framkommer i svaren med en gemensam 
fordonsorganisation är att skapa en övergripande samsyn och hantering av 
fordonen, gemensamt kunna arbeta mot kommunens miljömål, samt skapa 
en effektiv hantering kring kommunens fordonsinnehav.

De nackdelar med en gemensam organisation som framkommer i svaren är 
att det kan bli sårbart, vid sjukdom och semestrar, om det är få personer 
hanterar fordonen samt att verksamheten kan mista inflytande. Dock är det 
samstämmigt från verksamheterna att de förordar en gemensam organisation 
med ett samlat ansvar kring fordonen. 

3.1.3 Omvärldsbevakning

I samband med utredningen har kontakt skett med Landskrona stad, Östra 
Göinge och Västerviks kommun. Utredning gjord i Kristianstads kommun  
avseende central fordonsorganisation har också beaktats i utredningen. De 
kontaktade kommuner har i princip liknande organisationer kring fordonen 
som föreslås i utredningen. Kommunerna har styrdokument som sätter 
regelverket för anskaffning, drift och underhåll samt avyttring. I merparten 
av kommunerna finansieras kostnaden för administration av fordonen 
genom en administrationsavgift per fordon. 
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3.2 Finansieringsmodell

Under 2020 ersätter huvuduppdrag Hälsa Intraprenad med 800 tkr, vilket enligt 
tidigare beräkning motsvarar 1,5 befattning, för att sköta hanteringen av fordon. 
I en gemensam organisation bör ersättningen fördelas per fordon så att 
kostnaden belastar den verksamhet som nyttjar fordonet. 

Finansieringsmodellen för en gemensam fordonsorganisation föreslås bygga på 
en fullständig intäktsfinansiering som grundar sig på externa kostnader för 
fordonen samt en administrativ ersättning för finansiering av 
fordonsorganisationen. Interndebitering sker förslagsvis utifrån avtal med 
respektive verksamhet utifrån en genomsnittlig årskostnad per fordonstyp 
fördelat på tolv månader eller i förekommande fall genom timkostnad för 
nyttjande av poolbil.

De externa fordonskostnaderna per fordon föreslås inkludera kostnader för 
leasing/kapitalkostnader, drivmedel, försäkring, fordonsskatt, service, 
reparationer (ej orsakade av olycka), däck, däckbyte, samt tvätt. Kostnaden 
bygger på en genomsnittlig kostnad för respektive fordonstyp och bör fastställas 
årligen i samband med budget. 

Kostnaden för administrationen beräknas till 1,4 mnkr/år för att hantera 
kommunens samtliga fordon enligt föreslagen organisation. Verksamheterna har 
olika behov av administration och service, och därför föreslås kostnaden för 
administrationen bestå av en grundavgift sam en avgift för tilläggstjänst.  

Grundavgiften debiteras alla fordon och innefattar inköp, utbyte, bokning av 
service, reparationer och däckbyte, kostnader för administrativa system samt för 
avtalshantering. Verksamheten är då ansvarig för att hämta och lämna fordonet 
på verkstad. Grundavgiften för administration beräknad till 300 kr/månad.

Tilläggstjänsten inkluderar servicen att fordonet hämtas och lämnas av 
fordonsorganisationen på verkstad eller till tvättning på den bokade tiden. 
Avgiften för tilläggstjänsten beräknas till 450 kr/månad.

Kostnader som uppkommer vid skador/olyckor ingår inte i månadsdebiteringen, 
utan dessa kostnader debiteras verksamheten direkt. Ängelholms kommun har 
idag många skador på sina fordon. För att det ska finnas incitament att arbeta 
med körbeteende och minska skadorna i verksamheterna föreslås en avgift med 
500 kr/skada som debiteras verksamheten. Avgiften täcker den extra 
administration som uppkommer vid skador i form av hantering av skadeanmälan 
osv. Övriga kostnader som hänför sig till skadan så som självrisk, 
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hyrbilskostnader, verkstads- och reparationskostnader debiteras också 
verksamheten. 

Fordonsorganisationen ansvarar för inköp och utbyte av fordonen och i de fall 
där det är mest ekonomiskt fördelaktigt för kommunen att leasa fordonen 
administrerar fordonsorganisationen avtalen med upphandlad leasinggivare. I de 
fall det är mest ekonomiskt att kommunen köper fordonet ansvarar 
fordonsorganisationen för att i investeringsbudget avsatta medel till inköp. 
Leasingkostnaden och kapitalkostnaden ingår i den genomsnittliga 
fordonskostnaden. 

3.3 Fordonstyper
Kommunens fordon kan grovt klassificeras enligt följande:

Fordonstyp Exempel 
liten personbil Yaris
mellan kombi personbil Corolla kombi
Stor kombi personbil Volvo, Ford Mondeo
Minibuss 9 passagerare inkl föraren Renult Trafic
Personbil 7-sitsig VW Sharan
Pickup med flak - ej leasing VW Transporter
Stor skåpbil Ford Transit
Liten skåpbil Caddy
Suv Toyota RAV4

Special fordon - ej leasing
Tuc Tuc, elcykel, skolbuss, 
lastbil, gräsklippare mm

För att göra det enkelt för verksamheten tas en månadskostnad fram per 
fordonstyp. Verksamheten anger sedan vilken fordonstyp de har behov av och 
debiteras enligt den fastställda månadskostnaden. Det blir tydligt för 
verksamheten vilken kostnad som respektive fordonstyp genererar och vilken 
kostnad det innebär för verksamheten. 

För fordonsenheten blir det tydligt vad verksamheten beställer och fordon inom 
samma fordonstyp kan omdisponeras så att fordonsparken optimeras. 

3.4 För- och nackdelar med en gemensam organisation
I den nuvarande organisationen kring kommunens fordon hanteras 
administrationen på olika sätt inom huvuduppdragen och inom olika 
verksamheter. Det spridda och delade ansvaret för fordonen riskerar att leda 
till bristande uppföljning av besiktning, kontroller och service för bilarna. 
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Otydligheten i ansvaret har ibland lett till missade besiktningsperioder som 
gjort att fordon belagts med körförbud. 

Det spridda ansvaret innebär också att ingen i dag har ett 
kommunövergripande ansvar för uppföljning av körmönster och körsträckor 
för kommunens fordon. Det innebär sannolikt bristande optimering av 
bilanvändningen i kommunens samlade fordonsbestånd. En del av 
kommunens fordon nyttjas inte på ett effektivt sätt. Det finns kommunbilar 
som kan nyttjas ytterligare samtidigt som det körs i tjänsten med privatbilar 
mot kilometerersättning. 

En samlad organisation för kommunens bilar skulle kunna motverka det 
ojämna utnyttjandet genom att flytta runt fordon dit behovet finns och få ut 
längre körsträckor av färre antal bilar. Med bättre överblick, helhetssyn och 
framförhållning går det att hantera toppar genom att omplacera och 
samutnyttja fordonen inom kommunen. Genom en bättre samordning och 
överblick kan också samordning mellan olika verksamheter ske genom att 
inrätta minibilpooler där olika verksamheter har tillgång och kan utnyttja 
samma fordon genom ett bokningssystem. 

En gemensam fordonsorganisation kan ha en bättre kunskap och kontroll på 
försäkringar och garantier. Genom att samla kompetens kring fordonsfrågor 
blir det enklare att ta diskussioner med verkstäder kring vilka reparationer 
som är ekonomiskt fördelaktigt för kommunen att bekosta eller om fordonet 
istället ska avyttras.

Huvuduppdragen kan se fördelar med att deras organisation och chefer blir 
avlastade ansvaret för fordon och att fordonsansvaret hanteras av personal 
med rätt kompetens inom området.

En samlad organisation förväntas ge en ökad grad av följsamhet till 
kommunens styrdokument och en möjlighet att uppnå målen om fossilfritt 
bränsle. Sannolikt kommer också kommunens totala kostnad för 
transportmedel att kunna minskas samtidigt som kvaliteten på fordonen 
förbättras. Genom en samlad organisation för fordonen kan uppföljning och 
kontroll för att säkerställa enhetlighet i rutiner och kontroller samt följsamhet 
till kommunens styrdokument säkerställas. 

En gemensam organisation innebär att den enskildas verksamheten inte 
kommer att ha fullt inflytande över sina fordon och kommer att behöva 
beställa och planera sina transporter på ett mer formaliserat sätt.
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3.5 Former för uppföljning

För att säkerställa att fordonen uppfyller de krav och fordonsorganisationen ger 
service med det som verksamheten har behov av föreslås att verksamheten och 
fordonsorganisationen två gånger på år har avstämningsmöte. Ekonomisk 
uppföljning görs i samband med ordinarie ekonomiuppföljningar. 
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4 Förslag till beslut
Utifrån den utredning som är gjord föreslås att ansvaret för kommunens fordon 
samlas i en gemensam fordonsorganisation. Samhällsbyggnadsnämnden bör 
ansvara för fordonorganisationen. Nämnden har ansvar för kommunens samlade 
infrastruktur och ska verka för en god energiplanering och energihushållning samt 
för en god trafikplanering och trafikförsörjning. Genom att ha ansvaret för 
kommunens fordon finns större möjlighet för nämnden att besluta om olika 
åtgärder för att säkerställa en hållbar utveckling i kommunen. Organisatoriskt bör 
administrationen av kommunens fordon hanteras inom huvuduppdrag Samhälle 
Intraprenad eftersom en stor del av kommunens fordon redan idag delvis hanteras 
av Intraprenad. 

Vidare föreslås att nuvarande administrationstjänst på fordonen avvecklas och 
kommunen själv hanterar alla fakturor, samt att system för digitala körjournaler 
upphandlas och införs i alla registrerade fordon.

Huvuduppdrag Samhälle får till uppgift att sammanställa fordonskostnaderna och 
att ta fram en prislista för 2021 per fordonstyp som under 2021 ska ligga till grund 
för debitering av fordonskostnader. För att administrera fordonen inrättas 
ytterligare 0,5 befattning så att det totalt är två befattningar som har till uppgift att 
hantera kommunens fordon. Kostnader för hantering av kommunens fordon 
finansieras genom en intern administrationsavgift per fordon som ingår i det 
framräknade fordonspriset.

Huvuduppdrag Samhälle Intraprenad tar fram en plan för övertagandet av 
fordonen och arbetet med överföringen påbörjas successivt under hösten 2020. 
Alla fordon ska ansvarsmässigt vara överförda till Huvuduppdrag Samhälle 
Intraprenad per den 1 januari 2021. Huvuduppdrag Hälsas tidigare ersättning till 
Intraprenad motsvarande 1,5 befattning för hantering av fordonen upphör per 31 
december 2020 för att ersättas med en intern administrationsavgift per fordon. 

Uppdrag ges att ta fram en utbytesplan och investeringsplan för kommunens 
fordon samt riktlinjer, rutiner och regler för hanteringen av kommunens fordon 
inklusive drivmedel och körjournaler.   



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-10-30

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Just. sign. Utdragsbestyrkande

KSAU § 127                  Dnr. KS 2019/492  

Uppdrag att lämna förslag på en sammanhållen organisation för 
kommunens bilpark

Ärendebeskrivning
Under 2017 genomfördes en utredning i syfte att skapa en gemensam fordonspark inom 
Ängelholms kommun för att få ett helhetsgrepp avseende administration, inköp och skötsel av 
samtliga fordon. Resultatet av denna utredning blev ett förslag att administration, hantering 
och skötsel av bilinnehavet skulle på huvuduppdrag Samhälles Intraprenad. Detta blev dock 
aldrig verkställt fullt ut.

Ärendet föreslås nu väckas på nytt. Med ett sammanhållet ansvar kring fordonen bedöms en 
effektivare administration och enhetlig hantering av miljöfrågorna kunna uppnås.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat den 21 oktober 2019

Yrkanden
Eric Sahlvall (L) , Liss Böcker (C), Linda Persson (KD), Robin Holmberg (M),
Patrik Ohlsson (SD) och Lars Nyander (S) yrkar bifall.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

att uppdra åt kommundirektören att lämna förslag på en sammanhållen organisation för 
kommunens fordonspark.

_____

Beslutet expedieras till:
Kommundirektören



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-12-02

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KS § 247 Dnr. KS 2020/568

Finansiering av nedsättning av årsavgift för 
serveringstillstånd och folköl

Ärendebeskrivning
Den tillförordnade miljö- och byggchefen har i tjänsteyttrande till Miljö- och 
tillståndsnämnden lyft frågan om nedsättning av årsavgifter för de verksamheter 
som har tillstånd enligt alkohollagen för att servera alkohol och som har anmält 
försäljning av alkohol. Beslut har fattats i Miljö- och tillståndsnämnden den 26 
november om nedsättning av avgifterna och i Krisledningsnämnden kring frågan 
om finansiering.

Det finns 68 verksamheter med serveringstillstånd som debiteras 431 tkr i årlig 
tillsynsavgift. Därtill tillkommer 23 verksamheter som anmält försäljning av folköl 
vilka debiteras ca 70 tkr. Sammantaget uppgår alltså debiteringen till 501 tkr för 
2020.

Om inte Miljö- och tillståndsnämnden ska bära den uteblivna intäkten inom sin 
budget, så föreslås att finansiering sker genom en minskning av kommunens 
resultat i motsvarande mån.

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande daterad 2020-11-26
• Protokoll från Miljö- och tillståndsnämnden daterat 2020-11-26
• Protokoll från Krisledningsnämnden daterat 2020-11-26

Föredragande tjänsteperson
T.f. chef miljö och bygg Rune Liljenberg svarar på kommunstyrelsens frågor om 
ärendet.

Ajournering
Sammanträdet ajourneras en kort stund.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-12-02

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Yrkande
Bifall till förslaget till beslut i tjänsteutlåtandet från Liss Böcker (C), 
Karl-Erik Asp (M), Linda Persson (KD), Karl-Otto Rosenqvist (MP) och 
Patrik Ohlsson (SD).

Lars Nyander (S), BrittMarie Hansson (S) och Åsa Larsson (S) yrkar bifall till 
förslaget till beslut i tjänsteutlåtandet med ändringen att miljö- och 
tillståndsnämnden ska tillföras 431 tkr i budget 2020 istället för 501 tkr.

Proposition och omröstning
Ordföranden ställer proposition på de båda framlagda yrkandena och finner att 
yrkandet om bifall till förslag till beslut i tjänstutlåtandet bifallits. Omröstning 
begärs. Följande omröstningsordning godkänns:

Ledamot som vill bifalla förslaget till beslut i tjänsteutlåtandet röstar JA;
Ledamot som vill bifalla yrkandet från Lars Nyander (S) m.fl. röstar NEJ.

Omröstningen ger ett resultat om 10 JA-röster och 3 NEJ-röster enligt nedan:

JA-röster: Liss Böcker (C), Patrik Ohlsson (SD), Eric Sahlvall (L), 
Linda Persson (KD), Karl-Otto Rosenqvist (MP), Johan Wifralius (SD), 
Ola Carlsson (M), Karl-Erik Asp (M), Christina Hanstål (M) och 
Robin Holmberg (M).

NEJ-röster: Lars Nyander (S), Åsa Larsson (S) och BrittMarie Hansson (S).

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

att nedsättningen av tillsynsavgiften avseende serveringstillstånd och folköl 
finansieras genom minskning av årets resultat 2020 i motsvarande mån.

att tillföra Miljö- och tillståndsnämnden 501 tkr i budget 2020 för att kompensera 
de uteblivna intäkterna genom att belasta årets resultat 2020. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-12-02

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Reservation
Lars Nyander (S), Åsa Larsson (S) och BrittMarie Hansson (S) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för sitt eget yrkande som avslagits.
” Vi anser att de som ska omfattas av efterskänkningen av avgifterna är de 
verksamheter som har serveringstillstånd. Inte de som har tillstånd att sälja folköl.

Syftet med denna efterskänkning är att hjälpa en hårt drabbad näringsgren, 
krögarna. Inte för vanliga butiksverksamheter.”

Beslutet ska expedieras till
• SST Ekonomi & kvalitet
• Miljö- och tillståndsnämnden



TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 
(2)

ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 80 Ängelholm info@engelholm.se

0431–870 00 engelholm.se

Ekonomichef
Stefan Marthinsson
468177
Stefan.Marthinsson@engelholm.se

Till: Kommunstyrelsen
Diarienummer: KS 2020/568
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande
Datum: 2020-11-26

Finansiering av nedsättning av årsavgift för serve-
ringstillstånd och folköl

Ärendebeskrivning
Den tillförordnade miljö- och byggchefen har i tjänsteyttrande till Miljö- och till-
ståndsnämnden lyft frågan om nedsättning av årsavgifter för de verksamheter som 
har tillstånd enligt alkohollagen för att servera alkohol och som har anmält försälj-
ning av alkohol. Beslut har fattats i Miljö- och tillståndsnämnden den 26 november 
om nedsättning av avgifterna och i Krisledningsnämnden kring frågan om finansie-
ring.

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2020-11-26
• Protokoll från Miljö- och tillståndsnämnden daterat 2020-11-26
• Protokoll från Krisledningsnämnden daterat 2020-11-26

Utredning
Det finns 68 verksamheter med serveringstillstånd som debiteras 431 tkr i årlig till-
synsavgift. Därtill tillkommer 23 verksamheter som anmält försäljning av folköl vil-
ka debiteras ca 70 tkr. Sammantaget uppgår alltså debiteringen till 501 tkr för 2020.

Om inte Miljö- och tillståndsnämnden ska bära den uteblivna intäkten inom sin 
budget, så föreslås att finansiering sker genom en minskning av kommunens resul-
tat i motsvarande mån.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

att nedsättningen av tillsynsavgiften avseende serveringstillstånd och folköl finan-
sieras genom minskning av årets resultat 2020 i motsvarande mån.



TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 
(2)

ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 80 Ängelholm info@engelholm.se

0431–870 00 engelholm.se

att tillföra Miljö- och tillståndsnämnden 501 tkr i budget 2020 för att kompensera 
de uteblivna intäkterna genom att belasta årets resultat 2020. 

Lilian Eriksson
Kommundirektör

Stefan Marthinsson
Ekonomichef

Beslutet expedieras till:
• SST Ekonomi & kvalitet
• Miljö- och tillståndsnämnden



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Miljö- och tillståndsnämnden
2020-11-26

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

MTN § 67 Dnr. MTN 2020/37, 

Nedsättning av årsavgift för serveringstillstånd och 
folköl

Ärendebeskrivning
Situationen i samhället med pågående corona-pandemi har påverkat många 
branscher negativt. Restaurangbranschen är en bransch som är extra hårt drabbad. 
Miljö- och tillståndsnämnden har enligt gällande taxa möjlighet att sätta ner 
årsavgiften för de verksamheter som har tillstånd enligt alkohollagen för att servera 
alkohol och som har anmält försäljning av folköl.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 2020-11-19

Föredragande tjänsteperson
Rune Liljenberg, tf bygg- och miljöchef

Yrkande
Bifall till förslaget i tjänsteutlåtandet från: Staffan Broddesson (C), Anders 
Davidsson (M), Pontus Myrenberg (SD), Anne-Marie Lindén(MP) och Jan-Eric 
Andersson (KD).

Torgny Handreck (S) yrkar bifall till förslaget i tjänsteutlåtandet, med förslag på ett 
tillägg i första att-satsen i slutet av meningen: ”Under förutsättning att 
kommunfullmäktige beviljar kostnadsersättning.”

Proposition och omröstning
Ordförande ställer proposition på Torgny Handrecks tilläggsyrkande och finner att 
detta ska avslås. Votering begärs och verkställs. Den som röstar för förslaget från 
tjänsteutlåtandet röstar JA. Den som röstar för Torgny Handrecks förslag, dvs 
tjänsteutlåtandets förslag+ett tillägg i första att-satsen, röstar NEJ. Resultatet av 
omröstningen blev 7 JA-röster och 2 NEJ-röster. De som röstade JA var: Anders 
Davidsson (M), Anders Ingvarsson (SD), Lina Miremark (L), Jan-Eric Andersson 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Miljö- och tillståndsnämnden
2020-11-26

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

(KD), Anne-Marie Lindén (MP), Pontus Myrenberg (SD) och Staffan Broddesson 
(C). De som röstade NEJ var: Torgny Handreck (S) och Jessica Klingvall (S).

Beslut
Miljö- och tillståndsnämnden beslutar

att sätta ner den årliga tillsynsavgiften för år 2020 för verksamheter med 
serveringstillstånd och med anmälan om försäljning av folköl med 100 %,

att från Kommunfullmäktige äska 500 960 kr för år 2020 för att täcka den kostnad 
som uppstår genom neddragning av de årliga tillsynsavgifterna för 
serveringstillstånd, samt

att paragrafen skall anses omedelbart justerad.

Beslutet ska expedieras till
Krisledningsnämnden i Ängelholms kommun
miljo@engelholm.se för registrering i ärendet (dnr M-2020-1889)

mailto:miljo@engelholm.se
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Ängelholms kommun | 262 80 Ängelholm | Tel: 0431-870 00 | E-post: miljo@engelholm.se

www.engelholm.se | www.facebook.com/angelholm | www.twitter.com/engelholm

Tjänsteutlåtande
2020-11-19 Diarienummer

M-2020-1889 
MTN 2020/37

Miljö- och tillståndsnämnden
Tf Miljö- och byggchef
Rune Liljenberg
468282
Rune.Liljenberg@engelholm.se

Nedsättning av årsavgift för serveringstillstånd och folköl

Ärendebeskrivning
Situationen i samhället med pågående corona-pandemi har påverkat många branscher negativt. 
Restaurangbranschen är en bransch som är extra hårt drabbad. Miljö- och tillståndsnämnden har 
enligt gällande taxa möjlighet att sätta ner årsavgiften för de verksamheter som har tillstånd enligt 
alkohollagen för att servera alkohol och som har anmält försäljning av folköl.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 2020-11-19

Utredning
Totalt finns det i kommunen 68 verksamheter med serveringstillstånd som debiteras 431 270 kr i 
årlig tillsynsavgift. Därtill tillkommer 23 verksamheter som har anmält försäljning av folköl vilka 
debiteras totalt 69 690 kr. Sammanlagt debiteras alltså årsavgifter om ca 500 960 kr för servering 
och försäljning av alkohol i Ängelholms kommun.

Gällande taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen fastställdes av Kommunfullmäktige den 
11 november 2019 (KF § 200/2019). Enligt 7 § får Miljö- och tillståndsnämnden besluta om att 
sätta ner de avgifter som anges i taxan.

Förslag till beslut
Miljö- och tillståndsnämnden beslutar

att sätta ner den årliga tillsynsavgiften för år 2020 för verksamheter med serveringstillstånd och 
med anmälan om försäljning av folköl med 100 %

att från Kommunfullmäktige äska 500 960 kr för år 2020 för att täcka den kostnad som uppstår 
genom neddragning av de årliga tillsynsavgifterna för serveringstillstånd, samt

att paragrafen skall anses omedelbart justerad.

_____

Rune Liljenberg
Miljö- och byggchef

Beslutet och tjänsteutlåtandet expedieras till:
Krisledningsnämnden i Ängelholms kommun
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Ängelholms kommun | 262 80 Ängelholm | Tel: 0431-870 00 | E-post: miljo@engelholm.se

www.engelholm.se | www.facebook.com/angelholm | www.twitter.com/engelholm

miljo@engelholm.se för registrering i ärendet (dnr M-2020-1889)

mailto:miljo@engelholm.se


§ 131 

Ängelholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Krisledningsnämnden 

2020-11-26 

Dnr. KLN 16/2020 

Angående nedsättning av årsavgift för serveringstillstånd 
och folköl 

Ärendebeskrivning 
Den tillförordnade miljö- och byggchefen har i tjänsteyttrande till Miljö- och till
ståndsnämnden lyft frågan om nedsättning av årsavgifter för de verksamheter som har 
tillstånd enligt alkohollagen för att servera alkohol och som har anmält försäljning av 
alkohol. 

Enligt tjänsteskrivelsen från miljö- och byggchefen finns det 68 verksamheter med 
serveringstillstånd som debiteras 430 tkr i årlig tillsynsavgift Därtill tillkommer ca 40 
verksamheter som anmält försäljning av folköl vilka debiteras ca 120 tkr. Sammantaget 
uppgår alltså debiteringen till 550 tkr för 2020. 

Om beslut fattas om att efterskänka dessa avgifter, och inte Miljö- och tillståndsnämnden 
ska bära den uteblivna intäkten inom sin budget, så föreslås att finansiering sker genom en 
minskning av kommunens resultat i motsvarande mån. 

Beslut 
Krisledningsnämnden föreslår kommunfullmäktige 

att nedsättningen av tillsynsavgiften avseende serveringstillstånd och folköl finansieras 
genom minskning av årets resultat 2020 i motsvarande mån. 

att tillföra Miljö- och tillståndsnämnden 550 tkr i budget 2020 för att kompensera de 
uteblivna intäkterna genom att belasta årets resultat 2020. 

Justeringspersons signa tur U t drags bestyrkande 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-12-02

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KS § 248 Dnr. KS 2020/536

Lönerevision 2020, fördelning av avsatta medel

Ärendebeskrivning
Avtalsförhandlingarna för 2020 är nu slutförda för samtliga avtalsområden. 
Servicestöd har arbetat fram ett underlag för att fördela de avsatta medlen utifrån 
de ökade lönekostnaderna per nämnd och huvuduppdrag.

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande daterat 2020-11-19
• Bilaga fördelning lönerevisionen 2020

Yrkande
Bifall till förslaget till beslut i tjänsteutlåtandet från Lars Nyander (S), 
Ola Carlsson (M), Linda Persson (KD), Johan Wifralius (SD) och Liss Böcker (C).

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut om finansiering fördela 
medlen för lönerevisionen 2020 till nämnder och huvuduppdrag för budget 2020 
enligt bilaga,

att finansiera fördelningen genom att ianspråkta kommunstyrelsens reserv för 
lönerevision om 27 261 tkr, samt

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige

att de 2 189 tkr som saknas i kommunstyrelsens reserv för lönerevision finansieras 
genom att belasta årets resultat 2020.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-12-02

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Beslutet ska expedieras till
• Ekonomi och kvalitet, Servicestöd
• Samtliga nämnder



TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 
(2)

ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 80 Ängelholm info@engelholm.se

0431–870 00 engelholm.se

Budgetchef
Fredrik Karlsson
0431-468189
Fredrik.Karlsson@engelholm.se

Till: Kommunstyrelsen
Diarienummer: KS 2020/536
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande
Datum: 2020-11-19

Lönerevision 2020, fördelning av avsatta medel

Ärendebeskrivning
Avtalsförhandlingarna för 2020 är nu slutförda för samtliga avtalsområden. Ser-
vicestöd har arbetat fram ett underlag för att fördela de avsatta medlen utifrån de 
ökade lönekostnaderna per nämnd och huvuduppdrag.

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande daterat 2020-11-19
• Bilaga fördelning lönerevisionen 2020

Utredning
Löneökningarna för de anställda inom Kommunals avtalsområde gäller från och 
med 2020-11-01 och inkluderar även ett engångsbelopp. De för övriga anställdas 
löneökningar gäller från och med 2020-04-01. Arvodesökningarna för de förtroen-
devalda följer riksdagens grundarvode och gäller från och med 2020-01-01. Arvo-
den till uppdragstagare är också uppräknade från och med 2020-01-01.

I fördelningen i bilagan ingår löneökningarna för budgeterad månadsavlönad per-
sonal i den skattefinansierade verksamheten. Ingen budgetkompensation för timlö-
ner och ersättning för obekväm arbetstid har skett. Som en konsekvens av de öka-
de personalkostnaderna justeras även de interna ersättningarna mellan nämnderna.

I budgeten för år 2020 finns medel om 27 261 tkr avsatta i löneökningsreserven 
under kommunstyrelsen. När beräkningarna för lönerevisionen är gjorda visar det 
sig att det fattas 2 189 tkr att fördela ut till nämnderna. Huvudanledningen är att 
engångsbeloppet till de anställda inom kommunals avtalsområde tillsammans med 
löneökningen från första november överstiger den avsatta nivån i budget 2020.



TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 
(2)

ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 80 Ängelholm info@engelholm.se

0431–870 00 engelholm.se

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut om finansiering fördela 
medlen för lönerevisionen 2020 till nämnder och huvuduppdrag för budget 2020 
enligt bilaga,

att finansiera fördelningen genom att ianspråkta kommunstyrelsens reserv för lö-
nerevision om 27 261 tkr, samt

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige

att de 2 189 tkr som saknas i kommunstyrelsens reserv för lönerevision finansieras 
genom att belasta årets resultat 2020.

Lilian Eriksson
Kommundirektör

Stefan Marthinsson
Ekonomichef

Beslutet expedieras till:
• Ekonomi och kvalitet, Servicestöd
• Samtliga nämnder



Bilaga fördelning lönerevisionen 2020 (tkr)

Effekter på budget 2020 Ökad Interna Summa
personalkostnad ersättningar lönerevisionen

Kommunfullmäktige 58 0 58

Kommunstyrelse
Kommunstyrelsen, egen verksamhet 69 0 69
Lärande och familj 618 12 630
Kommunledning och Servicestöd 1 315 -131 1 184
Kommunövergripande/finansiering 0 0 0

Summa Kommunstyrelse 2 002 -119 1 883

Familje- och utbildningsnämnd 14 325 1 095 15 420

Nämnden för omsorg och stöd 9 250 425 9 675

Samhällsbyggnadsnämnd 2 776 -1 557 1 219

Nämnden för kultur, idrott och fritid 692 119 811

Miljö- och tillståndsnämnd 288 4 292

Överförmyndarnämnd 59 33 92

Summa driftbudget/plan 29 450 0 29 450



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-12-02

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KS § 249 Dnr. KS 2020/454

Försäljning av del av Ängelholm 5:59 till Kaa 
Fastighet AB

Ärendebeskrivning
Aktuell del av fastigheten Ängelholm 5:59, ägd av Ängelholms kommun, består 
enligt gällande detaljplan av kvartersmark för industri, se rött markerat område i 
kartskiss. Industrifastigheten Programmeraren 2 angränsar till aktuellt område. 
Ägaren till Programmeraren 2 (Kaa Fastighet AB) önskar köpa området (ca 5520 
m2) för att integrera marken i befintlig fastighet. 

Kommunen har upprättat en överenskommelse om fastighetsreglering som ägaren 
till Programmeraren 2 har undertecknat.

Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 28 oktober 2020.

• Tjänsteutlåtande Mark- och exploateringsenheten den 8 oktober 2020.

• Förslag till överenskommelse om fastighetsreglering 

• Kartskiss

Yrkande
Bifall till arbetsutskottets förslag från Liss Böcker (C), Christina Hanstål (M), 
Lars Nyander (S), Karl-Erik Asp (M), Linda Persson (KD), Eric Sahlvall (L) och 
Patrik Ohlsson (SD)

Beslut
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna upprättat förslag till överenskommelse om fastighetsreglering 
med Kaa Fastighet AB.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-12-02

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Beslutet ska expedieras till
Mark- och exploateringsenheten med överenskommelse om fastighetsreglering i 
original (3 exemplar).



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-10-28

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 213 Dnr. KS 2020/454

Försäljning av del av Ängelholm 5:59 till 
Kaa Fastighet AB

Ärendebeskrivning
Aktuell del av fastigheten Ängelholm 5:59, ägd av Ängelholms kommun, består 
enligt gällande detaljplan av kvartersmark för industri, se rött markerat område i 
kartskiss. Industrifastigheten Programmeraren 2 angränsar till aktuellt område. 
Ägaren till Programmeraren 2 (Kaa Fastighet AB) önskar köpa området (ca 5520 
m2) för att integrera marken i befintlig fastighet. 

Kommunen har upprättat en överenskommelse om fastighetsreglering som ägaren 
till Programmeraren 2 har undertecknat.

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande Mark- och exploateringsenheten den 8 oktober 2020.

• Förslag till överenskommelse om fastighetsreglering 

• Kartskiss

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta

att godkänna upprättat förslag till överenskommelse om fastighetsreglering 
med Kaa Fastighet AB.

Beslutet ska expedieras till
Mark- och exploateringsenheten med överenskommelse om fastighetsreglering i 
original (3 exemplar).
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ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 80 Ängelholm info@engelholm.se

0431–870 00 engelholm.se

Tf Mark- och exploateringschef
Sara Elmefjärd
0431-468987
Sara.elmefjard@engelholm.se

Till: Kommunstyrelsen
Datum: 2020-10-08
Diarienummer: KS 2020/454
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande

Försäljning av del av Ängelholm 5:59 till Kaa Fastig-
het AB

Ärendebeskrivning
Aktuell del av fastigheten Ängelholm 5:59, ägd av Ängelholms kommun, består en-
ligt gällande detaljplan av kvartersmark för industri, se rött markerat område i kart-
skiss. Industrifastigheten Programmeraren 2 angränsar till aktuellt område. Ägaren 
till Programmeraren 2 (Kaa Fastighet AB) önskar köpa området (ca 5520 m2) för 
att integrera marken i befintlig fastighet. 

Kommunen har upprättat en överenskommelse om fastighetsreglering som ägaren 
till Programmeraren 2 har undertecknat.

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande Mark- och exploateringsenheten den 8 oktober 2020. 
Förslag till överenskommelse om fastighetsreglering 
Kartskiss

Utredning
Trident Industri AB (hyresgästen på Programmeraren 2) firar 25 år i år. Bolaget har 
aviserat till fastighetsägaren att ytterligare lokaler behövs. I första hand behövs en 
lagerbyggnad men det är också troligt att produktionslokaler uppförs samtidigt. 

Mark- och exploateringsenheten gör bedömningen att den bästa utvecklingen för 
aktuellt område är en sådan fastighetsreglering. Detta för att trygga utvecklingen av 
redan befintlig verksamhet. I dagsläget finns det inga andra intressenter till marken. 
En eventuell nyetablering i området försvåras av faktumet att det inte är möjligt att 
anordna infarter söderifrån mot Kungsgårdsleden.
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ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 80 Ängelholm info@engelholm.se

0431–870 00 engelholm.se

Ängelholms kommun ansöker om fastighetsbildning, förrättningskostnaderna beta-
las av köparen till marken. Ersättningen för överfört område  är överenskommen 
och ska uppgå till 150 kronor/m². Ersättningen är beräknad utifrån tidigare försälj-
ningar av industrimark inom området samt inom liknande områden i kommunen. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfull-
mäktige besluta

att godkänna upprättat förslag till överenskommelse om fastighetsregle-
ring med Kaa Fastighet AB.

Lilian Eriksson 
Kommundirektör

Sara Elmefjärd 
Tf Mark- och exploateringschef

Beslutet expedieras till:
Mark- och exploateringsenheten med överenskommelse om fastighetsreglering i 
original (3 exemplar).
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Överenskommelse om fastighetsreglering 

Denna överenskommelse om fastighetsreglering har ingåtts mellan ägarna av: 

Ängelholm 5:59 

och 

Programmeraren 2 

Ängelholms kommun 
Östra vägen 2 
262 80 Ängelholm 

Kaa Fastighet AB 
Klittervägen 7 
262 68 Ängelholm 

(212000-0977) 

(556921-2359) 

Ägarna till berörda fastigheter är överens om följande: 

Fastighetsreglering 

Ersättning 

Tillträde ___ _ 

Från Ängelholm 5:59 överförs figur 1 (ca 5520 m2
) på kartskissen 

nedan till Programmeraren 2. 
lO 

Ägaren av Programmeraren 2, Kaa Fastighet AB ska betala 
150 kronor/m2 till ägaren av Ängelholm 5:59, Ängelholms kommun. 

Ersättningen ska betalas senast 30 dagar efter att förrättningen vunnit 
laga kraft. Om betalningen sker därefter betalas ränta enligt 6 § 
räntdagen från förfallodagen tills betalning sker. 

illtt:äde ske.r nät-förrättningen vunnit laga kraft och ersättning n fu:_ ;J;d~--
betald. j'P~-' 
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Ansökan om förrättning Ängelholms kommun ansöker om fastighetsreglering i enlighet med 
denna överenskommelse. Ägaren till Programmeraren 2 biträder 
härmed ansökan. Kostnaderna för fastighetsregleringen betalas av 
ägaren till Programmeraren 2. 

Denna överenskommelse är upprättad i tre likalydande exemplar varav partema tagit var sitt och 
en bifogas med ansökan till Lantmäteriet. 

Ängelholm 2020- t:) 9 -l .J 
För Programmeraren 2 

;:z··~ 

Ängelholm 2020-
För Ängelholm 5:59 

) /r~ A-tV.De-tl~SO/V 

) 

_) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-12-02

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KS § 250 Dnr. KS 2020/449

Köp av mark till förskola i Össjö

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-11 att en ny förskola ska etableras i Össjö, 
KS 2019/40. 

En lokaliseringsutredning för att finna en lämplig plats för förskola inom Össjö har 
tagits fram och resulterat i ett föreslaget område inom Össjö 31:13. Planbesked för 
förskola inom området behandlas i ärende KS 2020/475. 

Nuvarande fastighetsägare är positiv till lokaliseringen och ett köpekontrakt har 
tagits fram och är signerat av säljarna. Köpekontraktet är villkorat av att detaljplan 
för området tas fram och vinner laga kraft. Området som förvärvas är ca 5000 m2. 
Köpeskilling ska utgå med 20 kr/m2 vilket ger en beräknad köpeskilling på ca 
100 000 kronor. 

Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 28 oktober 2020.

• Tjänsteutlåtande Mark- och exploateringsenheten den 16 oktober 2020

• Köpekontrakt del av Össjö 31:13 

Yrkande
Bifall till arbetsutskottets förslag till beslut från Ola Carlsson (M), Lars Nyander (S), 
Linda Persson (KD), Patrik Ohlsson (SD), Christina Hanstål (M), Eric Sahlvall (L) 
och Liss Böcker (C).



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-12-02

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att under förutsättning att positivt planbesked meddelas av kommunstyrelsen 
för del av Össjö 31:13 (KS 2020/475) godkänna upprättat köpekontrakt för 
del av Össjö 31:13

att Mark- och exploateringschef ges rätt att underteckna förnyat köpekontrakt 
under förutsättning att villkoren och köpeskillingen i avtalet är desamma. 

Beslutet ska expedieras till
Mark- och exploateringsenheten med köpekontrakt i original.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-10-28

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 211 Dnr. KS 2020/449

Köp av mark till förskola i Össjö

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-11 att en ny förskola ska etableras i Össjö, 
KS 2019/40. 

En lokaliseringsutredning för att finna en lämplig plats för förskola inom Össjö har 
tagits fram och resulterat i ett föreslaget område inom Össjö 31:13. Planbesked för 
förskola inom området behandlas i ärende KS 2020/475. 

Nuvarande fastighetsägare är positiv till lokaliseringen och ett köpekontrakt har 
tagits fram och är signerat av säljarna. Köpekontraktet är villkorat av att detaljplan 
för området tas fram och vinner laga kraft. Området som förvärvas är ca 5000 m2. 
Köpeskilling ska utgå med 20 kr/m2 vilket ger en beräknad köpeskilling på ca 
100 000 kronor. 

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande Mark- och exploateringsenheten den 16 oktober 2020

• Köpekontrakt del av Össjö 31:13 

Föredragande tjänsteperson
Mark- och exploateringsingenjör Annika Andersson föredrar ärendet.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

att under förutsättning att positivt planbesked meddelas av kommunstyrelsen 
för del av Össjö 31:13 (KS 2020/475) godkänna upprättat köpekontrakt för 
del av Össjö 31:13

att Mark- och exploateringschef ges rätt att underteckna förnyat köpekontrakt 
under förutsättning att villkoren och köpeskillingen i avtalet är desamma. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-10-28

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Beslutet ska expedieras till
Mark- och exploateringsenheten med köpekontrakt i original.
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ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 80 Ängelholm info@engelholm.se
0431–870 00 engelholm.se

Mark- och exploateringsingenjör
Annika Andersson
0431-468981
annika.andersson3@engelholm.se

Till: Kommunstyrelsen
Datum: 2020-10-16 
Diarienummer: KS 2020/449
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande

Köpekontrakt för del av fastigheten Össjö 31:13, 
Össjö 

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-11 att en ny förskola ska etableras i Össjö, 
KS 2019/40. 

En lokaliseringsutredning för att finna en lämplig plats för förskola inom Össjö har 
tagits fram och resulterat i ett föreslaget område inom Össjö 31:13. Planbesked för 
förskola inom området behandlas i ärende KS 2020/475. 

Nuvarande fastighetsägare är positiv till lokaliseringen och ett köpekontrakt har ta-
gits fram och är signerat av säljarna. Köpekontraktet är villkorat av att detaljplan 
för området tas fram och vinner laga kraft. Området som förvärvas är ca 5000 m2. 
Köpeskilling ska utgå med 20 kr/m2 vilket ger en beräknad köpeskilling på ca 
100 000 kronor. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande Mark- och exploateringsenheten den 16 oktober 2020
Köpekontrakt del av Össjö 31:13 

Utredning
Mark- och exploateringsenheten har tillsammans med Planenheten tagit fram en 
lokaliseringsutredning för att finna en lämplig plats för förskola inom Össjö. Ett 
område som ligger inom det centralt belägna grönområdet i Össjö by föreslås. 
Planbesked för förskola inom området behandlas i ärende KS 2020/475. 
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ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 80 Ängelholm info@engelholm.se
0431–870 00 engelholm.se

Köpekontrakt
Mark- och exploateringsenheten har tagit fram ett köpekontrakt för utpekat områ-
det inom Össjö 31:13 som fastighetsägarna undertecknat.  

Förvärvet avser område för planansökan i ärende KS 2020/475. Området kommer 
att planläggas som kvartersmark för förskola. En areal på ca 5000 m2 ska förvärvas 
av kommunen. I köpekontraktet pekas ett utredningsområde ut vilket omfattar ca 
7500 m2, se rödmarkerat område i kartskissen nedan. I planarbetet ska utredas vilka 
ytor inom utredningsområdet som lämpligast bör planläggas för förskola med avse-
ende på trafik, buller, nivåskillnader m.m. 

Köpekontraktet anger en ersättning på 20 kr/m2 vilket ger en beräknad köpeskil-
ling på ca 100 000 kronor. 

Köpekontraktet kan bli ogiltigt till följd av exempelvis nekad vilandeförklaring hos 
Lantmäteriet för pågående planarbete. Köpekontraktet kan även behöva preciseras 
efter planarbetet vad avser området som förvärvas. I köpekontraktet anges en av-
siktsförklaring att parterna då ska förnya köpekontraktet på samma villkor och med 
samma köpeskilling som framgår av aktuellt köpekontrakt. Detta under förutsätt-
ning att aktivt planarbete fortfarande pågår eller detaljplanen har vunnit laga kraft.



TJÄNSTEUTLÅTANDE 3 (3)

ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 80 Ängelholm info@engelholm.se
0431–870 00 engelholm.se

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfull-
mäktige besluta 

att under förutsättning att positivt planbesked meddelas av kommunstyrelsen 
för del av Össjö 31:13 (KS 2020/475) godkänna upprättat köpekontrakt för 
del av Össjö 31:13

att Mark- och exploateringschef ges rätt att underteckna förnyat köpekontrakt 
under förutsättning att villkoren och köpeskillingen i avtalet är desamma. 

Lilian Eriksson
Kommundirektör

Sara Elmefjärd
Tf. Mark- och exploateringschef

Beslutet expedieras till:
Mark- och exploateringsenheten med köpekontrakt i original.
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I<öpekon trakt 

Köpare 

Säljare 

Partemas avsikt 

Fastighet 

Ängelholms kommun 
262 80 Ängelholm, 
nedan kallad "Köparen" 

--.... 
--
nedan kallad "Säljaren" 

(212000-0977) 

--
--
--

Ängelholms kommun har för avsikt att möjliggöra byggnation av en 
förskola i Össjö. Genom markförvärv och planarbete kan en plats för 
förskola förberedas. När det uppstår behov av att bygga en förskola i 
byn kan mycket tid sparas genom att platsen finns förberedd. 

Kommunen har funnit en lämplig plats för förskola inom det centralt 
belägna grönområdet/ skogsområdet i Össjö. För att möjliggöra en 
förskola krävs framtagande av detaljplan, vilken kommer att sökas i 
samband med detta köpekontrakts undertecknande. I en sådan 
planprocess prövas platsens lämplighet och vilka åtgärder som 
behöver utföras för att uppfylla krav avseende trafik, buller, 
markmiljö m.m. Planprocessen väntas ta mnt 1,5- 2 år. 

I det fall planarbete visar att platsen inte är lämplig ska köpet inte 
slutföras. 

Del av Ängelholm Össjö 31:13 nedan kallad "Fastigheten" . 
Fastigheten omfattar ca 5 000 m2 inom det utredningsområde som är 
inringat med rött i kartskissen nedan. 

Fastigheten ska omfatta det område som planläggs som kvartersmark 
för förskola i den detaljplan som söks i samband med att 
köpekontraktet tecknas. Vilken utbredning Fastigheten kommer att 
få inom utredningsområdet avgörs i planarbetet. Markerat område i 
kartskissen nedan visar därför på ett större område än 5000 m2

. 
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 Kartskiss som visar utredningsområde för Fastigheten med rött.  
 

Överlåtelseförklaring Säljaren överlåter och försäljer härmed Fastigheten till  
Köparen. 

  

Köpeskilling Köpeskillingen för Fastigheten är 20 kronor/m2. Arealen fastställs i 
samband med lagakraftvunnen detaljplan, där kvartersmarkens areal 
avses.  

 

Tillträde och köpebrev Fastigheten tillträds inom 1 månad från när lagakraftvunnen 

detaljplan för förskola föreligger för Fastigheten.  
 
Köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen. När köpeskillingen är 
erlagd upprättar parterna köpebrev. Skulle Köparen brista i 
fullgörandet av betalning äger Säljaren rätt att häva köpet.  
 

Villkor Som villkor för köpets bestånd gäller att: 
1. Kommunfullmäktige godkänner detta köpekontrakt 
2. Kommunstyrelsen lämnar positivt planbesked för att 

planlägga Fastigheten för förskola.  
 

Ingen av parterna har rätt att kräva ersättning av andra parten på 
grund av avtalsbrott eller för nedlagda kostnader. 
 

 Fastighetens skick Fastigheten överlåts i befintligt skick. 

 
Säljaren förbinder sig att inte utföra någon gallring eller avverkning 
av skogen inom Fastigheten under perioden från köpekontraktets 
undertecknande till dess att tillträde sker.   
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Fastighetens kostnader Säljaren betalar Fastighetens kostnader och erhåller Fastighetens 

intäkter för tiden fram till tillträdesdagen. För tiden därefter övergår 
kostnader och intäkter på Köparen. 

 

Lagfart Köparen söker lagfart på sitt förvärv och erlägger samtliga kostnader 
som uppkommer med anledning av detta.  

 

Fastighetsbildning Efter att detaljplan för förskola vunnit laga kraft kan Fastigheten 
avstyckas och Köparen kan söka lagfart med stöd av detta 
köpekontrakt. Köparen ansöker om Lantmäteriförrättning och 
ärendet väntas ligga vilande till dess detaljplan för området vunnit 
laga kraft. Köparen bekostar lantmäteriförrättningen. Säljaren 
biträder ansökan genom detta köpekontrakt.  

 
 Eventuella inteckningar ska inte gälla i Fastigheten och därmed det 

avstyckade området.    
 
 Vilka andelar i samfälligheter och gemensamhetsanläggningar som 

ska överföras till styckningslotten avgörs i Lantmäteriförrättning i 
samband med avstyckningen. 

 

Avsiktsförklaring Köpekontraktet kan bli ogiltigt till följd av exempelvis nekad 

vilandeförklaring hos Lantmäteriet för pågående planarbete. 
Köpekontraktet kan även behöva preciseras efter planarbetet vad 
avser område för Fastigheten.  

 
Parterna har för avsikt att förnya köpekontraktet på samma villkor 
och med samma köpeskilling som framgår av detta köpekontrakt 
under förutsättning att aktivt planarbete fortfarande pågår eller 
detaljplanen har vunnit laga kraft.  

 
Jordabalken m.m. Utöver vad som framgår av detta avtal gäller vad som stadgas i 4 kap 

jordabalken angående köp av fast egendom och andra i 
förekommande fall tillämpliga lagar mellan parterna. 

 
 

 
  



Detta köpekontrakt är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 

Ängelholm 2020-
För Ängelholms kommun 

Säljarens underskrift bevittnas: 

Ängelholm 2020-
För Össjö 31:13 

--.... 
.......................... .-
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-01-13

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KS § 3 Dnr. KS 2016/896

Plan för slutrapport -en långsiktig målbild för hållbar 
social integration

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige gav under 2017 sina fem beredningar uppdrag under det 
gemensamma paraplyet hållbar utveckling - ekonomisk, ekologisk och social 
hållbarhet. Beredning för lärande som arbetar med frågor kring utbildning och 
utveckling av Ängelholms skolor fick i uppdrag att ta fram en långsiktig målbild för 
hållbar social integration. Hur kan en väl fungerande förskola och skola samt 
föreningslivet minska utanförskapet och påverka både social och ekonomisk 
hållbarhet för nuvarande och kommande generationer?
Kommunfullmäktige tog den 29 oktober 2018 beslut om att förklara uppdraget 
slutfört och att överlämna beredningens slutrapport till kommunstyrelsen för 
handläggning.

Kommundirektören har därefter gett Huvuduppdragschefen för Lärande och familj 
i uppdrag att ta fram plan för slutrapport. 

Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 16 december 2020.
• Tjänsteutlåtande, Lärande och familj, daterat den 30 oktober 2020
• Plan för slutrapport, daterad den 16 september 2020
• Beslut Kommunfullmäktige 2018-10-29
• Slutrapport, ”En långsiktig målbild för hållbar social integration – med fokus på 

barn och unga”

Föredragande tjänsteperson
Lars-Ola Olsson chef Lärande och familj och Dragan Kostic 
integrationssamordnare föredrar ärendet.

Yrkande
Bifall till arbetsutskottets förslag till beslut från: Patrik Ohlsson (SD), 
Christina Hanstål (M), Liss Böcker (C), BrittMarie Hansson (S), 
Karl-Otto Rosenqvist (MP), Linda Persson (KD) och Eric Sahlvall (L).



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-01-13

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Patrik Ohlsson (SD) anhåller även om lov att bifoga en protokollsanteckning vilket 
medges.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna plan för slutrapport – ”En långsiktig målbild för hållbar social 
integration”.

att beakta ärendet i budgetarbetet inför Budget 2022 och plan 2023-2024.

Protokollsanteckning
Sverigedemokraterna bifaller planen för slutrapporten, men vill påpeka att det 
fortsatta arbetet mot social hållbarhet i samhället behöver ett särskilt fokus på 
personer som är utlandsfödda. Detta är en starkt diversifierad grupp, men med en 
allt större andel utlandsfödda så ökar problemen med bristande assimilering. 
Därmed ökar också vikten av ett aktivt arbete mot att kommunens medborgare, 
trots olika bakgrund, ska känna samhörighet vad gäller ett gemensamt språk, 
gemensamma sociala koder och grundläggande gemensamma värderingar.

Beslutet ska expedieras till
• Huvuduppdrag Lärande och familj

• Huvuduppdrag Samhälle



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-12-16

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 252 Dnr. KS 2016/896

Plan för slutrapport -en långsiktig målbild för hållbar 
social integration

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige gav under 2017 sina fem beredningar uppdrag under det 
gemensamma paraplyet hållbar utveckling - ekonomisk, ekologisk och social 
hållbarhet. Beredning för lärande som arbetar med frågor kring utbildning och 
utveckling av Ängelholms skolor fick i uppdrag att ta fram en långsiktig målbild för 
hållbar social integration. Hur kan en väl fungerande förskola och skola samt 
föreningslivet minska utanförskapet och påverka både social och ekonomisk 
hållbarhet för nuvarande och kommande generationer?
Kommunfullmäktige tog den 29 oktober 2018 beslut om att förklara uppdraget 
slutfört och att överlämna beredningens slutrapport till kommunstyrelsen för 
handläggning.

Kommundirektören har därefter gett Huvuduppdragschefen för Lärande och familj 
i uppdrag att ta fram plan för slutrapport. 

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande, Lärande och familj, daterat den 30 oktober 2020
• Plan för slutrapport, daterad den 16 september 2020
• Beslut Kommunfullmäktige 2018-10-29
• Slutrapport, ”En långsiktig målbild för hållbar social integration – med fokus på 

barn och unga”

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta

att godkänna plan för slutrapport – ”En långsiktig målbild för hållbar social 
integration”.

att beakta ärendet i budgetarbetet inför Budget 2022 och plan 2023-2024.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-12-16

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Beslutet ska expedieras till
• Huvuduppdrag Lärande och familj

• Huvuduppdrag Samhälle
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Integrationssamordnare
Dragan Kostic
0431-46 81 55
dragan.kostic@engelholm.se

Till: Kommunstyrelsen
Diarienummer: KS 2016/896
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande
Datum: 2020-10-30

Plan för slutrapport -en långsiktig målbild för hållbar 
socialintegration

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige gav under 2017 sina fem beredningar uppdrag under det ge-
mensamma paraplyet hållbar utveckling - ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. 
Beredning för lärande som arbetar med frågor kring utbildning och utveckling av 
Ängelholms skolor fick i uppdrag att ta fram en långsiktig målbild för hållbar social 
integration. Hur kan en väl fungerande förskola och skola samt föreningslivet 
minska utanförskapet och påverka både social och ekonomisk hållbarhet för nuva-
rande och kommande generationer?
Kommunfullmäktige tog den 29 oktober 2018 beslut om att förklara uppdraget 
slutfört och att överlämna beredningens slutrapport till kommunstyrelsen för hand-
läggning.

Kommundirektören har därefter gett Huvuduppdragschefen för Lärande och fa-
milj i uppdrag att ta fram plan för slutrapport. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande, Lärande och familj, daterat den 30 oktober 2020
• Plan för slutrapport, daterad den 16 september 2020
• Beslut Kommunfullmäktige, KF § 237, daterat den 29 oktober 2018
• Slutrapport, ”En långsiktig målbild för hållbar social integration – med fokus på 

barn och unga”

Utredning
En arbetsgrupp bestående av olika kompetenser från tjänsteorganisationen har uti-
från beredningens rekommendationer formulerat kommentarer och förslag för var 
och en av beredningens fyra rekommendationer.

Social hållbarhet är inte en fråga som kan lösas snabbt och enkelt. Det kommer att 
krävas samma typ av långsiktiga investeringsperspektiv som samhället redan har in-
om andra områden, till exempel infrastruktur och miljö. En social investeringspoli-
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tik ger utrymme att genom ett agilt arbetssätt arbeta med olika sociala projekt i 
kommunövergripande samverkan. Förebyggande insatser för barn och unga ger ex-
tra mycket tillbaka för varje investerad krona. Det ska vara förebyggande insatser 
som vilar på evidens, ett långsiktigt perspektiv, uthållighet och systematik. Det är 
ett effektivt sätt att skapa en social hållbarhet för framtida generationer. 

Planen innehåller kostnadsberäkningar vilka utgår från beredningens rekommenda-
tioner och tjänsteorganisationens förslag på åtgärder för att realisera dessa.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

att godkänna plan för slutrapport – ”En långsiktig målbild för hållbar social in-
tegration”.

att beakta ärendet i budgetarbetet inför Budget 2022 och plan 2023-2024.

Lilian Eriksson
Kommundirektör

Lars-Ola Olsson
Chef Lärande och familj

Beslutet expedieras till:
• Kommunfullmäktige
• Lärande och familj
• Samhälle
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Plan för slutrapport - En långsiktig målbild för 
hållbar socialintegration för barn och unga

Beredning: Beredning för lärande
Rapport: En långsiktig målbild för hållbar social integration – med fokus på barn och unga

Inledning
Denna plan för slutrapport syftar till att föreslå åtgärder, kostnader och en tidsplan efter 
beredning för lärandes rekommendationer i slutrapport ”En långsiktig målbild för hållbar social 
integration - med fokus på barn och unga”. I plan för slutrapport ges förslag på fortsatt arbete för att 
nå målbilden: ”Hur kan en väl fungerande förskola och skola samt föreningslivet minska utanförskapet och 
påverka både social och ekonomisk hållbarhet för nuvarande och kommande generationer?”
En arbetsgrupp bestående av olika kompetenser från tjänsteorganisationen har utifrån 
beredningens rekommendationer formulerat kommentarer och förslag för var och en av 
beredningens 4 rekommendationer. I slutet av dokumentet finns arbetsgruppens samlade 
bedömning och förslag på aktiviteter.

Bakgrund
Kommunfullmäktige gav under 2017 sina fem beredningarna uppdrag under det gemensamma 
paraplyet hållbar utveckling - ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Beredning för lärande 
som arbetar med frågor kring utbildning och utveckling av Ängelholms skolor fick i uppdrag 
att ta fram en långsiktig målbild för hållbar social integration. Hur kan en väl fungerande 
förskola och skola samt föreningslivet minska utanförskapet och påverka både social och 
ekonomisk hållbarhet för nuvarande och kommande generationer?

        Syfte och mål med beredningens uppdrag - En jämlik kommun
Beredningen har arbetat med uppdraget för att 
• Förskolan har en viktig roll i att skapa goda uppväxtvillkor för barn. 
• Skolan är en naturlig mötesplats – en arena för integration. 
• Det finns en koppling mellan olika typer av utanförskap och en förhistoria av 
skolmisslyckanden. 
• Ett inkluderande föreningsliv ökar integrationen. 
• Hitta former för att främja föräldrars delaktighet, och därmed integrationen. 
• Arbeta mot ett samhälle med likvärdiga förutsättningar för alla barn och unga. 

Integrationssamordnare
Dragan Kostić
0431 87000
Dragan.kostic@engelholm.se Kommunstyrelsen
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Resultat av beredningsuppdraget
För att nå målbilden har beredningen lämnat fyra rekommendationer som presenteras nedan. 
Under respektive rekommendation förtydligar beredningen innebörden i sitt budskap. Under 
rubriken Kommentar och förslag, beskriver vi vad som kommunen gör idag samt presenterar 
förslag på vad som kan göras för att uppfylla beredningens rekommendationer.

1. Formerna för en social investeringspolitik, med en finansieringsmodell 
för sociala investeringar, ska tas fram 

Kommentar och förslag
Sociala investeringar handlar om att investera i människor för att motverka framtida 
kostnader och minska det sociala och ekonomiska utanförskapet. Med sociala investeringar 
kan vi minska ojämlikheten i hälsa och samtidigt uppnå en god ekonomi eftersom 
effektiviteten i resurshållningen ökar.

Förslaget är att avsätta ekonomiska resurser för att skapa möjlighet för kommunala verksamheter och 
representanter från civila samhället att ansöka om medel för att utveckla metoder och nya arbetssätt i en 
social investering. Ansökan ska utgå från tydliga metoder och mål kopplade till identifierade 
behov, plan för implementering, förväntade effekter och en kostnadsberäkning. Beredningen 
har tagit del av andra kommuners modeller. En omräkning av summan till Ängelholms 
storlek innebär ca 2 500 tkr per år.

2. Låt fokus för sociala investeringar ligga på tidiga insatser med fokus på 
barn och unga 

Kommentar och förslag
En social investering är en avgränsad insats som kostar mer än ordinarie arbetssätt idag men 
som förväntas ge bättre utfall för insatsens målgrupp och samtidigt leda till minskade 
samhälleliga kostnader på sikt. Den potentiella avkastningen, både humant och ekonomiskt 
sett, är störst för insatser riktade mot tidiga åldrar.

Den potentiella avkastningen, både humant och ekonomiskt sett, är störst för insatser 
riktade mot tidiga åldrar. Till exempel deltagande i förskola kan vara betydelsefullt för barns 
utveckling och lärande senare i livet och för bättre skolprestation. Förslaget är att arbeta för en 
högre inskrivningsgrad på förskolor för barn från socioekonomisk utsatta familjer. Beredningens analys 
är att barn i socioekonomiskt svagare områden har mindre närvaro av ofrivilliga skäl, t.ex. 
med anledning av vårdnadshavares arbetslöshet och otydlig information om barnens rätt till 
allmän förskola. Här har familjecentralernas arbete med bl.a. riktade informationsinsatser en 
stor betydelse.
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Daglig läsning påverkar barnets språkutveckling och skolresultat som i sin tur bidrar till fler behöriga till 
gymnasiet och en bättre hälsa i befolkningen. Därför föreslås även detta vidmakthållas inom förskolan och 
utvecklas i samverkan med skol- och folkbiblioteken.

Föräldrarnas förväntningar på och ambitioner för sitt barn samt att föräldrarna är 
involverade i skolarbetet och har kännedom om skolans språk har betydelse för elevernas 
resultat. En utveckling av föräldrasamverkan och tydligare information och erbjudanden om 
föräldrautbildning föreslås som insats.

3. värna om, och utveckla, de satsningar i den sociala hållbarheten vi har 
redan idag och som kan ses som sociala investeringar, t.ex. 
familjecentralens arbete, elevhälsan och Aktivitet Förebygger

Kommentar och förslag

 Aktivitet förebygger
Utifrån den kommunala likställdhetsprincipen måste kommunen behandla alla sina 
medborgare lika. Om kommunen inte lyckas samkoordinera sitt arbete med social 
hållbarhet kommer det fortsätta att existera ojämlikhet i barnens hälsa utifrån 
socioekonomiska förutsättningar. Enligt forskning som beredningen tagit del av leder 
detta till större sociala kostnader för kommunen. Aktivitet förebygger erbjuder i dag bl.a. 
en timme obligatorisk föreningsaktivitet i veckan för samtliga elever i åk 4 och åk 6. 
Därutöver leder de fritidsverksamhet (AFter school) på Rönnehallen och på 
Kungsgårdshallen. Dessutom görs riktade insatser för barn i utanförskap genom 
introduktion i föreningsaktiviteter med hjälp av bidrag från näringslivet och föreningar.

Samhällets utveckling gör att behovet av dessa insatser ökar och verksamheten behöver därför utveckla 
samverkan med både skola, barn- elevhälsa samt socialtjänst för att uppnå en högre effekt. För att möta 
och tillgodose behoven föreslås resurser tillskjutas. 

 Familjecentraler
Familjecentralerna i Ängelholm har utvecklats till hälsofrämjande arenor där det 
förebyggande arbetet genom samverkan utvecklas. Familjecentralen utgör också en 
strategisk del i det lokala folkhälsoarbetet. Vi har under de senaste åren sett en markant 
ökning kring behovet av tidiga insatser och i dagsläget har verksamheten svårt att kunna 
tillhandahålla tjänster i den omfattning som det finns efterfrågan. För att kunna svara upp 
till de ökade behoven och den demografiska utvecklingen föreslås en utökning med en familjecentral. 

 Barn- och elevhälsan
Lärande och familjs verksamhetschefer har ett gemensamt uppdrag att arbeta fram och 
implementera en kommunövergripande modell för likvärdig barn- och elevhälsa inom 
huvuduppdraget. Verksamhetsområdena som ingår är förskola, grundskola, 
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gymnasieskola, barn- och elevhälsa och individ- och familjeomsorg. Specialpedagogiska 
skolmyndigheten stödjer arbetet som dessutom beviljats SIS-medel (Särskilda insatser i 
skolan). Syftet är att utveckla barn- och elevhälsoarbetet, både gällande 
kommunövergripande särskild undervisningsgrupp och även i kommunen som helhet 
med tillgängliga lärmiljöer. Barn och elever ska kunna få det stöd de behöver i 
hemkommunen och stödet ska vara likvärdigt på alla skolenheter. Socialsekreterare 
kommer att kopplas till alla skolors elevhälsoteam. Utöver verksamheternas lagstadgade 
uppdrag finns ett barnhälsoarbete. Därför föreslås en utveckling av detta för att öka likvärdigheten i de 
kommunala förskolorna. Tidigt stöd i barnens liv och tydlighet i processen är liksom 
helhetssyn på barn och familjer vägledande i utvecklingsarbetet.

4. Stötta föreningar som fokuserar extra på social hållbarhet genom att 
ge dem möjlighet att ansöka om medel för genomförandet

Kommentar och förslag
Samtliga elever i årskurs 4 och 6 har genom Aktivitet förebygger obligatorisk 
föreningsverksamhet på skoltid. Det finns olika modeller på hur insatsen utförs 
beroende på skolornas närhet till föreningsaktiviteter, elevantal och övriga 
förutsättningar. Aktivitet förebygger utbildar både föreningsledare och styrelser i 
värdegrundsarbete och bemötande.
     
Förslaget är att utveckla detta genom stöd till föreningar som fokuserar extra på social hållbarhet. Se 
även förslag under den första rekommendationen.
Dessutom föreslås större krav för att erhålla föreningsbidrag för barn- och ungdomsverksamhet kopplat 
till barnkonventionen och Riksidrottsförbundets riktlinjer.

Avstämning mot kommunens mål och styrdokument
Nedan redovisas de mål och styrdokument som berör social integration för barn och unga.

Kommunfullmäktiges mål
Ängelholms kommun ska 

- erbjuda öppen kommunal demokrati med bra boende, goda kommunikationer, god 
miljö och god folkhälsa för att få nöjda och trygga medborgare.,

- arbeta för långsiktig hållbarhet och ett effektivt resursutnyttjande i all planering, och
- arbeta aktivt för hållbar tillväxt och utveckling för att tydliggöra vår profil, 

ungdomsstaden, idrottsstaden, kunskapsstaden och hälsostaden
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Framtidsförklaring 2018-2022
Skolan är den absolut viktigaste funktionen i samhället för att skapa lika förutsättningar för 
barn och unga att lyckas i livet; att gå vidare till högre utbildningar, skaffa jobb eller starta 
företag. För att alla elever ska få rätt förutsättningar att tillgodogöra sig kunskap i skolan ska 
skolan vara en trygg miljö där mobbning och kränkningar inte accepteras. 

Folkhälsoplan 
En hållbar utveckling bygger på tre grundpelare, ekologisk hållbarhet, social hållbarhet och 
ekonomisk hållbarhet. Ett socialt hållbart samhälle handlar om att grundläggande mänskliga 
rättigheter tas tillvara och att hälsa och välfärd ska vara jämlikt fördelad.

Mångfaldsplan 
Mål: Att alla verksamheter arbetar för likvärdig verksamhet, service och bemötande, likvärdig 
myndighetsutövning och likvärdig fördelning av resurser. 
.
Biblioteksplan
3.4 Bibliotekets roll för språkutveckling och lässtimulans 
Läsning av skönlitteratur förmedlar insikt och förståelse för människors olika 
livssituationer och behov, likaväl som till-fällen till upplevelser och förströelse. 
Kulturen har kraften att stimulera fantasin och öppna sinnet hos varje människa. 
Den bidrar till den personliga utvecklingen. Bibliotekens läsfrämjande arbete är viktigt för att 
väcka lust och inspiration för läsning.

Handlingsplan för kultur
Kulturen har ett egenvärde genom sina olika konstformer. Den är också betydande för 
utvecklingen av både samhället och dess individer genom möjlighet till vidgat perspektiv och 
ökad förståelse för både oss själva och andra. Kulturen kan vara den kraft som får invånare att 
mötas, beröras och utvecklas.

Handlingsplan för lekplatser 
Barn behöver en säker och attraktiv utemiljö. Med leken stimuleras barnens utveckling och 
samvaro. Lekplatserna blir de naturliga mötesplatserna för denna utveckling och är därför 
centrala för säkerheten och attraktiviteten.

Handlingsplan för Kulturskolan
Handlingsplanen syftar till att bland annat främja en mer tillgänglig och jämlik kulturskola av 
hög kvalitet i såväl utbud som undervisning.  
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Samlad bedömning 
Social hållbarhet är inte en fråga som kan lösas snabbt och enkelt. Det kommer att krävas 
samma typ av långsiktiga investeringsperspektiv som samhället redan har inom andra 
områden, till exempel infrastruktur och miljö. En social investeringspolitik ger utrymme att 
genom ett agilt arbetssätt arbeta med olika sociala projekt i kommunövergripande samverkan. 
Förebyggande insatser för barn och unga ger extra mycket tillbaka för varje investerad krona. 
Det ska vara förebyggande insatser som vilar på evidens, ett långsiktigt perspektiv, uthållighet 
och systematik. Det är ett effektivt sätt att skapa en social hållbarhet för framtida generationer. 

       Organisation
Familje- och utbildningsnämnden, Nämnden för kultur idrott och fritid tillsammans med 
Kommunstyrelsen är de nämnder som främst ansvarar för att realisera slutrapportens 
rekommendationer. Huvuduppdrag Lärande och familj har ansvar för att genomföra 
utvecklingsarbetet i samverkan med övriga huvuduppdrag.

Ekonomi
Beräkningen utgår från beredningens rekommendationer och tjänsteorganisationens förslag på 
åtgärder för att realisera dessa. Den årliga kostnaden för att realisera åtgärderna uppgår till 
4 000 tkr. 

Åtgärd Kostnad Beskrivning

Utveckla metoder och nya arbetssätt med sociala 
investeringar. 2.500 tkr

Sökbara medel för både 
kommunala verksamheter 
och civilsamhället. 

Avsätta ekonomiska medel för utveckling av kommunala 
verksamheter. 1.500 tkr

Möjliggöra utveckling av 
aktivitet förebygger, barn- 
och elevhälsa samt 
familjecentral

Tidplan
Efter beslut i Kommunfullmäktige kan föreslagna åtgärder börja planeras. En realistisk 
tidsplan är att åtgärderna verkställs från och med år 2022. 
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Just. sign. Utdragsbestyrkande

KF § 237                  Dnr   KS 2016/896

Slutrapport beredningen för Lärande - Hållbar social integration

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog den 12 december 2016 § 298, årsplan för beredningarna. 
Beredning lärande fick genom årsplanen i uppdrag att ta fram en långsiktig målbild för hållbar 
social integration.

Beredningen presenterade ett förslag till slutrapport vid kommunfullmäktiges sammanträde 
den 24 september 2018.

Beslutsunderlag
Förslag till beslut, daterat 3 oktober 2018
Förslag till slutrapport, daterad 21 juni 2018

Yrkanden 
Emma Yngvesson (S), ordförande i beredningen för Lärande, yttrar sig i ärendet, tackar 
beredningen och lämnar över rapporten för beslut. 

Liss Böcker (C) yrkar bifall till beredningens förslag till beslut. 

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att förklara uppdraget till beredning lärande slutfört,

att överlämna slutrapporten till kommunstyrelsen för vidare handläggning,

att återrapportering sker till fullmäktige senast september 2019, samt

att ledamöter och presidium i beredning lärande därmed entledigas per dagens datum.

_____
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Beslutet expedieras till:
Beredningen för lärande
Kommunstyrelsen
HR-servicecenter
Registrator/SST servicestöd (FMS)
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Sammanfattning 

Kommunfullmäktige gav under 2017 sina fem beredningarna uppdrag under det gemensamma 
paraplyet hållbar utveckling - ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Beredning för lärande 
som arbetar med frågor kring utbildning och utveckling av Ängelholms skolor fick i uppdrag att 
ta fram en långsiktig målbild för hållbar social integration. Hur kan en väl fungerande förskola 
och skola samt föreningslivet minska utanförskapet och påverka både social och ekonomisk 
hållbarhet för nuvarande och kommande generationer? 

I denna slutrapport visar beredningen på ett tydligt samband mellan utbildningsnivå, hälsa och 
utanförskap. Goda resultat efter grundskolan har effekter på hälsa och förväntad livslängd. Att 
inte klara skolan riskerar att leda till ett livslångt utanförskap, inte enbart från arbetsmarknaden 
utan även från aktivt deltagande i samhället, vilket gör utbildning till en demokratifråga. Sverige 
har genom Agenda 2030 åtagit sig att prioritera allas rätt att få en utbildning av hög kvalitet men 
det är på lokal nivå som löftet ska infrias. Alla barn ska klara skolan och ges möjlighet att uppnå 
sin fulla potential. Då skapar vi bästa möjliga förutsättningar för ett socialt hållbart Ängelholm. 

Beredningen har under arbetet fokuserat på strukturella förutsättningar för att klara skolan och 
utbilda sig vidare och på hur politiken kan skapa optimala förutsättningar för att alla barns och 
ungdomars potential tillvaratas. Från att ge det lilla barnet en god start i livet till att ge barn och 
unga fortsatt goda förutsättningar genom skolåren. Beredningen har både blickat inåt och utåt. 
Inåt för att skapa sig en bild av nuläget, vad görs idag och var finns utvecklingsområden? Utåt för 
att ta sikte på framtiden genom omvärldsbevakning av andra kommuners arbete och forskning. I 
rapporten beskrivs tillvägagångssätt för kunskapsinhämtningen med bland annat 
medborgardialoger, studiebesök och föreläsningar. 

Ett utbildningssystem med klyftor i elevernas skolprestationer och därtill förknippade 
hälsoklyftor som kan kopplas till strukturella hinder, möjliga att påverka, är inte demokratiskt. 
Detta definieras som utmaningar i rapporten med tillhörande statistik. I analysen lyfter 
beredningen sedan fram områden som gynnar likvärdigheten, och i förlängningen den sociala 
integrationen, eftersom insatser kan vara avgörande bland de barn som har svårast att nå 
kunskapsmålen i skolan. Men beredningen vill betona att alla barn har nytta av satsningar på 
språkutveckling, föräldraengagemang, fysisk aktivitet och föreningsengagemang som analysen 
kretsar kring. 

Beredningens slutsats är att tidiga insatser ger bäst effekt och rekommendationen är att inrätta en 
social investeringspolitik. Vi behöver se tidiga insatser och satsningar på barn och unga som 
investeringar för framtiden istället för som kostnader. Social hållbarhet är inte en fråga som kan 
lösas snabbt och enkelt. Det kommer krävas samma typ av långsiktiga investeringsperspektiv som 
samhället redan har inom andra områden, till exempel infrastruktur och miljö. En social 
investeringspolitik ger utrymme att arbeta med olika sociala projekt i samverkan och med ett 
minskat stuprörstänkande. Förebyggande insatser riktade mot barn och unga ger extra mycket 
tillbaka för varje investerad krona. Det är ett effektivt sätt att skapa en social hållbarhet för 
framtida generationer. 
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1. Beredningens uppdrag 

1.1 Uppdraget  
Beredningen har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att ta fram en långsiktig målbild för 
hållbar social integration. 

1.2 Definition och avgränsningar 
I handbok för den nya politiska organisationen står att beredning för lärande ska arbeta 
långsiktigt med frågor som rör utbildning och utveckling av Ängelholms skolor. Därför avgränsas 
uppdraget till att handla om social hållbarhet och integration kopplat till förskola, grundskola, 
gymnasieskola samt fritids- och föreningsliv för barn och unga i skolåldern. 

Social hållbarhet handlar om hur hela samhället hänger samman, om social sammanhållning och 
integration, vilket handlar om mycket mer än enbart etniska relationer. Beredningen har använt 
integration utifrån den distinktion som används inom sociologin och som knyter an till 
delaktighet. Systemintegration handlar om faktisk delaktighet, t.ex. att ha ett arbete, medan social 
integration är känslan av delaktighet.1 Beredningen menar att det i praktiken ändå ofta är etniska 
relationer som står i fokus när man hör begreppet integration vilket är olyckligt. 

Uppdraget gäller alla barn och har inte delats upp utifrån särskilda grupper. Beredningen har 
fokuserat på uppväxtvillkor och förutsättningar för att klara skolan och utbilda sig vidare. 

1.3 Bakgrund 
Polariseringen i samhället ökar både nationellt och internationellt med grupperingar i olika läger 
samt klyftor mellan fattiga och rika. Framtidsmöjligheterna ser olika ut för människor med olika 
bakgrund. Fler invånare i långvarigt utanförskap medför en ökad risk för att barn "föds in" i 
exempelvis bidragsberoende. Utanförskapet riskerar att cementeras för kommande generationer. 
Skillnaderna mellan elevernas betyg i olika skolor har ökat i takt med boendesegregering och 
eftersom studiemotiverade väljer bort skolor där eleverna har sämre förutsättningar eller är 
mindre studiemotiverade. Hur kan en väl fungerande förskola och skola samt föreningslivet 
minska utanförskapet och påverka både social och ekonomisk hållbarhet? 

1.4 Syfte 
Beredningen har arbetat med uppdraget för att 

• Förskolan har en viktig roll i att skapa goda uppväxtvillkor för barn. 
• Skolan är en naturlig mötesplats – en arena för integration. 
• Det finns en koppling mellan olika typer av utanförskap och en förhistoria av 

skolmisslyckanden. 
• Ett inkluderande föreningsliv ökar integrationen. 
• Hitta former för att främja föräldrars delaktighet, och därmed integrationen. 
• Arbeta mot ett samhälle med likvärdiga förutsättningar för alla barn och unga. 

                                                           
1https://malmo.se/download/18.3108a6ec1445513e589b90/1491298327791/malmo%CC%88kommissionen_slutra
pport_2014.pdf 
 

https://malmo.se/download/18.3108a6ec1445513e589b90/1491298327791/malmo%CC%88kommissionen_slutrapport_2014.pdf
https://malmo.se/download/18.3108a6ec1445513e589b90/1491298327791/malmo%CC%88kommissionen_slutrapport_2014.pdf
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1.5 Beredningens sammansättning 
Emma Yngvesson (S), ordförande 
Måns Irhammar (EP), 1:e vice ordförande 
Linda Böcker (C), 2:e vice ordförande 
Albana Veseli (S), ledamot 
Gert Nilsson (S), ledamot 
Elsa Brithén (EP), ledamot 
Anna Lonningen (MP), ledamot 

Björn Vallin (L), ledamot 
Cornelis Huisman (M), ledamot 
Patrik Lundgren (M), ledamot 
Hasse Persson (M), ledamot 
Peter Storgaard (KD), ledamot 
Oscar Byberg (SD), ledamot 
Sofie Johansson, beredningskoordinator

2 Genomförande 

I detta avsnitt presenteras beredningens arbetssätt. Samtliga handlingar som rör uppdraget, t.ex. 
minnesanteckningar och presentationer, finns att tillgå via kommunens webbdiarium under 
diarienummer 2016/8962. 

2.1 Föreläsare 

2.1.1 Externa 

 Rose-Marie Lindqvist, nationalekonom och folkhälsovetare från Lunds universitet om 
kopplingen mellan social hållbarhet, utbildning och hälsa.  

 Ida Texell, ledamot i Agenda 2030-delegationen, gemensam föreläsning för alla fem 
beredningar samt tjänsteorganisationen om FNs hållbarhetsmål.  

 Annika Vannerberg, integrationsstrateg och Elisabeth Foch, ansvarig för 
mottagningsenheten på skolorna, Halmstad kommun om deras strategiska arbete med 
integration kopplat till förskola, skola och föreningsliv. 

 Krister Hertting, universitetlektor vid akademin för hälsa och välfärd på högskolan i 
Halmstad om nycklar för lyckad integration genom idrott. 

2.1.2 Interna 

 Nermina Crnkic, kvalitetsutvecklare, om social hållbarhet.  
 Paulina Narkaj-Adolfsson, förskoleutvecklare, om förskolan som en arena för integration. 
 Dag Lanneskog, kvalitetsutvecklare, om statistik kopplat till uppdraget. 
 Monica Andersson, enhetschef för försörjningsstöd, om socialt utanförskap, barns 

levnadsvillkor och begreppet barnfattigdom. 
 Lisa Brange, skolöverläkare, Viktoria Livskog, psykolog och Gunilla Karlsson, 

specialpedagog från elevhälsan om funktionsnedsättningar. 
 Ann-Christine Wennergren, vetenskaplig ledare i pedagogik, om inkludering och vägar till 

en likvärdig utbildning.  
 Markus Eek, gymnasiechef, om introduktionsprogrammen och kommunens 

aktivitetsansvar. 
 Ola Garvell, rektor Kungsgårdsskolan, om nyanlända barns lärande i Ängelholms 

grundskolor. 
                                                           
2 http://www.engelholm.se/Kommun-politik/Diarium-och-arkiv/Diariet-pa-webben---arenden-och-
handlingar/?ddlBoard=KS&tbFromTo=&tbDescription=&cblDocumentTypes=&tbDateFrom=&tbDateTo=2017
-07-20&rblDirection=All&tbHid=&tbDiaNo=2016%2F896&bSearch=S%C3%B6k 
 

http://www.engelholm.se/Kommun-politik/Diarium-och-arkiv/Diariet-pa-webben---arenden-och-handlingar/?ddlBoard=KS&tbFromTo=&tbDescription=&cblDocumentTypes=&tbDateFrom=&tbDateTo=2017-07-20&rblDirection=All&tbHid=&tbDiaNo=2016%2F896&bSearch=S%C3%B6k
http://www.engelholm.se/Kommun-politik/Diarium-och-arkiv/Diariet-pa-webben---arenden-och-handlingar/?ddlBoard=KS&tbFromTo=&tbDescription=&cblDocumentTypes=&tbDateFrom=&tbDateTo=2017-07-20&rblDirection=All&tbHid=&tbDiaNo=2016%2F896&bSearch=S%C3%B6k
http://www.engelholm.se/Kommun-politik/Diarium-och-arkiv/Diariet-pa-webben---arenden-och-handlingar/?ddlBoard=KS&tbFromTo=&tbDescription=&cblDocumentTypes=&tbDateFrom=&tbDateTo=2017-07-20&rblDirection=All&tbHid=&tbDiaNo=2016%2F896&bSearch=S%C3%B6k
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 Maja Arvidsson, samordnare, om Aktivitet Förebygger och AFter school. 
 Ann-Louise Bajlum Rubin och Lisa Brange från elevhälsan om elevhälsoenkäten. 

2.1.3 Webbseminarier 

 Utanförskapets pris – om sociala investeringar, Ingvar Nilsson, nationalekonom.  
 Politiskt ledarskap, social hållbarhet och medborgardialog, Hans Abrahamsson, freds- och 

utvecklingsforskare. 

2.2 Studiebesök 

2.2.1 Stadsbiblioteket 

Beredningen har i uppdraget tagit inspiration från Göteborgs stads arbete med Jämlikt Göteborg 
och fokusområdet ”ge varje barn en god start i livet – staden där vi läser för våra barn”. Staden 
där vi läser för våra barn är en fråga som mobiliserar hela Göteborg. På bibliotek finns färdiga 
bokpåsar och bokmärken med högläsningstips, det genomförs hembesök hos barnfamiljer för att 
prata högläsning och flera av stadens förskolor har fått kapprumsbibliotek.3 

Att mycket görs även i Ängelholm fick beredningen reda på den 30 november då beredningen 
var på studiebesök på stadsbiblioteket i Ängelholm. De träffade Kerstin Turesson, bibliotekarie 
och teamledare för barnsektionen på Ängelholms bibliotek och Jonas Bolding, bibliotekschef. 
Det blev ett samtal om språk, läs- och skrivprocessen med högläsning som en investering för 
framtiden. 

2.2.2 Familjecentralen Nya torg 
Den 30 november gjorde beredningen även ett studiebesök på familjecentralen på Nya torg där 
de träffade Christine Lennartsson som är biträdande enhetschef för familjecentraler inklusive 
föräldrautbildning som berättade om verksamheten. 

2.3 Medborgardialoger 
Beredningen hade i början på 2018 en workshop för att planera medborgardialog i uppdraget. 
Beredningens ledamöter kom fram till att de ville genomföra medborgardialoger för att få nya 
perspektiv och för att ge medborgarna en möjlighet att påverka. Särskilt intressant var 
målgruppen barn och unga eftersom uppdraget handlar om dem. Ett kompletterande syfte var att 
öka förståelsen bland medborgarna för det politiska arbetet. 

I mars genomfördes tre medborgardialoger som alla syftade till att svara på frågeställningen i 
uppdraget om hur en väl fungerande förskola, skola och föreningslivet kan minska utanförskap 
och påverka både social och ekonomisk hållbarhet. 220 ungdomar svarade på frågor om 
utbildning och fritidsliv i en enkät som kunde nås via skolans lärplattform Fronter. Beredningen 
bjöd in representanter från ungdomsfullmäktige för att tillsammans gå igenom resultatet av 
enkäten. 

Beredningen var också nyfiken på att höra vad föreningar i kommunen som har 
ungdomsverksamhet tycker och skickade ut en enkät som de fick svar på från 28 föreningar. 
                                                           
3 http://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/jamlikt-goteborg/fokusomraden/staden-dar-vi-laser-for-vara-
barn/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziTYzcDQy9TAy9_Q1dLA0cjS19gn0cnQ1dTI30wwkpiAJK
G-AAjgb6BbmhigCwtpSv/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/ 
 

http://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/jamlikt-goteborg/fokusomraden/staden-dar-vi-laser-for-vara-barn/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziTYzcDQy9TAy9_Q1dLA0cjS19gn0cnQ1dTI30wwkpiAJKG-AAjgb6BbmhigCwtpSv/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/jamlikt-goteborg/fokusomraden/staden-dar-vi-laser-for-vara-barn/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziTYzcDQy9TAy9_Q1dLA0cjS19gn0cnQ1dTI30wwkpiAJKG-AAjgb6BbmhigCwtpSv/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/jamlikt-goteborg/fokusomraden/staden-dar-vi-laser-for-vara-barn/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziTYzcDQy9TAy9_Q1dLA0cjS19gn0cnQ1dTI30wwkpiAJKG-AAjgb6BbmhigCwtpSv/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
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Därutöver så har ledamöter från beredningen pratat med föräldrar till kommunens yngsta 
invånare vid ett tillfälle på familjecentralen Nya torg och vid ett tillfälle på stadsbiblioteket i 
samband med aktiviteten baby- och barnrytmik. Frågorna handlade om högläsning och tankar 
om förskola. 

2.4 Workshop 
Beredningen bjöd in utvalda tjänstepersoner och andra föreläsare som bidragit med kunskap i 
uppdraget till en workshop inför att de påbörjade slutrapporten. Syftet med workshopen var att 
stämma av så att inga viktiga delar missades och att få en fördjupad analys av olika utmaningar. 

2.5 Rapporter och undersökningar 
Beredningens ledamöter har tagit del av en stor mängd rapporter. De nås via kommunens 
webbdiarium under diarienummer 2016/896.4 

3. Omvärldsgranskning 

I detta avsnitt presenteras vad som händer i vår omvärld inom området, från global till nationell, 
regional och lokal nivå, som beredningen har tagit del av under uppdraget. 

3.1 Globalt 

3.1.1 FN:s globala mål om hållbar utveckling 

 

Foto: Regeringskansliet/FN 

I september 2015 antog FN:s generalförsamling en ny hållbar utvecklingsagenda, Agenda 2030, 
som ersätter de tidigare milleniemålen. Agendan har namnet ”Leaving no one behind” och de 17 
målen handlar om att avskaffa fattigdom, uppnå jämställdhet, bekämpa klimatförändringen, 

                                                           
4 http://www.engelholm.se/Kommun-politik/Diarium-och-arkiv/Diariet-pa-webben---arenden-och-
handlingar/?ddlBoard=KS&tbFromTo=&tbDescription=&cblDocumentTypes=&tbDateFrom=&tbDateTo=2017
-07-20&rblDirection=All&tbHid=&tbDiaNo=2016%2F896&bSearch=S%C3%B6k 
 

http://www.engelholm.se/Kommun-politik/Diarium-och-arkiv/Diariet-pa-webben---arenden-och-handlingar/?ddlBoard=KS&tbFromTo=&tbDescription=&cblDocumentTypes=&tbDateFrom=&tbDateTo=2017-07-20&rblDirection=All&tbHid=&tbDiaNo=2016%2F896&bSearch=S%C3%B6k
http://www.engelholm.se/Kommun-politik/Diarium-och-arkiv/Diariet-pa-webben---arenden-och-handlingar/?ddlBoard=KS&tbFromTo=&tbDescription=&cblDocumentTypes=&tbDateFrom=&tbDateTo=2017-07-20&rblDirection=All&tbHid=&tbDiaNo=2016%2F896&bSearch=S%C3%B6k
http://www.engelholm.se/Kommun-politik/Diarium-och-arkiv/Diariet-pa-webben---arenden-och-handlingar/?ddlBoard=KS&tbFromTo=&tbDescription=&cblDocumentTypes=&tbDateFrom=&tbDateTo=2017-07-20&rblDirection=All&tbHid=&tbDiaNo=2016%2F896&bSearch=S%C3%B6k
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säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande, säkerställa en inkluderande och likvärdig 
utbildning och en varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt.5 

Nytt i Agenda 2030 är att den är universell och därmed omfattar alla världens länder. Kommuner, 
landsting och regioner är viktiga aktörer i genomförandet av agendan för att förena de globala 
målen med verkligheten på lokal nivå. För att lyckas uppnå målen i agendan krävs samordning 
mellan länder, samhällsnivåer, näringsliv och civilsamhället. Beredningens uppdrag knyter an till 
flera av målen såsom Mål 3: God hälsa och välbefinnande, Mål 4: God utbildning för alla och Mål 10: 
Minskad ojämlikhet. 

3.1.2 Världshälsoorganisationens rapport Closing the gap in a generation 
Världshälsoorganisationen, WHO, presenterade 2008 rapporten Closing the gap in a generation, som 
särskilt pekar på de så kallade sociala bestämningsfaktorerna för hälsa. Det handlar om sociala 
och ekonomiska faktorer som på olika sätt påverkar hur människors hälsa och välbefinnande 
utvecklas genom livet, Rapporten visar också att dessa till stor del är strukturella faktorer som 
samhället kan påverka. Det handlar om uppväxtvillkor för barn, förutsättningar för att klara 
skolan och utbilda sig vidare, få en plats på arbetsmarknaden, ha en inkomst och en skälig 
levnadsnivå, ha en bra bostad, en trygg stadsmiljö, att kunna känna sig delaktig och påverka sitt 
liv och sin hälsa.6 

3.1.3 PISA 

PISA är en förkortning av Programme for International Student Assessment. Det är en internationell 
undersökning som organiseras av OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development). 
Totalt deltog 72 länder eller regioner i PISA 2015, däribland alla 35 OECD-länder. De flesta 
eleverna gick i grundskolans årskurs nio. PISA har tidigare genomförts år 2000, 2003, 2006, 2009 
och 2012.7 

Mellan den första PISA-studien år 2000 och studien 2012 hade Sverige den största 
resultatförsämringen av alla länder. I PISA 2015 bröts trenden och nu är resultaten tillbaka på 
samma nivå som 2009. Men vad gäller likvärdighet har fem av totalt sju likvärdighetsindikatorer 
försämrats och ingen har förbättrats. Till exempel har elevens familjebakgrund fått ökad 
betydelse för resultaten. 

3.2 Nationellt 

3.2.1 Skollag (2010:800) 

Skolan ska agera kompensatoriskt; ta hänsyn till barns olika behov och sträva efter att uppväga 
skillnader i barns förutsättningar att tillgodogöra sin utbildning. Alla barn ska ges stöd och 
stimulans så att de kan utvecklas så långt som möjligt. Elevers sociala bakgrund ska ha liten, och 
helst minskande betydelse, för deras studieresultat.8 

                                                           
5 http://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/ 
6 http://www.who.int/social_determinants/final_report/csdh_finalreport_2008.pdf 
7 https://www.skolverket.se/om-skolverket/press/pressmeddelanden/2016/svenska-elever-battre-i-pisa-1.255881 
8 http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-
800 

http://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/
http://www.who.int/social_determinants/final_report/csdh_finalreport_2008.pdf
https://www.skolverket.se/om-skolverket/press/pressmeddelanden/2016/svenska-elever-battre-i-pisa-1.255881
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800
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3.2.2 Kommissionen för jämlik hälsa 

Regeringen tillsatte 2015 en kommission för jämlik hälsa. Kommissionen har haft i uppdrag att ge 
förslag för att minska hälsoklyftorna i samhället, bl.a. insatser för mer jämlika villkor och 
möjligheter i skola och förskola. Ojämlikhet är självförstärkande. Social position, utbildning och 
hälsa är nära sammankopplat. Kommissionens mål är att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom 
en generation.9 

3.2.3 Skolkommissionen 

Skolkommissionen tillsattes 2015 och har haft i uppdrag att lämna förslag på hur höjda 
kunskapsresultat kan uppnås, kvaliteten i undervisningen förbättras och likvärdigheten öka i den 
svenska skolan. Kommissionens förslag i slutbetänkandet syftar sammantaget till att alla skolor 
ska vara bra skolor. Exempelvis mer resurser till skolor med tuffa förutsättningar 
(socioekonomiskt index), insatser för fler behöriga lärare, en stärkt elevhälsa och en allsidig social 
sammansättning av elever. De förslag som presenteras samverkar med andra förslag och bildar en 
helhet, som kommissionen menar kommer att leda till ökad likvärdighet.10 

3.3 Regionalt och lokalt 

3.3.1 Kommissioner för social hållbarhet 

Flera kommuner i Sverige har arbetat med kommissioner för social hållbarhet där man knutit 
fristående forskare till arbetet. Malmö stad var bland de första i världen att på ett lokalt plan 
analysera skillnader i livsvillkor och ge förslag till konkreta åtgärder som vilar på vetenskaplig 
grund. Gemensamt för de olika kommissionerna är att barns och ungas uppväxtvillkor och 
utbildning definieras som ett huvudområde. Beredningen har tagit del av flera 
forskningsrapporter från Malmö och Stockholm stads kommissioner.11 

3.3.2 Skolan mitt i byn 

Skolan mitt i byn bygger på idéerna kring Community School-rörelsen, som finns i bland andra 
Storbritannien och Kanada. Konceptet innebär att göra skolan till en mötesplats som omfattar 
mer än bara undervisning och mer än bara mötet mellan pedagog och elev. Beredningen har varit 
i kontakt med Göteborgs stad och Halmstad kommun där man infört arbetssättet på skolor i 
socioekonomiskt svaga områden där skolresultaten varit låga, föräldraengagemanget varit mycket 
lågt och eleverna saknat kontakter med samhället utanför området. Huvudmålet har varit att öka 
måluppfyllelsen bland eleverna men andra viktiga mål är att skapa en känsla av sammanhang och 
en meningsfull fritid. 

3.3.3 Elevhälsa i fokus 

Psykisk ohälsa korrelerar med socioekonomisk bakgrund, socialt nätverk, studiesvårigheter, 
skoltrivsel, funktionsnedsättning, mobbing, missnöje med sig själv, trakasserier, hot och 
närstående som dricker alkohol. Arbetsron i klassrummen har minskat över tid. Att sakna 

                                                           
9 http://kommissionjamlikhalsa.se/ 
10 Samling för skolan. Nationell strategi för kunskap och likvärdighet. SOU 2017:35 
11 https://malmo.se/Kommun--politik/Sa-arbetar-vi-med.../Hallbarhet/Socialt-hallbart-Malmo.html 
http://www.stockholm.se/OmStockholm/Forvaltningar-och-bolag/Stadsledningskontoret-/Kommissionen-for-ett-
socialt-hallbart-Stockholm/ 
 

http://kommissionjamlikhalsa.se/
https://malmo.se/Kommun--politik/Sa-arbetar-vi-med.../Hallbarhet/Socialt-hallbart-Malmo.html
http://www.stockholm.se/OmStockholm/Forvaltningar-och-bolag/Stadsledningskontoret-/Kommissionen-for-ett-socialt-hallbart-Stockholm/
http://www.stockholm.se/OmStockholm/Forvaltningar-och-bolag/Stadsledningskontoret-/Kommissionen-for-ett-socialt-hallbart-Stockholm/
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arbetsro samvarierar med somatiska besvär såsom huvudvärk. 12 Barn- och skolnämnden i Lunds 
stad har ett utvecklingsmål sedan 2017 att minska negativ stress bland elever. Bland förslag på 
åtgärder finns bland andra mindre fokus på betyg, mer arbetsro och läxhjälp. 

4 Utmaningar 

I detta avsnitt synliggörs de utmaningar som beredningen identifierat under uppdraget. 

4.1 Ojämlikhet i hälsa 

 

Foto: Malmökommissionen 

Hälsan är ojämlikt fördelad i befolkningen. Ju högre social position desto bättre hälsa. Man kallar 
det för social gradient. Den ökande ojämlikheten i hälsa, som inte bara pågår i Sverige utan i stort 
sett över hela världen, hotar den sociala aspekten av hållbarhet. Om inte människorna har tillit till 
varandra och till samhällsinstitutionerna blir det svårare att upprätthålla det sociala kontraktet i ett 
samhälle. 

Den tydligaste skillnaden syns om vi tittar på förväntad livslängd och utbildningsnivå. Oberoende 
av vilken bakgrund eleverna har så ger goda resultat efter grundskolan effekter på hälsa och 
förväntad livslängd. Elever med låga eller ofullständiga betyg i årskurs 9 har ökad risk för att få 
psykosociala problem eller hamna i kriminalitet och missbruk. Betygen från årskurs 9 har även 
stor betydelse för om eleven kommer att fortsätta utbilda sig. 13 

Som Malmökommissionen uttrycker det: Utbildning är den samhällsstruktur, det system, som äger den 
största potentialen att utrusta barn och ungdomar med kapacitet att överskrida familjebakgrundens sociala 
begränsningar och utveckla god hälsa.14 

                                                           
12 https://utveckling.skane.se/siteassets/folkhalsa_och_social_hallbarhet/dokument/psykisk_ohalsa_ungdom-
_unga_vuxna.pdf 
13 Socialstyrelsen (2010) Social rapport 2010. 
14 http://www.xn--malm-8qa.se/download/18.29aeafd91411614c896307/Popversion2.pdf s. 19 
 

https://utveckling.skane.se/siteassets/folkhalsa_och_social_hallbarhet/dokument/psykisk_ohalsa_ungdom-_unga_vuxna.pdf
https://utveckling.skane.se/siteassets/folkhalsa_och_social_hallbarhet/dokument/psykisk_ohalsa_ungdom-_unga_vuxna.pdf
http://www.malmö.se/download/18.29aeafd91411614c896307/Popversion2.pdf%20s.%2019
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Därför är det oroväckande med resultatet från PISA som visar att likvärdigheten minskar. Det 
system som äger den största potentialen till förändringsutrymme har inte skapat optimala 
förutsättningar för att alla barn och ungas potential kan frigöras. 

4.2 Klyftor i elevernas skolprestationer 
Det finns tre faktorer som har stor betydelse för elevers framgång i skolan och som följd hur väl 
de lyckas senare i deras vuxna liv. Elevens kön, födelseland och föräldrarnas utbildning.15  

4.2.1 Kön 

Pojkar presterar sämre än flickor i skolan och PISA-studien visar att gapet mellan könen är 
ovanligt stort i Sverige. Om vi jämför Ängelholm med riket så ökar gapet ytterligare. Flickor i 
Ängelholm presterar bättre jämfört med riket och pojkar i Ängelholm något sämre jämfört med 
riket. Forskningen är överens om att utmaningen ligger i pojkars läsförståelse. I PISA-studien 
2015 uppvisade 31 % av pojkarna svaga kunskaper i läsförståelse jämfört med 14 % av 
flickorna.16 

 

Källa: Skolverket, SIRIS. (Elever som läst ett modernt språk som språkval kan tillgodoräkna sig det betygsvärdet 
utöver värdet av de 16 bästa betygen vid antagningen till gymnasieskolan. Det visas i grafen från och med 2014/15 
tillsammans med meritvärdet av de 16 bästa ämnena.) 

 

 

                                                           
15https://www.lr.se/download/18.2aaca42614fa6e7ca6d26bb8/1441741177928/vad_sager_statistiken_om_skolan_i
_din_kommun_201509.pdf 
16 https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6109059 
 

https://www.lr.se/download/18.2aaca42614fa6e7ca6d26bb8/1441741177928/vad_sager_statistiken_om_skolan_i_din_kommun_201509.pdf
https://www.lr.se/download/18.2aaca42614fa6e7ca6d26bb8/1441741177928/vad_sager_statistiken_om_skolan_i_din_kommun_201509.pdf
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6109059
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4.2.2 Utländsk bakgrund 

Utländsk bakgrund har elever som är födda utomlands samt elever födda i Sverige med båda 
föräldrarna födda utomlands. Övriga elever ingår i gruppen med svensk bakgrund, även om en 
förälder är född utomlands.  

Både svenska och internationella studier visar att förutsättningarna för att elever med utländsk 
bakgrund ska lyckas i sina studier skiljer sig från elever med svensk bakgrund. 
Observera att gruppen elever med utländsk bakgrund inte är homogen. Invandringsår, 
födelseland och föräldrars utbildningsnivå är några av de faktorer som varierar. Viktigast av allt är 
dock hur länge eleven har hunnit gå i det svenska skolsystemet innan slutbetyget har utfärdats.17 

 

Källa: Skolverket, SIRIS. (Elever som läst ett modernt språk som språkval kan tillgodoräkna sig det betygsvärdet 
utöver värdet av de 16 bästa betygen vid antagningen till gymnasieskolan. Det visas i grafen från och med 2014/15 
tillsammans med meritvärdet av de 16 bästa ämnena.) 

4.2.3 Föräldrars utbildningsnivå 

Elever med högutbildade föräldrar har i genomsnitt högre betyg. Föräldrarnas utbildningsnivå 
utgör den starkaste faktorn för resultaten. Men undersökningar visar även att föräldrarnas stöd, 
intresse och förväntningar spelar stor roll. 18 

                                                           
17 http://siris.skolverket.se/siris/ris.graf_gr_meritvarde.analysstod 
18 Bunar (2016) 

http://siris.skolverket.se/siris/ris.graf_gr_meritvarde.analysstod
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Källa: Skolverket, SIRIS. (Elever som läst ett modernt språk som språkval kan tillgodoräkna sig det betygsvärdet 
utöver värdet av de 16 bästa betygen vid antagningen till gymnasieskolan. Det visas i grafen från och med 2014/15 
tillsammans med meritvärdet av de 16 bästa ämnena.) 

Även om vi inte kan tala om en skolsegregation i Ängelholm liknande den situation vi ser i andra 
kommuner finns skillnader mellan skolor. Skolverket har statistik för den som vill fördjupa sig i 
social sammansättning kopplat till skolresultat på de olika skolorna. Tabellen nedan visar andelen 
(%) elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen uppdelat per skola och per föräldrarnas 
högsta utbildningsnivå läsåret 2015/16. Om uppgiften baseras på färre än 10 elever visas två 
prickar istället för utfall.19 

 Förgymnasial eller gymnasial 
utbildning 

Eftergymnasial utbildning 

Kungsgårdsskolan, Ängelholm 74 92 
Magnarps skola, Vejbystrand .. 100 
Nyhemsskolan, Ängelholm 75 95 
Strövelstorps skola, 
Strövelstorp 

83 .. 

Söndrebalgs skola, Hjärnarp 87 90 
Toftaskolan, Munka Ljungby 81 90 
 

 

 

                                                           
19https://siris.skolverket.se/reports/rwservlet?cmdkey=common&notgeo=&report=gr_betyg2016&p_sub=1&p_ar
=2016&p_lankod=12&p_kommunkod=1292&p_skolkod=&p_flik=GF 
 

https://siris.skolverket.se/reports/rwservlet?cmdkey=common&notgeo=&report=gr_betyg2016&p_sub=1&p_ar=2016&p_lankod=12&p_kommunkod=1292&p_skolkod=&p_flik=GF
https://siris.skolverket.se/reports/rwservlet?cmdkey=common&notgeo=&report=gr_betyg2016&p_sub=1&p_ar=2016&p_lankod=12&p_kommunkod=1292&p_skolkod=&p_flik=GF
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5 Analys 

I detta avsnitt argumenteras för hur Ängelholms kommun ska förhålla sig till förra avsnittets 
identifierade utmaningar. Analysen görs utifrån det material som beredningen tagit del av under 
kunskapsinhämtningen och som redovisats tidigare i denna rapport. 

De områden som beredningen har valt att lyfta fram i analysen gynnar likvärdigheten, och i 
förlängningen den sociala integrationen, eftersom de stärker möjligheterna att kompensera för 
barn och ungas olika förutsättningar. Men beredningen vill betona att alla barn har nytta av tidiga 
insatser och satsningar inom dessa områden. 

5.1 Språkutveckling 
5.1.1 Kommunen där vi läser för våra barn 

Mycket görs redan inom bibliotekets läsfrämjande uppdrag som exempelvis sagopåsar på 
familjecentralerna, arbete med mångspråkslitteratur och läsprojekt ihop med skolan. Beredningen 
har tagit inspiration från Göteborgs stad och deras satsning ”Staden där vi läser för våra barn”. 
Daglig läsning påverkar barnets verbala förmåga och skolresultat. Att läsa för sitt barn innebär 
förutom en mysig sagostund fler behöriga till gymnasiet och en bättre hälsa i befolkningen. 
Beredningen har pratat med föräldrar till kommunens yngsta invånare i en medborgardialog och 
konstaterar att de flesta tycker det är prioriterat att läsa för sitt barn. Studier visar dock att 
trenden är att allt färre barn blir lästa för och att svenska elevers läsförståelse har försämrats, 
särskilt pojkarnas. Tidiga insatser med kunskapsspridning på BVC och familjecentraler samt 
uppsökande verksamhet till barnfamiljer är investeringar i att minska skillnader i ordförråd, 
språkutveckling, läsförståelse och resultat i skolan. 

5.1.2 Stärka språkutvecklingen  

Med en tidig och återkommande uppföljning av barns språkutveckling, med tidiga stödåtgärder 
vid behov, kommer effekterna bli mer betydande. Många gånger görs insatser först för äldre 
elever. Ett exempel på det är i Piteå kommun där man har arbetat med manliga förebilder i 
läsning för att öka läsförståelsen hos pojkar på högstadiet. Beredningen menar att det är bra att 
satsa på manliga förebilder och pojkars läsförståelse men vill se liknande projekt för yngre barn 
och deras pappor. Varför inte även i samarbete med föreningslivet där många pojkar också har 
manliga förebilder. 

Ett annat exempel på en tidig insats är att stärka förskolor och skolor med många flerspråkiga 
barn. Utbildad personal och socialt blandade grupper med barn som både har och inte har 
svenska som modersmål är avgörande för att förskolan ska fungera som en arena för integration. 
Utifrån att flest föräldrar väljer förskola och skola efter närhetsprincipen finns anledning att 
fundera över lokalisering av förskolor och skolor så att elevsammansättningen blir integrerad med 
avseende på socioekonomiska, etniska, könsmässiga grunder. 

5.2. En likvärdig förskola 

5.2.1 Inskrivningsgrad 

Forskning som beredningen har tagit del av belyser hur en förskola som skapar goda lärande- och 
utvecklingsmöjligheter kan bidra till att förbättra barnens hälsa. Deltagande i förskola kan vara 
betydelsefullt för barns utveckling och lärande senare i livet och främja skolprestationer. 
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Forskningen framhåller att deltagande i förskolan är mest gynnsamt för barn från 
socioekonomiskt svaga förhållanden.20 I Ängelholms kommun är inskrivningsgraden i förskola 83 
% av barn 1-5 år (84 % i riket).21  Det som är intressant att titta vidare på utifrån ett 
socioekonomiskt perspektiv är vilka de 17 % som inte går i förskola i Ängelholm är? Och vilka är 
anledningarna till att välja bort förskola? Finns det kopplingar mellan svagare socioekonomiska 
områden och lägre inskrivningsgrad? 

5.2.2 Närvaro 

Beredningen har tittat på statistik över schemalagd tid i förskolan uppdelat per rektorsområde 
och konstaterar att Villan sticker ut med lägre schemalagd tid/vecka för barn 1-5 år. Intressant att 
notera är att om vi bryter ut statistik för barn 1-3 år så har Magnarp, ett område med starka 
socioekonomiska förutsättningar och Villan, ett område med svagare socioekonomiska 
förutsättningar samma siffror. Beredningens analys är att man i ett socioekonomiskt starkt 
område aktivt väljer att gå ner i arbetstid barnets första år eftersom man har inkomster som gör 
att man upplever sig ha råd med det. Beredningens analys är att barn i socioekonomiskt svagare 
område har mindre närvaro av ofrivilliga skäl, t.ex. med anledning av föräldrars arbetslöshet. 

5.2.3 Interna faktorer 

Forskningen lyfter fram storlek på barngrupper, andelen förskolelärare och personaltätheten som 
viktiga faktorer för bra kvalitet i förskolan. Studier har gjorts på hur många personer ett barn 
orkar knyta an till. Ett stort antal olika pedagoger i förskolan spelar roll eftersom barnet till slut 
inte orkar knyta an. I Malmö stad har man sett en koppling mellan ett stort antal olika pedagoger 
och antalet utåtagerande barn. 

Att höja den pedagogiska kvaliteten stärker likvärdigheten. Utifrån att forskningen visar att 
förskolan har störst betydelse för barn från resurssvaga omständigheter och för utsatta barn är 
det viktigt att se hur resurser fördelas mellan områden. 

5.3 Skola och lärande 

5.3.1 Skolkultur 

Varje elevs studiemotivation är avgörande för lärandet. Miljön behöver präglas av höga 
förväntningar på alla elever. Skolkultur är normer och värderingar på en skola, t.ex. studiefokus 
och hög närvaro, som är viktiga värden för att målen ska uppfyllas. Skolkultur förmedlas genom 
ledarskapet och läraren men förväntningar behöver också komma hemifrån. Beredningen 
återkommer till det i kapitel 5.5 ”Föräldraengagemang” här nedan. Skolan handlar inte bara om 
att förvärva kunskap utan också om identitetsskapande och social positionering. Anti-
pluggkulturer drabbar särskilt pojkar eftersom ansträngningar i skolan har fått en feminin 
stämpel. Internationella studier har visat att pojkar som visade intresse i skolarbetet inte 
uppnådde någon popularitet eller hamnade utanför.22 Medborgardialogen med skolungdomar på 
högstadiet och gymnasiet visade att flickorna i högre utsträckning än pojkar svarade att det är 
viktigt att få bra betyg. Beredningen funderar kring om en förklaring till att skillnaderna i betyg 
mellan pojkar och flickor är större i Ängelholm än i riket är att här finns en anti-pluggkultur bland 

                                                           
20 Persson (2012) 
21 http://www.jmftal.artisan.se/ 
22 Björnsson (2005) 

http://www.jmftal.artisan.se/
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pojkar som begränsar deras möjligheter att leva upp till skolans ideal och förväntningar om lust 
att lära, prestation och resultat. 

5.3.2 Koppling till högre utbildning 

Ängelholm står tillsammans med alla andra kommuner i Sverige inför en stor 
rekryteringsutmaning vad gäller pedagoger till förskola och skola inför framtiden. Att vara en 
attraktiv arbetsgivare är avgörande i konkurrensen. Ett exempel på hur man kan vara det är att 
knyta studenter till sig redan under utbildningstiden. Ängelholms kommuns förskolor och skolor 
har en tydlig koppling till högre utbildning- och forskning vilket är mycket positivt. Det finns 
t.ex. ingen annan kommun som har lika många övningsförskolor och övningsskolor med 
verksamhetsförlagd utbildning. Där finns flera pågående forskningsprojekt som är knutna till 
Ängelholms kommun, främst inom naturvetenskap, men ingen forskningsbaserad kunskap inom 
kärnämnena. Det är ett utvecklingsområde. 

5.4 Inkludering med stöd 
Det svenska skolsystemet bygger på alla elevers rätt till utbildning. Det är av avgörande betydelse 
att tidigt upptäcka elever i behov av extra anpassningar och stöd och därefter vidta åtgärder. Det 
är främst två grupper som berörs i förhållande till begreppet inkludering: elever i behov av extra 
anpassningar och stöd, t.ex. med neuropsykiatriska diagnoser, och nyanlända. 

En god hälsa är en viktig förutsättning för att klara skolan. Elevhälsan behöver förutsättningar 
för att arbeta med förebyggande insatser, för att upptäcka elever med behov av extra stöd och för 
att kunna ge dem insatser inom rimlig tid. Men elevhälsan motsvarar inte fullt ut elevernas behov, 
t.ex. gällande psykisk hälsa utan är beroende av att barn- och ungdomspsykiatrins verksamhet 
fungerar. Beredningen har observerat att väntetider för psykisk utredning av barn med 
utredningsbehov kan uppgå till två år vilket inte är tillfredställande. Här finns en 
utvecklingsmöjlighet i att hitta samarbetsformer med Region Skåne. 

För nyanlända är studiehandledning och inkludering framgångsfaktorer för goda skolresultat. 
Halmstad kommun har arbetat med etableringsvägledning där man omgående kartlägger vad 
barnet kan, vill och har gjort tidigare vilket förenklar skolplacering. Det har också funnits 
grupphandledning med stöd till ensamkommande vilket motverkat orolig stämning och hög 
frånvaro samt lett till goda relationer där man t.ex. tillsammans tagit steget vidare in i en 
fritidsaktivitet. 

Tilldelade resurser är en viktig förutsättning för att kunna anpassa utbildningen och ge särskilt 
stöd. Skolor med större socioekonomiska utmaningar eller fler elever i behov av extra 
anpassningar kräver fler specialresurser. 

5.5 Föräldraengagemang 
Föräldrarnas förväntningar på och ambitioner för sitt barn samt att föräldrarna är involverade i 
skolarbetet och har kännedom om skolans språk har betydelse för elevernas resultat. Det finns 
stora möjligheter i att utveckla ett kommungemensamt upplägg för föräldramöten och att koppla 
det till föräldrautbildning och till föreningslivet. 

Beredningen har tittat på andra kommuners arbete med Community schools. I Ängelholm finns 
inga utsatta områden liknande i Göteborg och Halmstad men här finns skillnader i resultat mellan 
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skolorna kopplade till socioekonomi (föräldrarnas utbildningsnivå). På Nyhemsskolan hade 95 % 
av eleverna med föräldrar med eftergymnasial utbildning i årskurs 9 godkänt i alla ämnen 2016. 
För elever med föräldrar utan eftergymnasial utbildning var siffran 75 %. 

Beredningen menar att det skulle vara intressant att erbjuda en del av de aktiviteter som 
Community schools erbjuder såsom föräldrautbildningar, förmedling av mentorskap för 
nyanlända och läxläsning med målet att fler elever ska nå målen. Ett pilotprojekt med läxfri skola 
på en skola där det går en större andel elever med föräldrar utan högre utbildning hade också 
varit intressant. I medborgardialogen med skolungdomarna beskrev många hur de slutat med 
fritidsaktiviteter för att de behövde tiden till läxor vilket skapade stress. Kanske går det även att se 
hälsoeffekter som minskad negativ stress för alla elever i ett sådant projekt. 

5.6 Fysisk aktivitet 
Fysisk aktivitet ger bättre hälsa för alla barn, både flickor och pojkar. Men forskning visar också 
att där finns en koppling mellan fysisk aktivitet och högre betyg bland pojkar. Beredningen har 
tidigare haft ett uppdrag att ta fram en vision om hur utvidgning av fysisk aktivitet i skolan kan 
möjliggöras och kan med anledning av nuvarande uppdrag bara understryka vikten av fysisk 
aktivitet både i skola och på fritiden. Ängelholmsmodellen, som innebär en timmes organiserad 
daglig fysisk aktivitet för alla barn i grundskola och som beredningen presenterade som en 
slutsats i tidigare slutrapport, ska ses som en förebyggande insats för att förbättra livsvillkoren på 
kort och lång sikt. 

5.7 Föreningsliv  
Fritiden är en del av uppväxtvillkoren där många utvecklar färdigheter och skapar identitet. 
Under fritiden kan det skapas möjligheter att lyckas, bygga självkänsla och öka tilltron till den 
egna förmågan vilket kan ha särskilt stor betydelse för dem som har det svårt i skolan.23 Samtidigt 
kan vi se att barn från socioekonomiskt utsatta grupper i lägre grad deltar i föreningslivet. Därför 
behövs verksamheter som till exempel Aktivitet Förebygger. För det första får alla barn en 
naturlig ingång till föreningslivet och för det andra kan den uppsökande verksamheten vara 
avgörande för ett barn där föräldrarna inte har förmågan eller möjligheterna att stötta barnet i 
fritidsaktiviteter. En uppsökande verksamhet går att utöka till att gälla även kulturskolan liknande 
Helsingborgs stads satsning på gratis undervisning för att kulturskolan inte ska exkludera några 
barn.24 Detta skulle också vara en satsning utifrån ett jämställdhetsperspektiv eftersom fler flickor 
än pojkar tenderar att ha kulturella fritidsaktiviteter. 

Ett bra ledarskap inom föreningslivet kan vara avgörande för barns och ungas välmående. Att 
föreningarna har utbildade ledare även för de minsta barnen är viktigt för att vi ska få en bredd 
med barn och unga som fortsätter engagera sig i föreningar. Kommunen kan stötta genom att 
erbjuda lokala utbildningar för föreningarna, i t.ex. värdegrundsarbete, men också ställa krav med 
koppling till aktivitetsbidraget, på utbildade ledare och att inte elitsatsa för tidigt. 

Beredningen ser ett behov av att uppmärksamma och stötta de föreningar som utöver sin 
föreningsverksamhet också driver sociala projekt. Flera av föreningarna som beredningen haft 

                                                           
23 SOU 2017:47 
24 www.hd.se/2018-03-23/gratis-undervisning-ska-gora-att-kulturskolan-nar-fler-barn 

http://www.hd.se/2018-03-23/gratis-undervisning-ska-gora-att-kulturskolan-nar-fler-barn
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kontakt med i en medborgardialog är mycket positiva till ett utvecklat samarbete med skola för 
att ge ungdomarna bästa förutsättningar att nå goda skolresultat. 

5.8 Sociala investeringar 
Sociala investeringar handlar om att investera i människor för att motverka framtida kostnader 
och minska det sociala och ekonomiska utanförskapet.  

En social investering är en avgränsad insats som kostar mer än ordinarie arbetssätt idag men som 
förväntas ge bättre utfall för insatsens målgrupp och samtidigt leda till minskade samhälleliga 
kostnader på sikt. Den potentiella avkastningen, både humant och ekonomiskt sett, är störst för 
insatser riktade mot tidiga åldrar. 25 Med ett socialt investeringsperspektiv kan vi minska 
ojämlikheten i hälsa och samtidigt uppnå en god ekonomi eftersom effektiviteten i 
resurshållningen ökar. 

Beredningen har under uppdraget stött på en mängd områden där man kan se sociala insatser 
som investeringar istället för kostnader. Men för att göra det krävs att vi vänder på perspektiven 
tillväxt och välfärd, och ser att välfärd är precis lika viktigt för tillväxt som tillväxt är för välfärd. 
Investeringar i människor, särskilt barn, ger vinster på längre sikt som visar sig genom att fler 
klarar skolan, utbildar sig, arbetar och kan försörja sig och har en god hälsa. Vilket är 
förutsättningar för att vi ska bli en attraktiv plats där företag vill investera och dit människor vill 
flytta. 

6 Slutsats 

6.1 Målbild 
Alla barn ska klara skolan och ges möjlighet att uppnå sin fulla potential. 

6.2 Rekommendationer 
6.2.1 Inrätta en social investeringspolitik med fokus på tidiga insatser 

Social hållbarhet är inte en fråga som kan lösas snabbt och enkelt. Det kommer att krävas samma 
typ av långsiktiga investeringsperspektiv som samhället redan har inom andra områden, till 
exempel infrastruktur och miljö. En social investeringspolitik ger utrymme att arbeta med olika 
sociala projekt i samverkan och med ett minskat stuprörstänkande. Förebyggande insatser mot 
barn och unga ger extra mycket tillbaka för varje investerad krona. Det är ett effektivt sätt att 
skapa en social hållbarhet för framtida generationer. Beredningen anser att: 

- formerna för en social investeringspolitik, med en finansieringsmodell för sociala 
investeringar, ska tas fram. 

- låt fokus för sociala investeringar ligga på tidiga insatser med fokus på barn och unga. 
- värna om, och utveckla, de satsningar i den sociala hållbarheten vi har redan idag och som 

kan ses som sociala investeringar, t.ex. familjecentralens arbete, elevhälsan och Aktivitet 
Förebygger. 

- stötta föreningar som fokuserar extra på social hållbarhet genom att ge dem möjlighet att 
ansöka om medel för genomförandet. 

                                                           
25 www.seeab.se och www.socioekonomi.se 

http://www.seeab.se/
http://www.socioekonomi.se/
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-01-13

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KS § 4 Dnr. KS 2020/550

Köpekontrakt för del av Vilhelmsfält 2:2

Ärendebeskrivning
Ängelholms kommun ”Kommunen” och Arenabolaget i Ängelholm AB 
”Arenabolaget” träffade år 2019 en avsiktsförklaring om utveckling av Ängelholms 
Arenastad (Dnr KS 2019/268).

Parternas avsikt är att tillsammans, gemensamt och samordnat utveckla en 
Arenastad inom ett område som omfattar flera fastigheter. Vilhelmsfält 2:17 ägs av 
Arenabolaget och resterande del av Arenaområdet (del av Vilhelmsfält 2:2, 
Ängelholm 5:53 samt Ängelholm 5:16) ägs av Kommunen. Markbyten mellan 
parterna kommer att ske i flera steg efterhand som Arenastaden utvecklas.

Arenabolaget har för avsikt att uppföra en ny ishall för träningssyfte, en tillbyggnad 
till den befintliga Akademihallen. Ny ishall omfattar utöver område inom 
Vilhelmsfält 2:17 även del av kommunägda Vilhelmsfält 2:2. Beviljat bygglov för 
den nya ishallen vann laga kraft 2020-11-10, Dnr B 2020-000726.

Köpekontrakt har tagits fram och är undertecknat av Arenabolaget. Området som 
Arenabolaget förvärvar är ca 2800 m2. Köpeskillingen är 770 000 kronor och utgår 
från en extern värdering där uppskattat marknadsvärde för området bedöms vara 
275 kr/m2 tomtarea.

Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 16 december 2020.
• Tjänsteutlåtande Mark- och exploateringsenheten den 26 november 2020
• Köpekontrakt - Del av Vilhelmsfält 2:2 med tillhörande bilagor

Föredragande tjänsteperson
Mark- och exploateringsingenjör Annika Andersson föredrar ärendet.

Yrkande
Bifall till arbetsutskottets förslag till beslut från: Ola Carlsson (M), 
Lars Nyander (S), Liss Böcker (C), Patrik Ohlsson (SD) och Linda Persson (KD).



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-01-13

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna upprättat köpekontrakt för del av Vilhelmsfält 2:2

Beslutet ska expedieras till
Mark- och exploateringsenheten med köpekontrakt i original.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-12-16

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 249 Dnr. KS 2020/550

Köpekontrakt för del av Vilhelmsfält 2:2

Ärendebeskrivning
Ängelholms kommun ”Kommunen” och Arenabolaget i Ängelholm AB 
”Arenabolaget” träffade år 2019 en avsiktsförklaring om utveckling av Ängelholms 
Arenastad (Dnr KS 2019/268).

Parternas avsikt är att tillsammans, gemensamt och samordnat utveckla en 
Arenastad inom ett område som omfattar flera fastigheter. Vilhelmsfält 2:17 ägs av 
Arenabolaget och resterande del av Arenaområdet (del av Vilhelmsfält 2:2, 
Ängelholm 5:53 samt Ängelholm 5:16) ägs av Kommunen. Markbyten mellan 
parterna kommer att ske i flera steg efterhand som Arenastaden utvecklas.

Arenabolaget har för avsikt att uppföra en ny ishall för träningssyfte, en tillbyggnad 
till den befintliga Akademihallen. Ny ishall omfattar utöver område inom 
Vilhelmsfält 2:17 även del av kommunägda Vilhelmsfält 2:2. Beviljat bygglov för 
den nya ishallen vann laga kraft 2020-11-10, Dnr B 2020-000726.

Köpekontrakt har tagits fram och är undertecknat av Arenabolaget. Området som 
Arenabolaget förvärvar är ca 2800 m2. Köpeskillingen är 770 000 kronor och utgår 
från en extern värdering där uppskattat marknadsvärde för området bedöms vara 
275 kr/m2 tomtarea.

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande Mark- och exploateringsenheten den 26 november 2020

• Köpekontrakt - Del av Vilhelmsfält 2:2 med tillhörande bilagor

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

att godkänna upprättat köpekontrakt för del av Vilhelmsfält 2:2
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Beslutet ska expedieras till
Mark- och exploateringsenheten med köpekontrakt i original.



TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 
(4)

ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 80 Ängelholm info@engelholm.se

0431–870 00 engelholm.se

MEX-ingenjör
Annika Andersson
468981
Annika.Andersson3@engelholm.se

Till: Kommunstyrelsen
Diarienummer: KS 2020/550
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande
Datum: 2020-11-26

Köpekontrakt för del av fastigheten Vilhelmsfält 2:2

Ärendebeskrivning
Ängelholms kommun ”Kommunen” och Arenabolaget i Ängelholm AB ”Arena-
bolaget” träffade år 2019 en avsiktsförklaring om utveckling av Ängelholms Are-
nastad (Dnr KS 2019/268).

Parternas avsikt är att tillsammans, gemensamt och samordnat utveckla en Arenas-
tad inom ett område som omfattar flera fastigheter. Vilhelmsfält 2:17 ägs av Arena-
bolaget och resterande del av Arenaområdet (del av Vilhelmsfält 2:2, Ängelholm 
5:53 samt Ängelholm 5:16) ägs av Kommunen. Markbyten mellan parterna kom-
mer att ske i flera steg efterhand som Arenastaden utvecklas.

Arenabolaget har för avsikt att uppföra en ny ishall för träningssyfte, en tillbyggnad 
till den befintliga Akademihallen. Ny ishall omfattar utöver område inom Vilhelms-
fält 2:17 även del av kommunägda Vilhelmsfält 2:2. Beviljat bygglov för den nya 
ishallen vann laga kraft 2020-11-10, Dnr B 2020-000726.

Köpekontrakt har tagits fram och är undertecknat av Arenabolaget. Området som 
Arenabolaget förvärvar är ca 2800 m2. Köpeskillingen är 770 000 kronor och utgår 
från en extern värdering där uppskattat marknadsvärde för området bedöms vara 
275 kr/m2 tomtarea.

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande Mark- och exploateringsenheten den 26 november 2020
Köpekontrakt - Del av Vilhelmsfält 2:2 med tillhörande bilagor
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262 80 Ängelholm info@engelholm.se
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Utredning
Arenabolaget har fått beviljat bygglov för att uppföra en ny ishall för träningssyfte, 
en tillbyggnad till den befintliga Akademihallen. Del av byggnaden är placerad in-
om den kommunägda fastigheten Vilhelmsfält 2:2. Parterna är överens om att en 
marköverföring ska ske av det område som omfattas av nya ishallen. Fastighetsre-
glering av det förvärvade området ska ske till Vilhelmsfält 2:17 vilken ägs av Arena-
bolaget.

Översiktsbild. Köpekontraktet avser del av Vilhelmsfält 2:2 (rödprickat område) vilket ska 
överföras till Vilhelmsfält 2:17 (svartprickat område).

Köpekontrakt
Ett köpekontrakt har tagits fram och har signerats av Arenabolaget. Området som 
köpet omfattar är ca 2800 m2, se grönmarkerat område i kartskissen nedan.
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Köpeskilling
Ett värdeutlåtande för byggrätten har tagits fram av Svefa AB. Marknadsvärdet 
bedöms till 275 kr/m2 tomtarea. Köpeskillingen för fastigheten beräknas därmed 
till 770 000 kronor. 

Markmiljö
Det har historiskt påträffats lokala markföroreningar inom Arenaområdet. Det har 
därför funnits anledning att utföra en markmiljöundersökning av området som kö-
pekontraktet omfattar. Arenabolaget har genomfört en översiktlig miljöteknisk un-
dersökning med borrning. Kommunen har i samband med en större markmiljöun-
dersökning för hela Arenaområdet kompletterat med grävprover inom området.
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Enligt genomförd provtagning har inget behov av marksanering påvisats för ända-
målet ishall. Inom Fastigheten finns fyllnadsmassor innehållande bland annat tegel, 
rötter, aska, metallbitar, brädbitar m.m. Massorna bedöms inte vara förorenade 
men är inte lämpliga under byggnader varför deponering behöver ske. Köpekon-
traktet reglerar att kostnader förenade med de fyllnadsmassorna som behöver grä-
vas ur och deponeras ska betalas av Arenabolaget. 

Om förorenade massor skulle finnas i en koncentration som kräver sanering svarar 
Arenabolaget för utredning, schaktarbeten, sortering och transporter upp till 100 
000 kronor. Om kostnaderna för sanering överstiger 100 000 kronor svarar Kom-
munen för den överskjutande delen

Iordningställande inom Kommunens fastighet Vilhelmsfält 2:2
Inom området finns ett dike som till följd av planerad byggnation tas bort. Arena-
bolaget ska utföra och bekosta dike samt iordningställa passage från parkeringsy-
torna till nybyggda ishallen inom Kommunens fastighet Vilhelmsfält 2:2. Utföran-
det ska ske i enlighet med ritningar i beviljat bygglov.  

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfull-
mäktige besluta 

att godkänna upprättat köpekontrakt för del av Vilhelmsfält 2:2

Lilian Eriksson
Kommundirektör

Sara Elmefjärd
Tf. Mark- och exploateringschef

Beslutet expedieras till:
Mark- och exploateringsenheten med köpekontrakt i original.
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I<:.öpekontrakt 

Säljare 

Köpare 

Bakgrund 

Ängelholms kommun 
262 80 Ängelholm, nedan kallad "Säljaren" 

Arenabolaget i Ängelholm AB 
Box 1159 
262 22 Ängelholm, nedan kallad "Köparen" 

(212000-0977) 

(556667 -9022) 

Säljaren och Köparen träffade år 2019 en avsiktsförklaring om 
utveckling av Ängelholms Arenastad, (Dnr KS 2019/268). 

Parternas avsikt är att tillsammans, gemensamt och samordnat 
utveckla en Arenastad inom ett område som omfattar flera 
fastigheter. Vilhelmsfålt 2:17 ägs av Köparen och resterande del av 
området (del av Vilhelmsfålt 2:2, Ängelholm 5:53 samt Ängelholm 
5:16) ägs av Säljaren. Markbyten mellan parterna kommer att ske i 
flera steg efterhand som Arenastaden utvecklas. 

Köparen har för avsikt att uppföra en ny ishall för träningssyfte, en 
tillbyggnad till den befintliga Akademihallen. Ny ishall omfattar 
utöver område inom Vilhelmsfålt 2:17 även del av Vilhelmsfålt 2:2. 
Beviljat bygglov för den nya ishallen vann laga kraft 2020-11-1 O, D nr 
B 2020-000726. 

Fastighet Del av Ängelholm Vilhelmsfålt 2:2, nedan kallad "Fastigheten", se 
karta bilaga 1, ca 2800 m2

• 

Överlåtelseförklaring Säljaren överlåter och försäljer härmed Fastigheten till 
Köparen. 

Köpeskilling Köpeskillingen för Fastigheten är 770 000 kronor. 

Värdeutlåtande för byggrätt avseende idrottshall inom Vilhelmsfålt 
2:2 har tagits fram av Svefa AB, se Bilaga 2. Marknadsvärdet bedöms 
i värdeutlåtandet till275 kr/m2 tomtarea. 

Tillträde och köpebrev Fastigheten tillträds inom 1 månad från när köpekontraktet är 
undertecknat av båda parter. Köparen får innan tillträdesdagen, på 
egen risk disponera fastigheten för att påbörja 
grundläggningsarbeten. 

Köpeskillingen erläggs senast på tillträdesdagen. När köpeskillingen 
är erlagd upprättar parterna köpebrev. 

Skulle Köparen brista i fullgörandet av betalning äger Säljaren rätt att 
häva köpet. 



Villkor 

Fastighetens skick 

Säljarens och köparens 

Som villkor för köpets bestånd gäller att Kommunfulhnäktige 
godkänner detta köpekontrakt. 

Ingen av parterna har rätt att kräva ersättning av andra parten på 
grund av avtalsbrott eller för nedlagda kostnader. 

Fastigheten överlåts i befintligt skick. 

Köparen har beretts tillfålle att undersöka Fastigheten. Köparen har 
utfört en översiktlig miljöteknisk undersökning, se Bilaga 3. 

Säljaren har kompletterat ovanstående utredning med ytterligare 
provtagning inom Fastigheten, se Bilaga 4. Enligt genomförd 
provtagning har inget behov av marksanering påvisats för ändamålet 
ishall. Inom Fastigheten finns fyllnadsmassor innehållande bland 
annat tegel, rötter, aska, metallbitar, brädbitar m.m. Massorna 
bedöms inte vara förorenade men är inte lämpliga under byggnader 
varför deponering behöver ske. 
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åtaganden Köparen svarar för samtliga kostnader för transport, upptagning och 
deponiavgifter för ovanstående fyllnadsmassor. 

Belastningar 

Gatukostnader 

Om förorenade massor skulle finnas i en koncentration som kräver 
sanering svarar Köparen för utredning, schaktarbeten, sortering och 
transporter upp till 100 000 kronor. 

Om kostnaderna för sanering överstiger 100 000 kronor svarar 
Säljaren för den överskjutande delen. Köparen svarar för arbetet som 
hänförs till transporten och upptagningen av massorna. Kostnaderna 
särredovisas för Säljaren som ersätter Köparen för uppkomna 
kostnader. 

Om arkeologiska fynd påträffas vid grundläggningen svarar Säljaren 
för de arkeologiska kostnaderna. 

Inom Fastigheten finns ett dike som till följd av planerad byggnation 
tas bort. Köparen ska utföra och bekosta dike samt iordningställa 
passage från parkeringsytorna till nybyggda ishallen inom Säljarens 
fastighet Vilhelmsfålt 2:2. Utförandet ska ske i enlighet med ritningar 
i beviljat bygglov. 

Se bifogat utdrag från fastighetsregistret för rättigheter som belastar 
fastigheten Ängelholm Vilhelmsfålt 2:2, bilaga 5. Inga kända 
belastningar finns inom Fastigheten. 

Fastigheten säljes fri från penningsinteckningar. 

Ingen gatumarksersättning eller gatubyggnadskostnad utgår med 
anledning av exploatering av Fastigheten. 
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Fastighetens kostnader Säljaren betalar Fastighetens kostnader och erhåller Fastighetens 
intäkter för tiden fram till tillträdesdagen. För tiden därefter övergår 
kostnader och intäkter på Köparen. 

F as tighetsbildning 

J ordabalken m. m. 

Övrigt 

Detta köpekontrakt ska i första hand ligga till grund för beslut om 
fastighetsreglering. Fastigheten ska överföras till Köparens fastighet 
Ängelholm Vilhelmsfålt 2:17. 

Köparen ansöker om Lantmäteriförrättning. Kostnaderna för 
fastighetsbildningen betalas av Köparen. Säljaren biträder genom 
detta köpekontrakt ansökan. 

Utöver vad som framgår av detta avtal gäller vad som stadgas i 4 kap 
jordabalken angående köp av fast egendom och andra i 
förekommande fall tillämpliga lagar mellan parterna. 

Detta köpekontrakt är upprättat i tre likalydande exemplar varav 
parterna tagit var sitt och ett överlämnas till Lantmäterimyndigheten 
vid ansökan om fastighetsreglering. 
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Ängelholm, Datum: Ängelholm, Datum: ~- U -'ZS'"'""" 
Arenabola et i ·· ngeJholm B För Ängelholms kommun 

Anders Nelson 
...• •••••••••••...• ·-Uoll· ••.•••••••... 

Bevittnas: 

Bilaga 1. Kartskiss till köpekontrakt, del av Vilhelmsfålt 2:2 

Bilaga 2. Värdeutlåtande Vilhelmsfålt 2:2 

Bilaga 3. PM översiktlig miljöteknisk undersökning Catena Arena 

Bilaga 4. Miljöteknisk markundersökning Arenastaden 2020-11-20, ink!. bilagor 

Bilaga 5. Utdrag från Fastighetsregistret, Vilhelmsfålt 2:2, 2020-11-23 
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1. Uppdragsbeskrivning 

Värderingsobjekt 

Värderingsobjektet utgörs av byggrätt avseende idrott (ishall) inom del av Ängelholm Vilhelmsfält 2:2. 

 

Källa: Metria, Eniro 

Uppdragsgivare 

Uppdragsgivare är Ängelholms Kommun, genom Annika Andersson.  

Lagfaren ägare 

Lagfaren ägare till värderingsobjektet är Ängelholms Kommun.  

Syfte 

Värderingen syftar till att bedöma värderingsobjektets marknadsvärde.  

Enligt uppdragsgivaren skall värderingen användas som internt beslutsunderlag inför eventuell försäljning.  

Värdetidpunkt 

Värdetidpunkt är 2020-04-15. 

Allmänna villkor 

För uppdraget gäller bilagda "Allmänna villkor för värdeutlåtande" om ej annat framgår nedan. 

De allmänna villkoren har utarbetats gemensamt av de ledande värderingsföretagen på den svenska 

marknaden och tillämpas alltid av dessa företag om inte annat särskilt anges i det enskilda fallet. De allmänna 

villkoren återger värderingsbranschens uppfattning om ett värderingsutlåtandes generella begränsning.  

De allmänna villkoren anger begränsningar i värdeutlåtandets omfattning, förutsättningar för värdeutlåtandet 

vad gäller datafångst och tillförlitlighet, hur miljöaspekter beaktas, besiktningens funktion, hur 

värderingsobjektets tekniska skick beaktas, värderarens ansvar, värdeutlåtandets aktualitet, hur redovisade 

bedömningar av framtida händelser och förutsättningar ska tolkas samt hur värdeutlåtandet får användas. 
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Svefa AB ikläder sig ej ansvar för oriktiga värdebedömningar orsakade av att av 

uppdragsgivaren/fastighetsägaren lämnade sakuppgifter, som lagts till grund för värdebedömningen, är 

oriktiga eller ofullständiga. 

Grundförutsättningar för värdering av byggrätt 

Kommunalt huvudmannaskap för allmän platsmark förutsätts (gäller även då privata markägare initierar 

utveckling av nya byggrätter som föranleder utbyggnad av allmän platsmark).  

Exploatören-/erna förutsätts bekosta projektering och uppförande av bebyggelse samt markplanering inom 

kvartersmark.  

Det bedömda värdet förutsätter att kostnader för gator/vägar och dylikt på allmän platsmark ingår, det vill 

säga att de inte kommer att belasta köparen-/arna av marken. Anslutningsavgifter för VA ingår däremot inte 

i det bedömda värdet.  

Fördelningen av eventuella övriga kostnader mellan kommun och exploatör-/er, inklusive kostnader för 

detaljplan, förutsätts regleras i exploaterings-/markanvisningsavtal och har inte vidare beaktats i värderingen. 

Särskilda förutsättningar 

Värderingen utgår vidare från följande särskilda förutsättningar: 

• Laga kraftvunnen detaljplan för aktuellt ändamål.   

Värderingsunderlag 

En översiktlig besiktning av värderingsobjektet utfördes 2020-02-27 av Thomas Green.   

Uppdragsgivaren har tillhandahållit följande uppgifter: 

• Kommande byggnation; typ av verksamhet, belägenhet, uppskattad tomtstorlek.  

Uppgifter om genomförda markanvisningar och försäljningar av mark och byggrätter har inhämtats genom 

lagfarna register, kommunala protokoll och/eller från företrädare på respektive kommun. 

Vidare har offentliga uppgifter och statistik från Bolagsverket, fastighetsregistret, SCB med flera inhämtats 

och bearbetats som underlag för analysen.   

2. Värderingsobjekt 

Läge och omgivning 

Värderingsobjektet är beläget inom Fridhem i södra Ängelholm.  

Omgivningen utgörs huvudsakligen av idrott/rekreation samt jordbruksmark. Offentlig och kommersiell 

service finns i de mer centrala delarna av Ängelholm, inom ca 1,5 – 2,0 kilometer.   

Allmänna kommunikationer finns i form av buss med hållplats på ca 400 meters avstånd (Ängelholm Ishallen). 

Väg 107 finns på ca 2 kilometers avstånd, med av-/påfart till E6/E20 på ca 5 kilometers avstånd. 

  



2020-04-15 Ordernummer: 172564   

Byggrätt avseende idrott (ishall) inom del av Ängelholm Vilhelmsfält 2:2 

 

4 (11) 

Svefa AB, Nordenskiöldsgatan 6, 211 19 Malmö 

Org.nr.: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm  
 

Beskrivning av marken 

Tomten utgörs av en grusad parkeringsyta med en bedömd area om ca 3 600 kvadratmeter.  

Miljö 

Värderingsobjektet är inte registrerat i Länsstyrelsens register med potentiellt förorenade markområden.  

Inom ramen för detta uppdrag har det inte genomförts någon ytterligare kontroll avseende potentiella 

miljöbelastningar inom värderingsobjektet (se vidare avsnitt 3 i bilaga Allmänna villkor för värdeutlåtande). 

Rättsliga förhållanden 

I bilaga återfinns utdrag ur fastighetsregistret (avser hela fastigheten Ängelholm Vilhelmsfält 2:2).  

Av denna bilaga framgår bland annat: 

• Lagfaren ägare 

• Adressuppgifter 

• Planförhållanden 

• Eventuella servitut, gemensamhetsanläggningar och samfälligheter 

• Eventuella inteckningar 

• Taxeringsuppgifter 

Förutsättningarna för eventuella servitut, gemensamhetsanläggningar och samfälligheter har inte utretts. 

Eventuella arrenden och dylikt har inte beaktats.  

I värderingen förutsätts att det inte finns några belastande rättigheter av betydelse för genomförbarheten av, 

och för ekonomin i, en exploatering av värderingsobjektet. 

Planförhållanden 

Värderingsobjektet har laga kraftvunnen detaljplan för Y1: ”Idrott, verksamheten får ej vara störande eller 

farlig för omgivningen. Även ytor för dagvattenhantering och återvinningsstation”. 

Ängelholms Kommun är huvudman för allmän platsmark. 

Planerad byggnation 

Enligt uppdragsgivaren planeras för: 

- Ny ishall inom en tomt om ca 3 600 kvadratmeter 

3. Marknadsförutsättningar    

Marknadsförutsättningar – Sport- och idrottsanläggningar 

Vad gäller sport-/fritidsanläggningar är fastighetsmarknaden klart begränsad, såväl investeringsmarknaden 

som lokalhyresmarknaden.  

Anläggningens typ (vilken/vilka idrotter som inryms inom verksamheten) samt storlek är avgörande 

parametrar. Mindre anläggningar är i princip endast intressanta för ”egenanvändare”, det vill säga den 

operatör (ofta en lokal förening) som också bedriver den huvudsakliga verksamheten inom lokalerna. För att 

aktörer med fokus på förvaltning ska visa intresse krävs vanligtvis rationella förvaltningsenheter med långa 

hyresavtal, företrädesvis med hyresgäst från offentlig sektor (=kommunen).  
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Beståndet ägs i huvudsak av kommunerna (eller kommunala bolag). Då kommun är fastighetsägare sker 

uthyrning i huvudsak till egna verksamheter, och då främst skolornas idrotts- och gymnastikundervisning 

(dagtid), samt till lokala idrottsföreningar (kvällstid och helger). Även vid uthyrning till lokala idrottsföreningar 

bör det noteras att dessa till stor del är beroende av olika typer av offentliga bidrag. 

Den ”externa” hyresmarknaden för sport-/fritidsanläggningar är därmed klart begränsad. Hyrorna varierar 

inom ett stort intervall på grund av typ av anläggning/verksamhet, specialanpassningar, skick/standard, 

hyresavtalets längd och ansvarsfördelning med mera. För moderna anläggningar kan hyran vara en faktor 

av investeringen (produktionskostnadsbaserad hyra). Några trender, upp- eller nedgångar, på 

hyresmarknaden är därmed inte aktuella. 

Nyproduktion är relativt ovanligt och sker främst som ”ersättningslokaler” av icke-ändamålsenliga 

anläggningar, vid utveckling av nya stadsdelar eller vid uppförandet av nya skolor (idrottshallens utgör då del 

av skolverksamheten, eventuellt kompletterat med föreningsverksamhet på icke-skoltid). Det är ovanligt att 

denna typ av objekt uppförs av privata aktörer. Undantaget är stora, ”kommersiella” arenor där det finns 

möjlighet till sponsoravtal och andra intäkter (klart begränsad delmarknad) samt mindre anläggningar som 

uppförs av egenanvändare, typ ridhus och padel-hallar. 

Så länge lokalerna är ändamålsenliga för aktuell verksamhet finns det inte någon egentlig vakansrisk. 

Däremot kan det sägas finnas en vakansrisk i hur effektivt anläggningen nyttjas (”beläggningsgraden”). Äldre 

anläggningar som ersätts av nyproduktion är dock problematiska då det inte finns någon rimlig 

alternativanvändning för sport-/fritidsanläggningar, åtminstone inte utan mycket omfattande investeringar. 

För anläggningar som inte längre ses som ändamålsenliga torde det mest rationella vara att riva befintlig 

byggnation för att möjliggöra en vidareutveckling av tomten.  

Parkeringsmöjligheter och närhet till allmänna kommunikationer är av stor vikt, särskilt vid olika evenemang.  

Värderingsobjektets marknadsförutsättningar 

Den aktuella tomtarean, ca 3 600 kvadratmeter, förutsätts vara erforderlig för aktuell verksamhet.  

I anslutning till värderingsobjektet ligger Catena Arena samt Akademihallen (båda ishallar) vilket är positivt 

då det medför en ”klustereffekt”. En ny ishall skapar utvecklingsmöjligheter som även kan anses bidra med 

ett mervärde till befintliga verksamheter. Vidare finns möjlighet att samnyttja parkering.  

Att värderingsobjektet i praktiken utgör ”tillskottsmark” medför emellertid även en begränsning vad gäller 

marknadsförutsättningarna; i princip finns endast en köpare (Arenabolaget i Ängelholm AB, ägare av 

Vilhelmsfält 2:17 med Catena Arena och Akademihallen). Att en ”extern” aktör skulle vara villig att uppföra 

en ishall inom värderingsobjektet, utan att samordna detta med närliggande verksamheter, bedöms inte vara 

aktuellt. Vidare är såväl byggnation (konstruktion och tekniska installationer) som löpande förvaltning av 

ishallar vanligen dyrare än sporthallar i stort.  
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4. Exploateringsförutsättningar 

Inom värderingsobjektet planeras för ishall inom en tomt om ca 3 600 kvadratmeter. 

Laga kraftvunnen detaljplan finns som möjliggör den planerade exploateringen.  

Vid en kommande exploatering kan såväl lokalgator som den tekniska infrastrukturen i övrigt komma att 

behöva byggas ut för att möjliggöra byggnation inom kvartersmark (=värderingsobjektet). Ängelholms 

Kommun förutsätts vara huvudman för allmän platsmark (fördelningen av kostnader mellan kommun och 

fastighetsägare/exploatör förutsätts regleras i exploateringsavtal och har inte vidare beaktats i värderingen; 

det bedömda värdet förutsätter att kostnader för allmän platsmark ingår). 

Parkering (erforderlig besöks- och personalparkering för verksamhetens behov) förutsätts ske inom 

kvartersmark. Möjligheten finns emellertid att samnyttja parkering inom närområdet.   

Det förutsätts att det inte finns några riksintressen, arkeologiska eller geotekniska förhållanden eller dylikt 

som påverkar genomförbarheten i en kommande exploatering. Vidare förutsätts marken vara fri från 

eventuella miljöbelastningar. I värdebedömningen har hänsyn inte tagits till en eventuell kostnad på grund av 

miljöbelastning (se vidare avsnitt 3 i bilaga Allmänna villkor för värdeutlåtande). 

Marken utgörs av en grusad parkeringsyta.  

Markens lämplighet för exploatering bedöms därmed översiktligt som god vilket tillsammans med 

värderingsobjektets egenskaper i övrigt sannolikt innebär att kostnaderna i samband med en kommande 

exploatering blir förhållandevis normala.   

5. Värderingsmetodik  

Definition av marknadsvärde 

Med marknadsvärde avses det mest sannolika priset vid en normal försäljning på den öppna marknaden.  

Metodtillämpning  

Marknadsvärdebedömningen av denna typ av objekt sker vanligen genom en ortsprismetod, där jämförelser 

görs med noterade priser vid försäljningar av så långt möjligt jämförbara objekt. Som komplement kan 

användas en exploateringskalkyl, där slutsatser om objektets värde dras utifrån dess värde i färdigställt skick 

minskat med beräknade exploateringskostnader och vinst.  

I sammanvägningen av metodernas resultat läggs i normalfallet störst vikt vid ortsprismetoden, medan 

bedömningen enligt exploateringskalkylen är behäftad med större osäkerheter och i huvudsak får ses som 

kontrollmetod.  

För mark och byggrätter för olika typer av allmänt ändamål, som skola/förskola, bedöms emellertid 

exploateringskalkylen vara av mindre betydelse på grund av de särskilda marknadsförutsättningarna. Vidare 

gäller att eventuella hyresavtal ofta tecknas på 15 – 25 år där hyran fastställs utifrån den totala 

investeringskostnaden, inklusive markförvärv, vilket ger ett visst cirkelresonemang. Värderingen utgår 

därmed endast från ortsprismetoden.  
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6. Värdering  

Ortsprismetod 

Försäljningar av mark och byggrätter för skola/förskola/idrott är relativt ovanliga, en naturlig följd av att det 

uppförs förhållandevis få objekt av denna typ. Dessutom har en stor del av senare års utbyggnad av lokaler 

för skola/förskola/idrott (inklusive pågående/planerade projekt) skett på mark som innehas av kommunerna.  

En ortsprisundersökning har genomförts avseende byggrätter och råmark med bebyggelseförväntningar för 

skola/förskola/idrott i Ängelholm sedan 2015-01-01.  

Ortsprisunderökningen omfattar: 

- Lagfarna försäljningar av fastigheter med typkod 210 (småhusenhet, tomtmark). 

- Lagfarna försäljningar av fastigheter med typkod 310 (hyreshusenhet, tomtmark). 

- Lagfarna försäljningar av fastigheter med typkod 810 (specialenhet, tomtmark). 

- Obebyggda enheter (feltaxerade objekt) av fastigheter med typkod 823 (vård), 824 (bad/sport/idrott) 

och 825 (skola).  

- Kommunala markanvisningar-/försäljningar.  

Idrott – Ängelholm 

Vad gäller idrott har det noterats två objekt av intresse:  

 

Ängelholm 5:52 utgör förvisso en intressant notering, men denna är nästan 10 år gammal.  

Lasarettet 3 avser ”Vattnets Hus, som förutom bad även har gym, spa, bistro och konferens. Därmed bedöms 

inte marknadsförutsättningarna vara jämförbara med värderingsobjektet.  

Tomtmark för verksamhetsfastigheter – Ängelholm  

Som ett ”lägsta-värde” har det även bedömts intressant att se till försäljningar av mark för olika lager-/industri-

/verksamhetsändamål (det har noterats försäljningar av mark för skola/förskola/idrott där pris likställts med 

kommunens pris för verksamhetsmark, dock inte i Ängelholm). 

Under de senaste 3 åren har det, efter gallring med avseende på ett tydligt intresseförhållande mellan köpare 

och säljare, endast skett 14 lagfarna försäljningar av lager-/industriändamål (avser typkod 411) inom 

Ängelholms kommun.  

Priserna varierar inom ett stort intervall, men i huvudsak ca 100 – 300 kr/kvm tomtarea.  

Vad gäller försäljningar gjorda av Ängelholms Kommun (som bedöms vara de mest tillförlitliga) har priserna 

i huvudsak legat inom ett intervall om ca 100 – 250 kr/kvm tomtarea (med ett genomsnitt kring 175 kr/kvm).  

Fastighet Datum Planförhållande / Planerat projekt Köpare Tomtarea
Pris 

(kr/m
2
 TA)

Ängelholm Lasarettet 3 maj-15
DP: Badhus med tillhörande verksamheter.

(Avser nya badhuset)
Kunskapsporten 5 912 1 438

Ängeholm Ängelholm 5:52 okt-11 DP: Idrott. Ängelholms Kommun 2 150 70
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Försäljningar mellan två privata aktörer har skett till priser som i huvudsak ligger klart högre än ovanstående 

intervall. I detta sammanhang måste emellertid särskilt beaktas att det kan vara svårt att tillförlitligt fastställa 

vad som ingått i köpet, till exempel vad gäller nedlagda markarbeten och andra investeringar (som säljaren 

förväntas få ersättning för). 

Köpare är i huvudsak lokala aktörer, sannolikt i syfte att uppföra byggnation för den egna verksamheten.  

Ängelholms Kommun har mark till försäljning inom Åkerslund till priser om 200 kr/kvm och i Munka Ljungby 

till 100 kr/kvm.   

Idrott – Öresunds- och Helsingborgsmarknaden 

På grund av det begränsade ortsprismaterialet har även inkluderats försäljningar av mark/byggrätt för idrott 

inom Öresunds- och Helsingborgsregionen i övrigt sedan 2015. 

Även här är urvalet klart begränsat. Till kända noteringar hör: 

 

Skola / Förskola – Öresunds- och Helsingborgsmarknaden 

Då det inom mark/byggrätt för skola/förskola finns exempel på att det även uppförs idrottshall har 

ortsprisundersökningen utökats till att även omfatta detta ändamål inom Ängelholm och Öresunds- och 

Helsingborgsregionen i övrigt sedan 2015. 

Till kända noteringar i Ängelholm hör: 

 

Till kända noteringar inom Öresunds- och Helsingborgsmarknaden i övrigt hör: 

 

Fastighet Datum Planförhållande / Planerat projekt Köpare Tomtarea
Pris 

(kr/m
2
 TA)

Sjöbo Lövestad 46:14, del av dec-14
DP: Skola/Idrott.

(Ny sporthall i anslutning till Lövestad skola)
Sjöbohem 3 390 40

Kristianstad Infanteristen 6-7 maj-17 DP: Padel- och racketverksamhet. Kristianstad Rackethall 6 139 275

Hörby Ludvigsborg 1:12, del 

av
maj-17

DP: Idrottshall.

(Allaktivitetshall)

Intresseföreningen 

Ludvigsborgshallen
6 600 50

Fastighet Datum Planförhållande / Planerat projekt Köpare Tomtarea
Pris 

(kr/m
2
 TA)

Ängelholm Räfsan 3 nov-18
DP: Skola/Vård/Bostäder.

(Förskola, 4 avd).
AB Ängelholmslokaler 6 865 258

Fastighet Datum Planförhållande / Planerat projekt Köpare Tomtarea
Pris 

(kr/m
2
 TA)

Höganäs Stubbarp 34:24 feb-20
DP: Skola, 2 vån, max 1 800 kvm BYA.

(Förskola, 6 avd, 100 elever)
SBB 6 230 506

Laholm Potatisen 1 jan-20
DP: Skola, 1 vån.

(Förskola, 4 avd, kommunal regi)

Kommunfastigheter i 

Laholm
2 670 400

Lund Östra Torn 27:2, del av 2020
DP: Skola/Förskola. 

(F-9, 450 elever, privat aktör)
- 16 200 1 235

Helsingborg Närlunda 

Västra 2, del av
jun-19

DP: Skola, Vård, Centrum.

(Förskola, 120 elever)
Helsingborgs Stad 4 928 548

Svedala Svedala 306:34 jun-19
DP: Skola/Förskola/Idrott.

(Förskola, 140-160 elever, kommunal regi)
Kunskapsporten 9 605 416

Kristianstad Näsby 35:4, 

Näsby 35:47
jan-19

DP: Förskola.

(Privat aktör)

Kristianstad Barnomsorg 

AB
3 250 475

Eslöv Stehag 5:80 dec-18
Pågående DP: Förskola.

(Förskola, 100-135 elever)
Eslövs Kommun 3 045 518
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Generellt 

Utöver ovanstående noteringar har uppgifter från Svefas tidigare genomförda värderings- och analysuppdrag 

samt annan känd, men inte offentlig information, beaktats i värdebedömningen.  

Vid markanvisningar utgår priserna generellt från ”projekterad/planerad” byggrätt vilket inte nödvändigtvis 

sammanfaller med den i detaljplanen tillåtna byggrätten. Vad gäller tomtmark för skola/förskola är det 

emellertid av mindre vikt då pris ofta utgår från tomtarea, snarare än möjlig BTA (särskilt vad gäller 

”fristående” objekt).  

Priserna ovan avser laga kraftvunnen detaljplan (eller förutsätter att detaljplan vinner laga kraft). 

Fastigheterna/objekten avser, såvitt känt (och då inte annat anges), ”byggklar mark” där det inte tillkommer 

några ytterligare kostnader för köparen (som gatukostnadsersättning eller dylikt). Då specifika villkor i 

exploaterings-/markanvisningsavtal inte är kända förutsätts att kostnads- och ansvarsfördelningen mellan 

kommun och exploatör följer den normala (jämför ”Grundförutsättningar för värdering av byggrätt” i avsnitt 1 

ovan). 

Fastighet Datum Planförhållande / Planerat projekt Köpare Tomtarea
Pris 

(kr/m
2
 TA)

Vellinge Östra Grevie 41:1, 

del av
nov-18

Pågående DP: Förskola.

(Förskola, kommunal regi)
Vellinge Kommun 4 281 251

Laholm Skummeslöv 12:122 nov-18
DP: Skola/Bostäder/Kontor/Vård. 

(Förskola, 60 elever, privat aktör)
Curahill 4 000 525

Kristianstad Degeberga 

26:60
okt-18

DP: Bostäder (småhus).

(Förskola, privat aktör)

Montessoriförskolan i 

Degeberga
1 134 353

Vellinge Hököpinge 68:5, del 

av
sep-18 Pågående DP: Skola + Sport/Kultur/Fritid Vellinge Kommun 35 000 385

Båstad Hemmeslöv 5:25 sep-18
DP: Skola/förskola, Bostäder.

(Förskola, 5 avd, privat aktör)

Båstad Hemmeslöv 

Fastighets AB
4 000 714

Hässleholm Intendenten 6 aug-18
DP: Skola, 2 vån.

(Kommunal regi)
Hässleholms Kommun 10 171 471

Klippan Nejlikan 19 jun-18
DP: Skola/Förskola. 

(Förskola, 8 avd, kommunal regi)
Klippans Kommun 9 989 200

Lund Sandby 64:1, 

del av
nov-17

FÖP: "En för social service och barnomsorg 

strategiskt lämplig placering".
Lunds Kommun 16 500 273

Staffanstorp Stora Uppåkra 

12:302
nov-17

DP: Skola.

(Förskola, 90-95 elever, kommunal regi)
Hemsö 2 996 900

Staffanstorp Stanstorp 6:1, 

del av
maj-17

DP: Skola/Förskola. 

(F-9, ca 700 elever, kommunal regi)
Hemsö 15 000 1 000

Helsingborg 

Prisman 4
okt-16

DP: Förskola/Skola.

(Förskola, 8 avd, 100 elever, privat aktör)
Midroc 2 976 1 196

Helsingborg 

Tenoren 1
sep-16

DP: Förskola/Skola.

(Förskola, 108 elever, privat aktör)
Brinova 2 804 1 027

Helsingborg Havsmannen 1 sep-16
DP: Förskola/Skola.

(Förskola, 80 elever, privat aktör)
Göran Ström Fastigheter 2 249 1 201

Lomma Lomma 11:325 jun-16
DP: Skola/Bostäder/Kontor.

(Förskola, 8 avd, kommunal regi)
Lomma Kommun 11 956 920

Staffanstorp Stora Uppåkra 

12:303
jun-16

DP: Skola/Idrott.

(Skola/Förskola, F-6+idrott, kommunal regi)
Hemsö 15 900 797

Landskrona Borstahusen 

1:8-9
nov-15

DP: Skola/Idrott.

(Skola, privat aktör)
Hemsö 22 900 200

Helsingborg Klövholmen 1 maj-15
DP: Förskola/Skola.

(F-6, 140 elever, privat aktör)
Klövholmen Fastighets AB 4 444 833

Helsingborg Berga 1:8, del 

av
mar-15

DP: Förskola.

(Förskola, 5 av, 80 elever, privat aktör)
Göran Ström Fastigheter 2 250 1 000
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För priser fastställda i markanvisningsavtal gäller att dessa generellt indexeras (Fastighetsprisindex, 

Entreprenadindex eller dylikt) fram till faktisk överlåtelse. 

Resultat 

Urvalet relevanta objekt vad gäller idrott är klart begränsat, såväl vad gäller Ängelholm som i Öresunds- och 

Helsingborgsregionen i övrigt.  

Försäljningar av tomtmark för skola/förskola har skett till priser om ca 200 – 1 250 kr/kvm tomtarea, med ett 

genomsnitt kring 640 kr/kvm tomtarea. 

Vad gäller försäljningar av mark/byggrätt för ”renodlade” idrottsändamål ligger dessa generellt lägre än 

priserna för skola/förskola (urvalet är dock begränsat, vilket även gäller för objekt där detaljplan möjliggör 

såväl skola/förskola som idrott).   

Beaktat det begränsade jämförelsematerialet är det svårt att se någon tydlig trend vad gäller prisutveckling. 

Marknaden för samhällsfastigheter (vård/skola/omsorg) har emellertid utvecklats starkt under senare år och 

beaktat den demografiska utvecklingen torde detta, åtminstone till viss del, ”spilla över” på marknaden för 

byggrätter. Vidare har det noterats ett tydligt ökande intresse, från såväl offentliga som privata aktörer, att 

åsätta mark för skola/förskola ett rimligt marknadsvärde (motsvarande har förvisso inte noterats för idrott, 

men detta utgör en mycket nischad marknad). Inom flera delmarknader bedöms detta leda till högre priser 

än vad som tidigare noterats.  

Att värderingsobjektet i praktiken utgör ”tillskottsmark” till Catena Arena och Akademihallen begränsar 

marknadsförutsättningarna (i praktiken finns det endast en sannolik köpare). Samtidigt medför det en positiv 

”klustereffekt” som även bidrar med ett mervärde för befintliga verksamheter.  

Vad gäller kommunala försäljningar av verksamhetsmark, vilket ses som ett ”lägsta-värde”, har priserna i 

huvudsak legat inom ett intervall om ca 100 – 250 kr/kvm tomtarea.  

Ortsprismetoden bedöms därmed sammantaget ge ett värde kring 250 – 300 kr/kvm tomtarea. 

Med en tomtarea om ca 3 600 kvadratmeter motsvarar detta ca 900 000 – 1 080 000 kronor.    

Möjligheten att avyttra byggrätter för idrott ”på spekulation” bedöms emellertid som starkt begränsade. 

Värdebedömningen ovan förutsätter därmed att tomten säljs till en egenanvändare (privat aktör eller 

Ängelholms Kommun) alternativt att det inför försäljning har tecknats ett långt hyresavtal (minst 15 år) med 

en etablerad operatör.  

Exploateringskalkyl 

För mark och byggrätter för olika typer av allmänt ändamål, som skola/förskola/idrott, bedöms 

exploateringskalkylen inte vara tillämpbar (specifika marknads-/exploateringsförutsättningar, mark/byggrätt 

förvärvas inte ”på spekulation”, d.v.s. med kommersiella förutsättningar som t.ex. bostäder eller 

kontor/handel).  

Vidare gäller att eventuella ”externa” hyresavtal ofta tecknas på åtminstone 15 – 20 år där hyran fastställs 

utifrån den totala investeringskostnaden, inklusive markförvärv (och vinst/risk), vilket medför ett visst 

cirkelresonemang.  
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7. Slutsatser 

Resultat 

Ortsprismetod    ca 250 – 300 kr/kvm tomtarea  

Marknadsvärde 

Mot bakgrund av vad som redovisats i värdeutlåtandet bedöms marknadsvärdet av värderingsobjektet – 

byggrätter avseende idrott (ishall) inom del av Ängelholm Vilhelmsfält 2:2 – vid värdetidpunkten till: 

 

 275 kr/kvm tomtarea 
Tvåhundra sjuttiofem kronor per kvadratmeter tomtarea 

 

Vilket, beaktat en tomtstorlek om 3 600 kvadratmeter, motsvarar ett totalt värde om 990 000 kronor.   

 

 

 

 

Malmö 2020-04-15 

                                                    

Thomas Green     
Civilingenjör Lantmäteri     
av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare  
 

Bilagor 

Bilaga Utdrag ur fastighetsregistret 

Bilaga Allmänna villkor för värdeutlåtande 
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FASTIGHET
Beteckning Senaste ändringen i

allmänna delen
Senaste ändringen i
inskrivningsdelen

Aktualitetsdatum i
inskrivningsdelen

ÄNGELHOLM VILHELMSFÄLT 2:2 2019-04-30 2019-09-09 13:45 2020-03-06
Nyckel: 120726139
UUID: 909a6a60-8e2c-90ec-e040-ed8f66444c3f
Socken: Strövelstorp
Distrikt: Ängelholm

ADRESS
Adress
Kungsgårdsleden 73
262 54 Ängelholm

LÄGE, KARTA
Område N (SWEREF 99 TM) E (SWEREF 99 TM) Registerkarta
1 6232591.2 366388.4
3 6233269.2 365874.3
4 6233261.7 365851.1

AVSKILD MARK
Beteckning
ÄNGELHOLM VILHELMSFÄLT 2:7, 2:12, 2:13, 2:14, 2:15, 2:16, 2:17

AREAL
Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal
Totalt 1 491 811 kvm 1 491 811 kvm 0 kvm

LAGFART
Ägare Andel Inskrivningsdag Akt
212000-0977
ÄNGELHOLMS KOMMUN
262 80 ÄNGELHOLM
Köp: 1968-10-01
Lagfartsanmärkning: Anmärkning Akt: 90/3390

1/1 1969-02-12 69/205

ANTECKNINGAR och INTECKNINGAR
Fastigheten besväras inte av sökt eller beviljad anteckning eller inteckning.

AVTALSRÄTTIGHETER
Nr Rättighet Inskrivningsdag Akt
1 Avtalsservitut: LEDNING MM 1933-11-08 33/1233
2 Avtalsservitut: OMRÅDE 2009-03-26 09/9424
3 Avtalsservitut: LEDNING MM

Förordnande enligt fastighetsbildningslagen
1933-11-08 33/1234

4 Avtalsservitut: KRAFTLEDNING MM
Förordnande enligt fastighetsbildningslagen

1973-06-13 73/5109

5 Avtalsservitut: UNDERJORDISK ELKABEL MM
Förordnande enligt fastighetsbildningslagen

1974-02-20 74/1700

6 Avtalsservitut: LEDNING MM
Förordnande enligt fastighetsbildningslagen

1974-09-04 74/8898

7 Avtalsservitut: GÅNG- OCH CYKELVÄG
Förordnande enligt fastighetsbildningslagen

1998-11-04 98/7632

RÄTTIGHETER
Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig
Ändamål Rättsförhållande Rättighetstyp Akt
VÄG Last Officialservitut 1182-1082.1
VÄG Förmån Officialservitut 1182-632.1
VÄG Last Officialservitut 1182-647.1
STARKSTRÖM Last Ledningsratt 1182-922.2
LEDNING MM Last Avtalsservitut 11-IM5-33/1233.1
LEDNING MM Last Avtalsservitut 11-IM5-33/1234.1
KRAFTLEDNING MM Last Avtalsservitut 11-IM5-73/5109.1
UNDERJORDISK ELKABEL MM Last Avtalsservitut 11-IM5-74/1700.1
LEDNING MM Last Avtalsservitut 11-IM5-74/8898.1
VATTEN-OCH
AVLOPPSLEDNINGAR MM

Förmån Avtalsservitut 11-IM5-93/15653.1

VÄG Last Officialservitut 1292-1157.1
VÄG Last Officialservitut 1292-1157.2
VÄG Last Officialservitut 1292-1966.1
VÄG Last Officialservitut 1292-1966.2
VÄG Förmån Officialservitut 1292-1966.3
VATTEN Last Ledningsratt 1292-2350.1
VATTEN Last Ledningsratt 1292-2350.3
AVLOPP Last Ledningsratt 1292-2350.4
OMRÅDE Last Avtalsservitut 1292IM-09/9424.1
BELYSNINGSSTOLPE Förmån Avtalsservitut 12-IM12-97/10722.1
GÅNG-OCH CYKELVÄG Last Avtalsservitut 12-IM12-98/7632.1
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PLANER, BESTÄMMELSER OCH FORNLÄMNINGAR
Planer Datum Akt
Detaljplan: VILHMELSFÄLT 2:2 MFL, IDROTTSOMRÅDE FRIDHEM, ÄNGELHOLM 2012-12-06

Laga kraft: 2013-01-09
Genomf. start: 2013-01-10
Genomf. slut: 2018-01-09
Registrerad: 2013-02-26

1292-P212
1292 DP 1055

Detaljplan: KULLTORPS GÅRD Avregistrerad 1992-11-09
Genomf. start: 1992-12-10
Genomf. slut: 2002-12-09
Senast ajourföring: 2017-11-14

1182-P92/1109/1

Delområde för andra anm.: BERÖR ÄVEN SAMFÄLLD MARK
Stadsplan 1947-06-27

Senast ajourföring: 2018-09-07
1182K-B70

Delområde som avser anmärkning genomförandetider: GENOMFÖRANDETIDEN HAR UTGÅTT
Delområde för andra anm.: DELVIS UPPHÄVD(AKT 1292-P97/3)
Stadsplan 1980-06-09

Genomf. slut: 1992-06-30
Senast ajourföring: 2018-09-07

11-ÄNG-769/80

Detaljplan: VILHELMSFÄLT 2:12, 2:13 M M 1996-04-16
Laga kraft: 1996-05-09
Genomf. start: 1996-05-10
Genomf. slut: 2001-05-09

1182-P96/0416

Fornlämningar Datum Akt
Fornlämning Registrerad: 2006-11-05 L1987:3259

12000000019130
Fornlämning Registrerad: 2006-11-05 L1990:5074

10112200450001

TAXERINGSINFORMATON
Taxeringsenhet Taxeringsår
INDUSTRIENHET MED VÄRDE < 1000 KR (499)
253705-1
Taxeringsdel som utgör taxeringsenhet och omfattar hel
registerfastighet.

2019

Taxvärde Areal
1195061 kvm

Taxerad ägare Andel Ägartyp Juridisk form
212000-0977
ÄNGELHOLMS KOMMUN
262 80 ÄNGELHOLM

1/1 Lagfaren ägare /
Tomträttsinnehavare

Primärkommuner, borgerliga

Taxeringsenhet Taxeringsår
SPECIALENHET, DISTRIBUTIONSBYGGNAD (820)
728288-1
Taxeringsdel som utgör taxeringsenhet och omfattar byggnad
på ofri grund.

2019

Taxvärde Areal
0 kvm

Taxerad ägare Andel Ägartyp Juridisk form
556089-7851
ÖRESUNDSKRAFT AB
BOX 642
251 06 HELSINGBORG

1/1 Ägare till byggnad å Övriga aktiebolag

ANDEL I GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR OCH SAMFÄLLIGHETER
Fastighetens andelar i samfälligheter är inte utredda.
Samfälligheter Andel
ÄNGELHOLM VILHELMSFÄLT S:2
Anmärkning: ANDEL I KULLTORP-VILHELMSFÄLT DIKNINGSFÖRETAG
1994 AKT 1182-956

SKATTETAL
ERHÅLLIT MANTAL FRÅN VILHELMSFÄLT 2:5
Skattetal Typ av skattetal
1 275/512 Mantal

ÅTGÄRDER
Fastighetsrättsliga åtgärder Datum Akt
Hemmansklyvning, Littera: A 1860-12-22 11-STR-83
Ägoutbyte 1968-01-26 11-STR-434
Fastighetsreglering FIG 1 1986-11-14 1182-325
Fastighetsreglering FIG 1 1989-09-01 1182-513
Registrering ANG AREAL 1991-01-11 1182-639
Anläggningsåtgärd 1993-11-18 1182-922
Fastighetsreglering 1996-11-05 1182-1082
Beslut om församlingsindelning enligt äldre lagstiftning 1997-01-01 1182-1043
Fastighetsreglering 2008-12-16 1292-1932
Fastighetsreglering 2014-03-04 1292-2434
Ledningsåtgärd 2014-05-27 1292-2350
Fastighetsreglering 2018-04-26 1292-2645
Fastighetsreglering 2019-04-29 1292-2018/32

TIDIGARE BETECKNING
Beteckning Omregistreringsdatum Akt
L-STRÖVELSTORP VILHELMSFÄLT 2:2 1991-09-25 1183-927
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ALLMÄNNA VILLKOR FÖR VÄRDEUTLÅTANDE 
 
Dessa allmänna villkor är gemensamt utarbetade av CBRE Sweden AB, Cushman & Wakefield Sweden AB, Forum Fastighetsekonomi AB, 
FS Fastighetsstrategi AB, Newsec Advice AB, Savills Sweden AB och Svefa AB. De är utarbetade med utgångspunkt från God Värderarsed, 
upprättat av Sektionen För Fastighetsvärdering inom Samhällsbyggarna och är avsedda för auktoriserade värderare inom Samhällsbyggarna. 
Villkoren gäller från 2010-12-01 vid värdering av hela, delar av fastigheter, tomträtter, byggnader på ofri grund eller liknande 
värderingsuppdrag inom Sverige. Såvitt ej annat framgår av värdeutlåtandet gäller följande; 
 
 
1 Värdeutlåtandets omfattning 
1.1 Värderingsobjektet omfattar i värdeutlåtandet angiven fast 

egendom eller motsvarande med tillhörande rättigheter och 
skyldigheter i form av servitut, ledningsrätt, samfälligheter 
och övriga rättigheter eller skyldigheter som framgår av ut-
drag från Fastighetsregistret hänförligt till värderingsobjektet. 

 
1.2 Värdeutlåtandet omfattar även, i förekommande fall, till 

värderingsobjektet hörande fastighetstillbehör och byggnads-
tillbehör, dock ej industritillbehör i annan omfattning än vad 
som framgår av utlåtandet.  

 
1.3 Kontroll av inskrivna rättigheter har skett genom utdrag från 

Fastighetsregistret. Den information som erhållits genom 
Fastighetsregistret har förutsatts vara korrekt och fullständig, 
varför ytterligare utredning av legala förhållanden och 
dispositionsrätt ej vidtagits. Vad gäller legala förhållanden 
utöver vad som framgår av Fastighetsregistret har dessa 
enbart beaktats i den omfattning information därom lämnats 
skriftligen av uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. 
Förutom det som framgår av utdrag från Fastighetsregistret 
samt av uppgifter som lämnats av uppdragsgivaren/ägaren 
eller dennes ombud har det förutsatts att värderingsobjektet 
inte belastas av icke inskrivna servitut, nyttjanderättsavtal 
eller andra avtal som i något avseende begränsar fastighets-
ägarens rådighet över egendomen samt att värderingsobjektet 
inte belastas av betungande utgifter, avgifter eller andra 
gravationer. Vidare har det förutsatts att värderingsobjektet 
inte är föremål för tvist i något avseende.  

 
2 Förutsättningar för värdeutlåtande 
2.1 Den information som innefattas i värdeutlåtandet har in-

samlats från källor som bedömts vara tillförlitliga. Samtliga 
uppgifter som erhållits genom uppdragsgivaren/ägaren eller 
dennes ombud och eventuella nyttjanderättshavare, har 
förutsatts vara korrekta. Uppgifterna har endast kontrollerats 
genom en allmän rimlighetsbedömning. Vidare har förutsatts 
att inget av relevans för värdebedömningen har utelämnats av 
uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. 

 
2.2 De areor som läggs till grund för värderingen har erhållits 

genom uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. Värde-
raren har förlitat sig på dessa areor och har inte mätt upp dem 
på plats eller på ritningar, men areorna har kontrollerats 
genom en rimlighetsbedömning. Areorna har förutsatts vara 
uppmätta i enlighet med vid varje tillfälle gällande ”Svensk 
Standard”. 

 
2.3 Vad avser hyres- och arrendeförhållanden eller andra 

nyttjanderätter, har värdebedömningen i förekommande fall 
utgått från gällande hyres- och arrendeavtal samt övriga 
nyttjanderättsavtal. Kopior av dessa eller andra handlingar 
utvisande relevanta villkor har erhållits av uppdrags-
givaren/ägaren eller dennes ombud. 

 
2.4 Värderingsobjektet förutsätts dels uppfylla alla erforderliga 

myndighetskrav och för fastigheten gällande villkor, såsom 
planförhållanden etc, dels ha erhållit alla erforderliga myndig-
hetstillstånd för dess användning på sätt som anges i ut-
låtandet.  

 
3 Miljöfrågor 
3.1 Värdebedömningen gäller under förutsättningen att mark eller 

byggnader inom värderingsobjektet inte är i behov av sane-
ring eller att det föreligger någon annan form av miljömässig 
belastning. 

 
3.2 Mot bakgrund av vad som framgår av 3.1 ansvarar värderaren 

inte för den skada som kan åsamkas uppdragsgivaren eller 
tredje man som en konsekvens av att värdebedömningen är 
felaktig på grund av att värderingsobjektet är i behov av 
sanering eller att det föreligger någon annan form av 
miljömässig belastning. 

 
4 Besiktning, tekniskt skick 
4.1 Den fysiska konditionen hos de anläggningar (byggnader osv) 

som beskrivs i utlåtandet är baserad på översiktlig okulär 
besiktning. Utförd besiktning har ej varit av sådan karaktär att 
den uppfyller säljarens upplysningsplikt eller köparens under-
sökningsplikt enligt 4 kap 19 § Jordabalken. Värderings-
objektet förutsätts ha det skick och den standard som okulär-
besiktningen indikerade vid besiktningstillfället.  

 
4.2 Värderaren tar inget ansvar för dolda fel eller icke uppenbara 

förhållanden på egendomen, under marken eller i byggnaden, 
som skulle påverka värdet. Inget ansvar tas för 
• sådant som skulle kräva specialistkompetens eller speciella 

kunskaper för att upptäcka. 
• funktionen (skadefriheten) och/eller konditionen hos bygg-

nadsdetaljer, mekanisk utrustning, rörledningar eller 
elektriska komponenter. 

 
5 Ansvar 
5.1 Eventuella skadeståndsanspråk till följd av påvisad skada till 

följd av fel i värdeutlåtandet skall framställas inom ett år från 
värderingstidpunkten (datum för undertecknande av värde-
ringen). 

 
5.2 Det maximala skadestånd som kan utgå för påvisad skada till 

följd av fel i värdeutlåtandet är 25 prisbasbelopp vid värde-
ringstidpunkten. 

 
6 Värdeutlåtandets aktualitet 
6.1 Beroende på att de faktorer som påverkar värderingsobjektets 

marknadsvärde förändras över tiden är den värdebedömning 
som återges i utlåtandet gällande endast vid värdetidpunkten 
med de förutsättningar och reservationer som angivits i utlå-
tandet. 

 
6.2 Framtida in- och utbetalningar samt värdeutveckling som 

redovisas i utlåtandet i förekommande fall, har gjorts utifrån 
ett scenario som, enligt värderarens uppfattning, återspeglar 
fastighetsmarknadens förväntningar om framtiden. Värdebe-
dömningen innebär inte någon utfästelse om faktisk framtida 
kassaflödes- och värdeutveckling.  

 
7 Värdeutlåtandets användande 
7.1 Innehållet i värdeutlåtandet med tillhörande bilagor tillhör 

uppdragsgivaren och skall användas i sin helhet till det syfte 
som anges i utlåtandet. 

 
7.2 Används värdeutlåtandet för rättsliga förfoganden, ansvarar 

värderaren endast för direkt eller indirekt skada som kan 
drabba uppdragsgivaren om utlåtandet används enligt 7.1. 
Värderaren är fri från allt ansvar för skada som drabbat tredje 
man till följd av att denne använt sig av värdeutlåtandet eller 
uppgifter i detta. 

 
7.3 Innan värdeutlåtandet eller delar av det reproduceras eller 

refereras till i något annat skriftligt dokument, måste värde-
ringsföretaget godkänna innehållet och på vilket sätt 
utlåtandet skall återges. 
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PM – Översiktlig miljöteknisk undersökning Catena Arena, 200702 
 

 
 
En översiktlig miljöteknisk undersökning har utförts 200625 inom område för ny träningshall 

Catena Arena, Ängelholm. Denna undersökning har utförts i samband med geoteknisk 

undersökning, jordprovtagning har utförts med hjälp av borrbandvagn med monterad skruvborr.  

 

Jordprovtagning har utförts från skruv på de olika jordlager som påvisats under borrningen, 

jordprov har uttagits från oexponerad yta från skruv för att i största möjliga mån försöka 

förhindra påverkan från andra jordlager. 

 

Provtagning har utförts i inringade provpunkter ovan, provpunkt 7 och 9. Samlingsprov 

bestående av 15-20 delprov har uttagits från de olika jordlagerföljderna. 

 

På nästföljande sidor redovisas resultaten från laboratorieanalyser, samtliga analyser har utförts av 

det ackrediterade laboratoriet Eurofins Environment Sweden AB. Kompletta analysrapporter 

bifogas som bilaga 1. 
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Analysresultat PP 7 

 
MRR Nivå för mindre än ringa risk  Naturvårdsverket 

KM Generellt riktvärde för känslig mark Naturvårdsverket 

MKM Generellt riktvärde för mindre känslig mark Naturvårdsverket 

 

Provpunkt 

200625:1 
Catena A. 
PP 7, fyll 

200625:2 
Catena A. 
PP 7, mullh. 
sand 

200625:3 
Catena A. 
PP 7, sand 

200625:4 
Catena A. 
PP 7, 
lera/sand Riktvärden     

Djup (m) 0-0,3 0,3-0,7 0,7-1,1 1,1-1,5 MRR KM MKM 

Ämne mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg       

Bensen < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035   0,012 0,04 

Toluen < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10   10 40 

Etylbensen < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10   10 50 

M/P/O-Xylen < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10   10 50 

Alifater >C5-C8 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0   25 150 

Alifater >C8-C10 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0   25 120 

Alifater >C10-C12 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0   100 500 

Alifater >C12-C16 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0   100 500 

S:a Alifater >C5-C16 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0   100 500 

Alifater >C16-C35 < 10 < 10 < 10 < 10   100 1000 

Aromater >C8-C10 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0   10 50 

Aromater >C10-C16 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90   3 15 

Aromater >C16-C35 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50   10 30 

PAH-L < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 0,6 3 15 

PAH-M < 0,075 0,29 < 0,075 < 0,075 2 3,5 20 

PAH-H < 0,11 0,36 < 0,11 < 0,11 0,5 1 10 

Cancerogena PAH < 0,090 0,31 < 0,090 < 0,090       

Summa övriga PAH < 0,14 0,38 < 0,14 < 0,14       

Arsenik As < 1,9 2,3 < 2,1 < 2,2 10 10 25 

Barium Ba 12 33 20 41   200 300 

Bly Pb 18 11 4,9 9,7 20 50 400 

Kadmium Cd 0,24 < 0,20 < 0,20 < 0,20 0,2 0,8 12 

Kobolt Co 4,5 3 1,3 7,7   15 35 

Koppar Cu 8,9 6,9 1,2 12 40 80 200 

Krom Cr 4,8 14 7,3 21 40 80 150 

Kvicksilver Hg < 0,010 0,04 0,017 0,011 0,1 0,25 2,5 

Nickel Ni 3,7 6,3 1,9 19 35 40 120 

Vanadin V 15 17 10 24   100 200 

Zink Zn 92 29 7 36 120 250 500 

Klassning KM MRR MRR MRR    

 

 Samlingsprov på de övre fyllnadsmassorna i provpunkt 7 (tillfört bärlager) påvisar något 

förhöjda halter av kadmium, överstigande Naturvårdverkets nivåer för mindre än ringa risk 

men understigande Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig mark. Kan 

återanvändas inom aktuellt område. Vid borttransport ifrån fastigheten ska detta ske av 

godkänd transportör till godkänd mottagare. 

 

 Samlingsprov på underliggande jordmassor i provpunkt 7 påvisar inga föroreningshalter 

överstigande Naturvårdsverkets nivåer för mindre än ringa risk alternativt generella riktvärden 

för känslig mark. Fri användning med reservation för känsliga områden som kan ha särskilda 

kriterier. 

 



 

Analysresultat PP 9 

 
MRR Nivå för mindre än ringa risk  Naturvårdsverket 

KM Generellt riktvärde för känslig mark Naturvårdsverket 

MKM Generellt riktvärde för mindre känslig mark Naturvårdsverket 

 

Provpunkt 

200625:5 
Catena A. 
PP 9, fyll 

200625:6 
Catena A. 
PP 9, mull. 
sand 

200625:7 
Catena A. 
PP 9, 
sand/lera 

200625:8 
Catena A. 
PP 9, lera 

Riktvärden     

Djup (m) 0-0,2 0,2-0,4 0,4-1,3 1,3-2 MRR KM MKM 

Ämne mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg       

Bensen < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035   0,012 0,04 

Toluen < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10   10 40 

Etylbensen < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10   10 50 

M/P/O-Xylen < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10   10 50 

Alifater >C5-C8 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0   25 150 

Alifater >C8-C10 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0   25 120 

Alifater >C10-C12 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0   100 500 

Alifater >C12-C16 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0   100 500 

S:a Alifater >C5-C16 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0   100 500 

Alifater >C16-C35 < 10 < 10 < 10 < 10   100 1000 

Aromater >C8-C10 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0   10 50 

Aromater >C10-C16 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90   3 15 

Aromater >C16-C35 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50   10 30 

PAH-L < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 0,6 3 15 

PAH-M < 0,075 < 0,075 < 0,075 < 0,075 2 3,5 20 

PAH-H < 0,11 < 0,11 < 0,11 < 0,11 0,5 1 10 

Cancerogena PAH < 0,090 < 0,090 < 0,090 < 0,090       

Summa övriga PAH < 0,14 < 0,14 < 0,14 < 0,14       

Arsenik As < 1,9 3,2 < 2,1 3,1 10 10 25 

Barium Ba 15 20 22 39   200 300 

Bly Pb 3,6 8 3,2 9,5 20 50 400 

Kadmium Cd < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 0,2 0,8 12 

Kobolt Co 3,9 2 2,3 7,9   15 35 

Koppar Cu 12 7,9 6 11 40 80 200 

Krom Cr 2,9 10 13 21 40 80 150 

Kvicksilver Hg < 0,010 0,028 0,013 < 0,012 0,1 0,25 2,5 

Nickel Ni 3,5 3,9 4,5 16 35 40 120 

Vanadin V 11 12 16 29   100 200 

Zink Zn 26 17 15 40 120 250 500 

Klassning MRR MRR MRR MRR    
 

 Samlingsprov på de olika jordlagerföljderna i provpunkt 9 påvisar inga föroreningshalter 

överstigande Naturvårdsverkets nivåer för mindre än ringa risk alternativt generella riktvärden 

för känslig mark. Fri användning med reservation för känsliga områden som kan ha särskilda 

kriterier. 

 

 Inga föroreningshalter överstigande Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig mark 

har påvisats inom aktuellt område. Fastigheten är enligt miljöprovtagning väl lämpad för 

framtida bebyggelse. 

 

Johan Block  070- 74 88 964 

Areco Contractor AB johan.block@areco .se 



Bilaga 1. Kompletta analysrapporter. 



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-155757-01

EUSELI2-00772717
Í%SQbÂÂH@o0Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

E30110-112 Bjäre Ent.

Areco Contractor AB 

Johan Block

Grustagsgatan 15

254 64 HELSINGBORG
Kundnummer: SL7628544

Provbeskrivning:

177-2020-06270271Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0-0,3

Johan Block

Provet ankom:

JordMatris:

2020-06-26

Utskriftsdatum: 2020-07-01

2020-06-26Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 200625:1 Catena A. PP 7, fyll

Provtagningsplats: Catena Arena

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%99.2Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

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-003v55



AR-20-SL-155757-01

Í%SQbÂÂH@o0Î

EUSELI2-00772717

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 1.9Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts12Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts18Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.24Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts4.5Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts8.9Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts4.8Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts3.7Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts15Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts92Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

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-003v55



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-155755-01

EUSELI2-00772717
Í%SQbÂÂH@mÉÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

E30110-112 Bjäre Ent.

Areco Contractor AB 

Johan Block

Grustagsgatan 15

254 64 HELSINGBORG
Kundnummer: SL7628544

Provbeskrivning:

177-2020-06270272Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0,3-0,7

Johan Block

Provet ankom:

JordMatris:

2020-06-26

Utskriftsdatum: 2020-07-01

2020-06-26Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 200625:2 Catena A. PP 7, mullh. sand

Provtagningsplats: Catena Arena

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%84.4Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts0.044Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.049Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.11Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.048Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.045Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

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-003v55



AR-20-SL-155755-01

Í%SQbÂÂH@mÉÎ

EUSELI2-00772717

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.037Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.12Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.10Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.047Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts0.29Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.36Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.31Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts0.38Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts0.69Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts2.3Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts33Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts11Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts3.0Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts6.9Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts14Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.040Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts6.3Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts17Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts29Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

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-003v55



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-155751-01

EUSELI2-00772717
Í%SQbÂÂH@iaÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

E30110-112 Bjäre Ent.

Areco Contractor AB 

Johan Block

Grustagsgatan 15

254 64 HELSINGBORG
Kundnummer: SL7628544

Provbeskrivning:

177-2020-06270273Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0,7-1,1

Johan Block

Provet ankom:

JordMatris:

2020-06-26

Utskriftsdatum: 2020-07-01

2020-06-26Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 200625:3 Catena A. PP 7, sand

Provtagningsplats: Catena Arena

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%86.9Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

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-003v55



AR-20-SL-155751-01

Í%SQbÂÂH@iaÎ

EUSELI2-00772717

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 2.1Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts20Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts4.9Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts1.3Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts1.2Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts7.3Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.017Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts1.9Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts10Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts7.0Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

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-003v55



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-155769-01

EUSELI2-00772717
Í%SQbÂÂH@{5Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

E30110-112 Bjäre Ent.

Areco Contractor AB 

Johan Block

Grustagsgatan 15

254 64 HELSINGBORG
Kundnummer: SL7628544

Provbeskrivning:

177-2020-06270274Provnummer: Djup (m)

Provtagare

1,1-1,5

Johan Block

Provet ankom:

JordMatris:

2020-06-26

Utskriftsdatum: 2020-07-01

2020-06-26Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 200625:4 Catena A. PP 7, lera/sand

Provtagningsplats: Catena Arena

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%81.9Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

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-003v55



AR-20-SL-155769-01

Í%SQbÂÂH@{5Î

EUSELI2-00772717

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 2.2Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts41Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts9.7Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts7.7Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts12Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts21Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.011Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts19Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts24Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts36Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

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-003v55



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-156401-01

EUSELI2-00772717
Í%SQbÂÂHG~!Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

E30110-112 Bjäre Ent.

Areco Contractor AB 

Johan Block

Grustagsgatan 15

254 64 HELSINGBORG
Kundnummer: SL7628544

Provbeskrivning:

177-2020-06270275Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0-0,2

Johan Block

Provet ankom:

JordMatris:

2020-06-26

Utskriftsdatum: 2020-07-01

2020-06-26Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 200625:5 Catena A. PP 9, fyll

Provtagningsplats: Catena Arena

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%98.5Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

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-003v55



AR-20-SL-156401-01

Í%SQbÂÂHG~!Î

EUSELI2-00772717

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 1.9Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts15Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts3.6Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts3.9Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts12Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts2.9Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts3.5Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts11Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts26Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

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-003v55



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-156402-01

EUSELI2-00772717
Í%SQbÂÂHGÃ*Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

E30110-112 Bjäre Ent.

Areco Contractor AB 

Johan Block

Grustagsgatan 15

254 64 HELSINGBORG
Kundnummer: SL7628544

Provbeskrivning:

177-2020-06270276Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0,2-0,4

Johan Block

Provet ankom:

JordMatris:

2020-06-26

Utskriftsdatum: 2020-07-01

2020-06-26Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 200625:6 Catena A. PP 9, mull. sand

Provtagningsplats: Catena Arena

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%90.1Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

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-003v55



AR-20-SL-156402-01

Í%SQbÂÂHGÃ*Î

EUSELI2-00772717

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts3.2Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts20Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts8.0Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts2.0Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts7.9Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts10Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.028Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts3.9Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts12Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts17Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

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-003v55



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-155752-01

EUSELI2-00772717
Í%SQbÂÂH@jjÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

E30110-112 Bjäre Ent.

Areco Contractor AB 

Johan Block

Grustagsgatan 15

254 64 HELSINGBORG
Kundnummer: SL7628544

Provbeskrivning:

177-2020-06270277Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0,4-1,3

Johan Block

Provet ankom:

JordMatris:

2020-06-26

Utskriftsdatum: 2020-07-01

2020-06-26Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 200625:7 Catena A. PP 9, sand/lera

Provtagningsplats: Catena Arena

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%86.6Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

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-003v55



AR-20-SL-155752-01

Í%SQbÂÂH@jjÎ

EUSELI2-00772717

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 2.1Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts22Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts3.2Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts2.3Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts6.0Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts13Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.013Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts4.5Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts16Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts15Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

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-003v55



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-155759-01

EUSELI2-00772717
Í%SQbÂÂH@qBÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

E30110-112 Bjäre Ent.

Areco Contractor AB 

Johan Block

Grustagsgatan 15

254 64 HELSINGBORG
Kundnummer: SL7628544

Provbeskrivning:

177-2020-06270278Provnummer: Djup (m)

Provtagare

1,3-2

Johan Block

Provet ankom:

JordMatris:

2020-06-26

Utskriftsdatum: 2020-07-01

2020-06-26Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 200625:8 Catena A. PP 9, lera

Provtagningsplats: Catena Arena

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%80.8Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

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-003v55



AR-20-SL-155759-01

Í%SQbÂÂH@qBÎ

EUSELI2-00772717

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts3.1Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts39Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts9.5Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts7.9Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts11Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts21Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.012Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts16Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts29Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts40Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 
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SAMMANFATTNING 

Ängelholms kommun planerar om- och tillbyggnationer av idrottsanläggningar med tillhörande 

parkeringar och infrastruktur på fastigheten Vilhelmsfält 2:17 och del av Vilhelmsfält 2:2.  

 

I samband med den planerade utökningen av arenaområdet har kommunen anlitat Tyréns AB för 

att utföra en miljöteknisk undersökning som ska ha som syfte att översiktligt kontrollera 

förekomsten av föroreningar i jord och grundvatten inom arenaområdet. Syftet är även att 

utgöra underlag för kommande marköverlåtelse. 

 

Historiskt sett har undersökningsområdet utgjorts av åker och idag är det ett idrottsområde med 

ishallar och parkeringsytor. Direkt norr om området återfinns en äldre deponi – 

Kulltorpsdeponin. Det ligger även en plantskola invid de aktuella fastigheterna. Vid tidigare 

undersökningar på platsen påträffades potentiellt förorenade massor i form av rivningsmaterial 

som tros komma från en nedbrunnen byggnad på närliggande fastighet alternativt från den 

fyllnadsjord som finns inom området.  

 

Föreliggande undersökning har omfattat provtagning av jord i 20 punkter samt provtagning av 

grundvatten i 3 punkter. 

 

Analysresultaten från jordproverna visar på enstaka förhöjda halter av PAH-M, PAH-H och 

kadmium. Påvisade föroreningar finns i fyllnadsjorden som ställvis innehåller tegel, trä och 

frigolitbitar. Naturvårdsverkets generella riktvärden för mindre känslig markanvändning (MKM) 

överskrids i en punkt.  

 

Grundvattenproverna påvisar metallhalter som enligt SGU:s klassindelning motsvarar mycket 

låga till måttliga halter. Inga halter av PAH, alifater, aromater eller bekämpningsmedel över 

laboratoriets rapporteringsgräns har påvisats. 

 

Med rådande markanvändning bedöms det inte föreligga något åtgärdsbehov inom 

undersökningsområdet. Påvisade föroreningshalter bedöms inte utgöra något betydande risk 

mot människors hälsa eller för miljön.  

 

Om förorenade massor från området skall återanvändas på annan plats skall detta föregås av en 

anmälan av återanvändning av massor i anläggningsändamål. 

 

Aktuella massor inom området skall hanteras efter sin föroreningsnivå och efter sin jordmatris.  

Massor som innehåller rivningsavfall (trä (brädor), tegel, frigolit mm) är inte lämpliga att bygga, 

eller anlägga vägar på, då dessa massor gärna medför sättningar. Trots att massorna generellt 

sett inte innehåller några föroreningshalter kan de därför behöva avlägsnas från platsen eller 

användas för lämpligt ändamål.  

 

Inga vidare åtgärder eller undersökningsbehov bedöms vara nödvändiga dock skall en beredskap 

finnas om förorenade massor påträffas vid framtida markarbeten. Om misstänkta föroreningar 

påträffas, som ej identifierats tidigare, skall arbetet avbrytas och tillsynsmyndigheten direkt 

informeras för samråd om åtgärder. 

Eftersom förorenande ämnen har påvisats ska tillsynsmyndigheten underrättas (MB kap.10, §11), 

förslagsvis genom att delge dem föreliggande rapport.  
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1 BAKGRUND 

Ängelholms kommun planerar om- och tillbyggnationer av idrottsanläggningar med tillhörande 

parkeringar och infrastruktur på fastigheten Vilhelmsfält 2:17 och del av Vilhelmsfält 2:2. Inom 

fastigheten Vilhelmsfält 2:17 finns idag två ishallar och då utökning av arenaområdet skall 

utföras kommer mark även tas i anspråk inom del av Vilhelmsfält 2:2.  

 

Vid tidigare undersökningar på platsen påträffades potentiellt förorenade massor i form av 

rivningsmaterial som tros komma från en nedbrunnen byggnad på närliggande fastighet 

alternativt från den fyllning som finns inom området.  

 

I samband med den planerade utökningen av arenaområdet har kommunen anlitat Tyréns AB för 

att utföra en miljöteknisk undersökning som ska ha som syfte att översiktligt kontrollera 

förekomsten av föroreningar i jord och grundvatten inom arenaområdet.  

1.1 SYFTE MED PROVTAGNING 

Syftet med förekommande undersökning är att översiktligt utreda föroreningssituationen i jord 

och grundvatten inom hela arenaområdet för att, om möjligt bedöma, föroreningarnas 

omfattning och risker samt ge förslag på eventuellt kommande åtgärder/utredningar. Syftet är 

även att utgöra underlag för kommande marköverlåtelse. 

2 TIDIGARE UTREDNINGAR 

2.1 KULLTORPS DEPONI 

1984 – Ängelholms kommun utförde en kartering av äldre avfallsupplag inom kommunen. I 

denna karterings klassades deponin inom riskklass 2. 

 

2013 – Tyréns AB utför en kontroll av sluttäckningen på Kulltorpsdeponin. 

 

2014 – Kontrollprogram av Kulltorpsdeponin – NSR kontrollerade närliggande ytvatten med 

avseende AOX, COD, klorid, konduktivitet och pH. Kontrollen påvisade ingen påverkan 

nedströms deponin men viss påverkan inom deponin. 

 

2015 – Tyréns AB kontrollerade om det fanns risk för sättningar för att anlägga en arena på den 

gamla Kulltorpsdeponin.  

 

2015 – Tyréns AB utförde en geofysisk undersökning av Kullstorpsdeponin i samband med 

anläggningen av arenan. 

2.2 VILHELMSFÄLT 

2005 – Tyréns AB utför en geoteknisk undersökning i samband med byggnation av ny ishall. 

Undersökningen visade att fyllnadsjorden inom de nord östra delarna påvisade rivningsmaterial i 

form av tegel och trä på nivån 0,5–1,5 m under markytan. XRF-mätningar gjordes i 12 punkter, 

resultaten visade att fyllnadsjorden innehöll halter av arsenik och zink i höjd med riktvärden för 

känslig markanvändning (KM). Rivningsmaterialet kommer enligt muntlig uppgift från ett rivet 

sockerbruk. 

 

2005 – FB Engineering AB utförde en schaktkontroll i samband med byggnationen av den nyare 

ishallen. XRF-mätningar utfördes och påvisade halter av koppar och zink över KM. Under 

schaktningen påträffades ett stort antal slipers. Jorden var svart och luktade kraftigt, vilket 

tolkades som en förorening av kreosot.  

 

2020 – Bjäre Entreprenad AB utförde en geoteknisk undersökning och anlitade i samband med 

denna Areco Contractor att utföra en översiktligt miljöteknisk markundersökning. Vid 

undersökningen provtogs tre punkter  (se figur 1) och prov skickades från två av punkterna för 

analys med avseende på metaller, PAH, BTEX, alifater och aromater. 
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Figur 1. Ritning där aktuella provtagningspunkter från tidigare undersökning är markerade med svarta 

ringar. Källa: PM – Översiktlig miljöteknisk undersökning Catena Arena, 200702 

Samlingsprov på de övre fyllnadsmassorna i provpunkt 7 (tillfört bärlager) påvisar något 

förhöjda halter av kadmium, överstigande Naturvårdverkets nivåer för mindre än ringa risk 

men understigande Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig mark. 

 

Resterande samlingsprov på de olika jordlagerföljderna i provpunkt 7 respektive 9 påvisar inga 

föroreningshalter överstigande Naturvårdsverkets nivåer för mindre än ringa risk alternativt 

generella riktvärden för känslig mark.  
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3 OMRÅDESBESKRIVNING  

3.1 GENERELL OMRÅDESBESKRIVNING 

Det aktuella undersökningsområdet är ca 94 000 m
2

 stort och är beläget i de södra delarna av 

Ängelholm (se figur 2). I dagsläget finns inom området två ishallar med tillhörande parkeringar, 

grönråden samt en mindre byggnad med okänd användning. Fastigheterna omges i syd och öst 

av ängs- och åkermark och bullervallar finns i området. I norr finns ett idrottsområde som ligger 

på den f.d. Kulltorpsdeponin och i väst en plantskola samt en kyrka.  

 

Figur 2. Karta där det aktuella undersökningsområdet är markerat med blått. Källa: modifierad från Eniro 

2020. 

Berggrunden i området består enligt SGU:s bergartskarta av en kvart-fältspatrik sedimentär 

bergart så som sandsten alternativt en glimmerrik sedimentär bergart så som siltsten. Denna 

ovanlagras enligt SGU:s jorddjups- och jordartskarta av minst 50 m lera och grovsilt/finsand. 

Leran bedöms ha en låg genomsläpplighet. Tidigare undersökningar har påvisat fyllnadsjordar 

av mycket varierad karaktär och tjocklek. Fyllningen har påträffats till djup om 0,3–1,6 m inom 

området. 

3.2 DETALJPLAN OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN 

Vilhelmsfält 2:17 ägs i dagsläget av Arenabolaget i Ängelholm medan Vilhelmsfält 2:2 ägs av 

Ängelholms kommun. Hela området omfattas av Detaljplan 1055 dat. 2013-01-09 och är 

planerade för idrottsändamål. 

3.3 SKYDDSOBJEKT 

Inom området vistas människor främst inom arbetstid då där finns ett antal som jobbar på 

fastigheten. Tillfällesvis hålls även evenemang och vid de tidpunkterna vistas ett större antal 

människor på platsen, dock endast mycket kortvarigt. 

 

Närmsta skyddsvärda område, Ängelholms strandskog Naturreservat, ligger ca 1,5 km åt 

nordväst. I övrigt finns inga närliggande kända skyddsvärda områden. 

 

Närmsta större recipient utgörs av Skälderviken, som är belägen ca 2 km väster om de aktuella 

fastigheterna. Inom undersökningsområdet finns även Varbäck, en mindre bäck som flyter 

söderut där den så småningom ansluter till Vege å. 
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4 VERKSAMHETSHISTORIK 

4.1 ALLMÄNT 

Undersökningsområdet är/har troligtvis varit låglänt och det är sannolikt att utfyllnad skett 

succesivt med fyllnadsmaterial av okänt ursprung. I den undersökning som Tyréns utförde 2005 

konstaterades att fyllningen har en mäktighet generellt mellan 0,3–1,5 m men med okänt 

maxdjup. Inga kända punktkällor eller förorenade verksamheter har identifierats i den historiska 

inventeringen inom fastigheten. På närliggande fastigheter finns dock en nedlagd deponi och en 

plantskola. Plantskolan är idag aktiv och är redovisad som potentiellt förorenat område (endast 

identifierad) i VISS vattenkarta. Invid undersökningsområdet har en äldre byggnad brunnit ner, 

se kap 4.2. 

4.2 VEGEHOLM ISHALL 

Vegeholm ishall se figur 3, byggdes 1963 (hd.se, 2007) och planerades användas för att lagra 

växter under sommaren och på vintern vara hockeylaget Rögle BK:s arena. Arenan brann ner 

1983. 

 

Figur 1. Till vänster i bilden ses undersökningsområdet (blåmarkerat) inritat på en aktuell satelitbild. Den 

högra bilden visar ett historiskt flygfoto från 1955-1967 där undersökningsområdet är markerat med blått 

och Vegeholms ishall med rött. Källa: modifierad från Eniro 2020. 

4.3 CATENA ARENA 

Under 2005 startade byggnationen av en ny ishal, Lindab Arena, denna färdigställdes 2008. 

Arenan bytte 2019 namn från Lindab arena till Catena arena. Arenan, som ligger bredvid Catena 

arena, kallas Akademihallen. I figur 4, nedan ses de båda hallarna som inte ändrats sen 

ombyggnationen 2005. 

4.4 KULLSTORPSDEPONIN 

Enligt NSR (2014) var Kullstorpdeponin aktiv mellan 1930–1966 och är riskbedömd till riskklass 

2. Främst deponerades hushållsavfall och avfall från verksamheter som garveri, slakteri och 

batteritillverkning. Efter 1966 har kommunen använt deponin för deponering av schakt- och 

rivningsmassor. Från 1995 fram till all deponering avslutades 1998 pågick även lagring av 

trädgårdsavfall.  

 

1998 tog NSR över ansvar från Ängelholms kommun för återställning och efterkontroll av 

deponin. Avfallet har överlagrats av 1 till 2 meter massor som till stor del består av lera och 

sluttäcktes 2013. Kulltorpsdeponin är markerat med grönt i figur 4, nedan. 
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Figur 2. Flygfoto där undersökningsområdet är markerat med blått och Catena Area med rött. 

Kulltorpsdeponin är marerad med grönt. Källa: modifierad från Eniro 2020. 

5 POTENTIELLA FÖRORENINGAR 

5.1 BRANSCHSPECIFIKA FÖRORENINGAR 

Inom undersökningsområdet förväntas främst föroreningar som vanligtvis kan kopplas till 

fyllnadsmaterial förekomma. Dessa innefattar metaller, PAH och petroleumrelaterade produkter. 

Där man i tidigare undersökningar har noterat slipers och lukt av kreosot är marken troligtvis 

påverkad av metaller och PAH. Då det precis norr om undersökningsområdet finns en plantskola 

föreligger även risk för bekämpningsmedel. Det förekommer även en risk av påverkan från den 

nedlagda deponin, hänsyn till detta har tagits vid placering av provpunkter. De ämnen som 

medför störst risk från deponin utgörs av metaller och PAH. 

5.2 EGENSKAPER HOS FÖRORENINGAR 

I små koncentrationer är vissa metaller nödvändiga för människor, djur och växter, medan för 

höga eller för låga halter kan skada olika biologiska processer. Genom att ingå i organiska 

föreningar kan metaller bli fettlösliga och därmed mer biotillgängliga. Metaller vars densitet 

överstiger 5 g/cm
3

 benämns tungmetaller. Många tungmetaller är giftiga eftersom de har 

förmågan att konkurrera ut och substituera "nyttiga" spårmetaller som ingår i bl.a. enzymer. 

Arsenik, bly, kadmium, kvicksilver, koppar och krom är exempel på metaller med hög till mycket 

hög farlighet. 

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) är ett samlingsnamn för en mängd ämnen bestående av 

minst två sammansatta aromatiska ringar (bensenringar). De uppkommer främst vid ofullständig 

förbränning av organiskt material och ingår i bl.a. tjära, asfalt, gummi, plast, färg och 

insektsgift. Många PAH:er har låg löslighet i vatten och är stabila, vilket innebär att de är 

svårnedbrytbara och att de kan spridas långt i miljön innan nedbrytning sker. En stor del av 

föroreningarna som sprids i luften hamnar slutligen i vattenmiljön, där de kan uppsamlas i 

sedimenten. PAH tenderar att anrikas i växter och djur. Laboratorieanalys på jord utförs ofta på 

16 PAH:er som indelas efter molekylvikt i tre grupper; PAH L, PAH M och PAH H där PAH H har 

högst farlighet. Både PAH:er inom PAH M och PAH H anses cancerogena. 
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Petroleumprodukter är ett samlingsnamn för produkter som framställs genom raffinering av 

råolja. De består av alifatiska och/eller aromatiska kolväten. I alifaterna binds kolatomerna till 

varandra i kedjor, i aromaterna binds kolatomerna samman i en ring. Förmågan att binda till 

organiskt material ökar med antalet kolatomer, medan flyktighet och vattenlöslighet minskar. 

Aromatiska kolväten är generellt mer vattenlösliga och har sämre förmåga att binda till organiskt 

material än alifatiska kolväten. Både alifatiska och aromatiska kolväten är fettlösliga, vilket gör 

att de lätt kan upptas, anrikas och ge bestående skador i fettrik vävnad såsom benmärg och 

nervvävnad. Aromatiska kolväten är mycket hälsofarliga och kan ge upphov till cancer och 

nervskador. 

 

Bekämpningsmedel förekommer som växtskyddsmedel och biocidprodukter. Växtskyddsmedel 

som används i huvudsak för att skydda växter och växtprodukter inom jordbruk, skogsbruk och 

trädgårdsbruk. Biocidprodukter som verkar kemiskt eller biologiskt moch kan till exempel vara 

desinfektionsmedel, myggmedel, träskyddsmedel, råttgift eller en båtbottenfärg. Flertalet av de 

mest miljö- och hälsoskadliga substanserna är inte längre tillåtna då många har allvarliga 

skadliga egenskaper, som att de lagras i kroppen. Bekämpningsmedel kan till exempel orsaka 

cancer eller påverka förmågan att få barn.  

6 BEDÖMNINGSGRUNDER 

6.1 BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR JORD 

6.1.1 GENERELLA RIKTVÄRDEN 

Riktvärden är ett hjälpmedel för utvärdering av förorenade områden och indikerar 

föroreningsnivåer som inte innebär oacceptabla risker för människor och miljö. 

För markföroreningar har Naturvårdsverket tagit fram generella riktvärden för två typer av 

markanvändning, Känslig Markanvändning (KM) och Mindre Känslig Markanvändning (MKM), 

(Naturvårdsverket, 2009). Beroende på hur vissa utvalda skyddsobjekt beaktas kan riktvärden för 

KM eller MKM användas, se Tabell 1. 

Tabell 1. Kriterier för val av markanvändning för mark (Naturvårdsverket, 2009). 

Skyddsobjekt KM MKM 

Människor som vistas på 

området 

Heltidsvistelse Deltidsvistelse 

Markmiljön på området 
Skydd av markens ekologiska 

funktion 

Begränsat skydd av markens 

ekologiska funktion 

Grundvatten 
Grundvatten inom och intill 

området skyddas 

Grundvatten 200 m nedströms 

området skyddas 

Ytvatten 
Skydd av ytvatten, skydd av 

vattenlevande, organismer 

Skydd av ytvatten, skydd av 

vattenlevande, organismer 

6.1.2 VAL AV RIKTVÄRDEN 

Inom undersökningsområdet där det finns en arena med tillhörande parkeringsytor, bedöms 

Naturvårdsverkets generella riktvärden för mindre känslig markanvändning (MKM) vara 

applicerbara för bedömning av risk. 

6.2 HALTNIVÅER FÖR MINDRE ÄN RINGA RISK 

Schaktmassor som uppstår som ett överskott och inte kan användas inom arbetsområdet är en 

form av avfall som ofta återanvänds och återvinns. Verksamhetsutövaren har ansvar för att 

användning av avfall inte skadar människor och miljö. 

 

Naturvårdsverket har tagit fram en vägledning för att underlätta återvinning av avfall i 

anläggningsarbeten (Naturvårdsverket, 2010). I vägledningen anges nivåer för mindre än ringa 

risk, (MRR) det vill säga halter av förorenade ämnen som bedöms medföra att risken är mindre 

än ringa vid återvinning av avfallet.  
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MRR anger en nivå under vilken jordmassor kan användas fritt (d.v.s. utan anmälan till tillsyns-

myndighet) inom andra områden, t.ex. om de uppstår som överskott i samband med schakt-

arbeten. För detta krävs att haltnivåerna inte överskrids, att det inte förekommer andra 

föroreningar som kan påverka risken än de ämnen som det finns angivna haltnivåer för samt att 

användningen inte sker i ett område där särskild hänsyn krävs, t.ex. vattenskyddsområden. Även 

om haltnivåerna underskrids, måste massorna även kontrolleras med avseende på lakning i 

enlighet med Naturvårdsverket (2010) innan fri återvinning kan bedömas. 

 

Användning av avfall som medför en föroreningsrisk som är mindre än ringa kan ske utan 

anmälan till den kommunala tillsynsmyndigheten. Om risken bedöms som ringa krävs en 

anmälan om återanvändning av avfall i anläggningsändamål till den kommunala tillsyns-

myndigheten och om risken är mer än ringa krävs tillstånd från Länsstyrelsen. 

 

MRR ska t.ex. beaktas om man avser återanvända uppkomna överskottsmassor på en annan 

plats än där de uppkommit. 

6.3 BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRUNDVATTEN 

För grundvatten har halter av alifatiska och aromatiska kolväten jämförts mot SPBI:s 

branschspecifika riktvärden för grundvatten vid bensinstationer (SPBI, 2011, reviderad 2012). För 

metaller har halterna jämförts mot SGU:s tillståndsklassning för grundvatten (SGU-rapport 

2013:01). 

7 UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR 

Provtagning av jord utfördes 2020-09-28 till 2020-09-29 av Tyréns fälttekniker Martin Wiberg 

och Paul Svensson tillsammans med Tyréns miljögeotekniker Jessica Jennerheim och grävmaskin 

från Sydschakt. Provtagning av grundvatten utfördes 2020-10-06 av Tyréns miljögeotekniker 

Jessica Jennerheim. 

7.1 UNDERSÖKNINGENS OMFATTNING 

Undersökningen har omfattat provtagning av jord i 20 punkter; 20T01-20T08 samt PG1-PG12 

och provtagning av grundvatten i 3 punkter; 20T01GV, 20T04GV och 20T07GV. 

Lokalisering av provtagningspunkter redovisas i ritning 101MG1101. 

7.2 PROVTAGNINGSMETOD OCH PROVHANTERING 

Fältundersökningen utfördes enligt Tyréns interna rutiner och i möjligaste mån enligt SGF:s 

fälthandbok för undersökning av förorenade områden (SGF 2013). Det innebär att krav ställs på 

dokumentation, rengöring, provtagning och provhantering. 

7.2.1  PROVTAGNING AV JORD 

Provtagningen av jord utfördes med provtagningsskruv monterad på bandvagn (Geotech 604 

HM) respektive från provgropar med hjälp av grävmaskin. I provtagningspunkterna uttogs totalt 

90 jordprov i diffusionstät påse för eventuell laboratorieanalys. Provtagningsnivåerna delades in 

efter materialsammansättning eller färg- och luktindikationer. Som mest uttogs ett prov per 

meter i djupled från provgropar och som mest ett prov per halvmeter från skruvpunkter. 

Jordlagerföljder och provtagningsdjup noterades tillsammans med färg, lukt samt eventuella 

andra iakttagelser, se fältanteckningar i Bilaga 1. Proverna förvaras mörkt och kallt under trans-

port till laboratoriet. 
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7.2.2 PROVTAGNING AV GRUNDVATTEN 

Installation av tre grundvattenrör gjordes med PEH-rör, 50 mm diameter med en meters filter i 

botten. Grundvattenrören säkrades mot inläckage av dag- och ytvatten genom tätning med 

bentonit runt röret i markytan. Grundvattenrören täcktes vid behov med körbar däxel. 

Grundvattenprover uttogs en vecka efter installationen av grundvattenrören så att 

grundvattenytan hunnit stabiliserats. Grundvattenproverna uttogs med en peristaltisk pump 

efter omsättning av vattnet i rören. 

Iakttagelser från omsättning och provtagning av grundvatten redovisas i fältanteckningar i Bilaga 

2. 

Proverna förvarades kallt och mörkt i av laboratoriet tillhandahållna flaskor i fält och vid trans-

port till laboratoriet. 

7.3 POSITIONSBESTÄMNING OCH AVVÄGNING 

Samtliga provtagningspunkter samt överkant på installerade grundvattenrör mättes in med GPS. 

Grundvattenytans nivå mättes med lod till överkant rör.  

Inmätningen skedde i höjdsystem RH2000 samt i plan i Sweref 99 13 30 med hjälp av 

mätutrustning av typen (Leica GG04 professional, mätklass B) av Tyréns fälttekniker Martin 

Wiberg och Paul Svensson. 

7.4 ANALYS 

7.4.1 FÄLTANALYSER 

Den relativa koncentrationen av lättflyktiga kolväten (VOC) i jordens porluft analyserades i ett 

antal utvalda kontrollprover (jord). Fältanalysen utfördes med hjälp av fotojoniseringsdetektor 

(PID) av fabrikat ION PhoCheck Tiger. 

7.4.2 LABORATORIEANALYSER 

Vilka prover som valdes ut för analys framgår i Bilaga 1 (fältanteckningar). 

Analys utfördes med avseende på oljekolväten; fraktionerade alifater och aromater, BTEX 

(bensen, toluen, etylbensen och xylen) metaller inkl. kvicksilver, PAH-16 samt 

bekämpningsmedel. Analysparametrarna valdes med utgångspunkt i misstänkta 

föroreningsämnen utifrån historisk verksamhet på platsen. 

Totalt skickades 22 jordprover och 3 grundvattenprover på analys, vilka utfördes med 

ackrediterade analysmetoder av laboratoriet Eurofins Environment Testing Sweden AB. 

8 RESULTAT 

8.1 INTRYCK VID FÄLTARBETE 

I fält påträffades två typer av jord; fyllning och naturliga jordar. 

 

Fyllningen påträffades inom undersökningsområdet i samtliga punkter utom två; 20T01 och 

20T08. Tjockleken på fyllningen varierade mellan ca 0,2-1,5 m medan alla vallar utgörs av 

fyllnadsjord. Inom delar av området påvisade fyllningen tegelbitar, trä och frigolit. Ingen 

avvikande lukt noterades i fält.  

 

De naturliga jordarna inom undersökningsområdet bestod av finsand och lera samt i en punkt 

(20T01) gyttja. Den naturliga jorden påvisade inga tecken på föroreningar via syn- eller 

luktintryck. 

 

Erhållna grundvattenprover uppvisade inga tecken på föroreningar via syn- eller luktintryck. 
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8.2 RESULTAT AV FÄLTANALYSER 

Fältmätningar med PID-instrument påvisade inga förhöjda halter av flyktiga kolväten. 

8.3 RESULTAT AV LABORATORIEANALYSER 

8.3.1 ANALYSRESULTAT JORDPROVER 

Analysresultaten har sammanställts och jämförts med Naturvårdsverkets generella riktvärden för 

förorenad mark (Naturvårdsverket, 2009). Sammanställningen redovisas i Bilaga 3.  

 

Analysresultaten i sin helhet (laboratorieanalysrapporter) ses i bilaga 5.  

 

Nedan skrivs meter under markytan som m u my. 

 

Jordproverna påvisar halter av: 

 

• PAH-H över MKM i punkt 20T02 (0-1,5 m u my), över KM i punkt PG4 (0,3-2 m u my) och 

över MRR i punkt 20T06 (0-0,7 m u my) 

• PAH-M över KM i punkt 20T02 (0-1,5 m u my) och över MRR i punkt PG4 (0,3-2 m u my) 

• Kobolt över KM i punkt PG9 (0,5-1,8 m u my) 

• Kadmium över MRR i punkt 20T01(0-1 m u my) 

• I övrigt har låga föroreningsnivåer (< MRR) påvisats i de flesta analyserade jordprover. 

 

Undantaget 20T01 har samtliga förhöjda halter påvisat i fyllnadsjord innehållande rivningsrester 

(tegel, trä, och/eller frigolit).  

 

DDT och dess nedbrytningsprodukter har detekteras i fem av sju analyserade jordprover. 

Uppmätta halter underskrider dock rådande riktvärden. Inga andra bekämpningsmedel har 

noterats.  

8.3.2 ANALYSRESULTAT GRUNDVATTENPROVER 

En sammanställning av analysresultat i jämförelse med rådande jämförvärden ses i bilaga 4. I 

bilaga 5 ses analysresultaten i sin helhet.  

 

Grundvattenproverna påvisar metallhalter som enligt SGU:s klassindelning motsvarar mycket 

låga till måttliga halter. Inga halter av PAH-16, alifater, aromater eller bekämpningsmedel över 

laboratoriets rapporteringsgräns har påvisats. 

9 BEDÖMNING AV FÖRORENINGSNIVÅER, RISKER OCH 

EFTERBEHANDLINGSBEHOV  

9.1 FÖRORENINGSNIVÅER I JORD OCH GRUNDVATTEN 

Halt strax över det för området rådande riktvärdet (MKM) har endast påträffats i jord i en punkt, 

20T02. I denna punkt ligger uppmätt PAH-H-halt marginellt över nivån för MKM. Punkten är 

belägen inom ett område som i dagsläget består av en asfalterad parkering. Efter ombyggnation 

planeras området fortfarande vara en asfalterad parkering.  

 

MKM-riktvärdet för PAH-H styrs av skyddet för markmiljö och markmiljön bedöms ej vara 

speciellt skyddsvärd då området är starkt påverkat av aktuella utfyllnader och 

tidigare/nuvarande verksamheter. Det kan även noteras att halterna av PAH-H i denna punkt ses 

som lokal och ej utbredd varpå volymen förorenade massor bedöms vara liten. De hälsobaserade 

riktvärdena för MKM ligger betydligt högre än påträffad PAH-H halt om 11 mg/kg TS varpå låga 

risker för negativa effekter på människor föreligger. Närliggande grundvattenprover visar att en 

spridning av PAH till grundvatten ej pågår i betydande omfattning. 
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För övrigt har halter i jord ej påvisats över de generella riktvärdena för MKM samt har låga 

föroreningsnivåer påvisats i grundvatten. 

9.2 RISKER, EFTERBEHANDLINGSBEHOV OCH ÅTERANVÄNDNING AV MASSOR 

Erhållna halter i jord och grundvatten visar på att det ej föreligger något efterbehandlingsbehov 

inom undersökningsområdet. Påvisad jordförorening i punkt 20T02 bedöms ej utgöra en 

betydande risk och ett efterbehandlingsbehov bedöms därav ej vara aktuellt men om schakt 

skall utföras vid denna punkt bör jordmassorna hanteras enligt kap 10 nedan.  

Det skall noteras att man tidigare påträffat lokala partier med förorenad jord varpå detta kan 

finnas trots att det ej konstaterats i denna undersökning.  

En återanvändning av urschaktade massor inom området kan rekommenderas för att minska på 

transporter och kostnader men detta bör ske i samråd med tillsynsmyndigheten då massorna 

kan innehålla låga men noterbara föroreningsnivåer samt okontrollerad fyllning (brädor, rötter 

mm). 

Om återanvändning av massor från detta område skall utföras på annan plats i samhället skall 

en anmälan om återanvändning tas fram för massor som har halter > MRR eller som innehåller 

synligt avfall. En sådan anmälan skall skickas in till tillsynsmyndigheten och anmälan skall 

godkännas av tillsynsmyndigheten innan återanvändning påbörjas. Tillsynsmyndigheten har rätt 

till 6 veckors handläggningstid för denna typ av anmälan vilket skall beaktas i framtida tidplaner. 

Eftersom förorenande ämnen har påvisats ska tillsynsmyndigheten underrättas (MB kap.10, §11), 

förslagsvis genom att delge dem föreliggande rapport.  

9.3 FÖRSLAG TILL HANTERING AV SCHAKTVATTEN 

Eventuellt schaktvatten som behöver avledas kan med fördel infiltreras i närområdet då 

grundvattnet ej uppvisat några betydande föroreningsnivåer. Ingen avledning bör utföras direkt 

till bäck/dike utan att först samråda med tillsynsmyndigheten. Om avledning av schaktvatten 

skall utföras till dagvattennätet skall ett godkännande inhämtas från tillsynsmyndigheten och 

från ledningsägaren. 
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10 LOKALT OMRÅDE FÖR FASTIGHETSÖVERLÅTELSE 

Inom rödmarkerat område i figur 6 nedan pågår en fastighetsöverlåtelse och en detaljerad 

beskrivning av jordlagerförhållanden, föroreningsnivåer mm har utförts enligt nedan. 

 

 

Figur 3. Karta där område som ska överlämnas är markerat med rött. Gul linje motsvarar fastighetsgräns. 

Grönt område visar antagen (osäker) utbredning av fyllnadsmaterial innehållande rivningsrester. 

Jorden inom området utgörs generellt sett av 0,2–0,4 m fyllning av krossmaterial/bärlager (sten, 

grus och sand). Detta bedöms som icke förorenat material och analysen visar på halter <MRR.  

 

Under bärlagret återfinns 0,2–0,8 m fyllning av sand, grus och mulljord. Detta kan vara gammal 

markyta/matjord. Föroreningsnivån i denna fyllning är generellt från <MRR till strax över KM. 

 

På sina ställen innehåller ovanstående fyllning (ej bärlager) även tegel, rötter, aska, metallbitar, 

brädbitar mm). Området med denna typ av massor har bedömts till grönmarkerat området på 

figur 5 (osäker utbredning). Föroreningsnivån i dessa massor bedöms trots innehållet vara <KM 

Ur geoteknisk synpunkt är dessa massor ej lämpliga under exempelvis byggnader/vägar. 

Naturliga jordar återfinns under ovanstående fyllning och materialet bedöms vara fritt från 

föroreningar, halter <MRR. 

 

Inom området finns även en vall som är klädd med ca 0,2–0,3 m matjord. Matjorden påvisar med 

halter <MRR, dvs. fritt från föroreningar. 

 

Under mullen i vallen finns en fyllning till större djup (3-5 m under valltopp) som innehåller 

tegel, frigolit, trä, aska, sand, grus, mulljord mm). Föroreningsnivån i denna fyllning är över KM 

men under MKM. 
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11 FÖRSLAG TILL MASSHANTERING INOM OMRÅDET 

Om schaktning kommer att ske runt punkt 20T02 bör de massor som uppvisat svagt förhöjda 

PAH-H halter av försiktighet hanteras som IFA-massor (massor med halter över MKM men under 

farligt avfall gräns). Dessa massor bör lämnas in för godkänd hantering på godkänd 

mottagningsanläggning och transporteras bort av transportör med tillstånd för transport av 

avfall. 

 

Fyllnadsmassor från vallarna bör av försiktighet hanteras som MKM-massor (massor halter 

mellan KM och MKM) medan fyllnadsmassor från resterande områden kan hanteras som KM-

massor (massor med halter under KM men över MRR). Naturliga jordar kan hanteras som massor 

med föroreningsnivåer < MRR. Inom området finns ytliga jordar av krossmaterial från täkt (sten, 

grus, bergkross) och dessa kan om de går att särskilja hanteras som jungfruliga massor dvs 

massor med låg föroreningsnivå (< MRR). Ovanstående bedömningar i stycke 2 är försiktigt 

tolkade och andra tolkningar kan utföras lokalt utifrån lokala föroreningsnivåer på lokala platser, 

se bilaga 3. 

 

En sammanblandning av jordar med olika föroreningsnivåer (vallmaterial, fyllnadsjord, naturliga 

jordar, krossmaterial i markytan/bärlager) bör ej utföras då dessa material kan ha olika 

föroreningsnivå. 

 

Massor som innehåller rivningsavfall (brädor, tegel, frigolit mm) är inte lämpliga att bygga eller 

anlägga vägar på, eftersom dessa massor gärna medför sättningar. Trots att massorna generellt 

sett inte innehåller några föroreningshalter av betydelse kan de därför behöva avlägsnas från 

platsen. Eventuellt kan dessa massor användas inom området för t ex bullervallar, pulkabacke 

eller liknande där denna typ av massor kan vara tillräckligt bra. En sådan återanvändning inom 

området bör samrådas med tillsynsmyndigheten. Detta bör beaktas vid planering och 

projektering. 

12 ÅTGÄRDS- OCH UNDERSÖKNINGSBEHOV 

Inga vidare åtgärder eller undersökningsbehov bedöms vara nödvändiga dock skall en beredskap 

finnas om förorenade massor påträffas vid framtida markarbeten. Om misstänkta föroreningar 

påträffas, som ej identifierats tidigare, skall arbetet avbrytas och tillsynsmyndigheten direkt 

informeras för samråd om åtgärder. 

Då utförda undersökningar bygger på stickprovstagning kan det inte uteslutas att förorenings-

halter kan förekomma lokalt, trots att detta inte har identifierats i denna undersökning. 
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Bilaga 1 1(2)

Jordprovstabell 

Provtagningsredskap/metod: skruvprovtagare och grävmaskin

Datum för provtagning: 2020-09-28 till 2020-09-29

Uppdrag: 305890

Beställare: Ängelholms kommun

20T01 0 0,5 brun sandig HUMUS Rötter

0,5 1 brun GYTTJA

1 1,5 grå SILT

1,5 2 grå varvig siltig LERA

20T02 0 0,5 brun FYLLNING av sand,grus, varvig morän Tegel, trä

0,5 1 brun FYLLNING av sand,grus, varvig morän Tegel, trä

1 1,5 brun FYLLNING av sand,grus, varvig morän Tegel, trä

1 1,5 grå varvig siltig LERA

1,5 2 brun FYLLNING av sand,grus, varvig morän Tegel, trä, lukt

1,5 2 grå varvig siltig LERA

20T03 0 0,5 brun FYLLNING av sand, grus Tegel

0,5 1 brun FYLLNING av sand, grus Tegel

1 1,5 grå varvig siltig LERA M, O, P

1,5 2 grå varvig siltig LERA

20T04 0 0,2 brun FYLLNING av sand, grus M, O, P

0,2 0,3 brun FYLLNING av sand, humus

0,3 0,5 brun FINSAND

0,5 1 ljusbrun FINSAND Skikt av lera

1 1,5 grå varvig siltig LERA

1,5 2 grå varvig siltig LERA

20T05 0 0,5 mörkbrun FYLLNING av sand, humus

0,5 1 mörkbrun FYLLNING av sand, humus M, O, P

1 1,5 grå varvig siltig LERA

1,5 2 grå varvig siltig LERA

20T06 0 0,5 brun FYLLNING av sand, humus Rötter, tegel

0,5 0,7 brun sandig HUMUS Rötter, tegel

0,7 1 ljusbrun siltig FINSAND

1 1,2 ljusbrun siltig FINSAND

1,2 2 grå varvig siltig LERA

20T07 0 0,5 brun sandig HUMUS

0,5 1 brun GYTTJA M, O, P

1 1,5 brun GYTTJA

1,5 2 brun GYTTJA

20T08 0 0,3 brun humushaltig SAND M, O, P

0,3 0,5 ljusbrun siltig FINSAND

0,5 1 ljusbrun siltig FINSAND

1 1,5 ljusbrun finsandig SILT

1,5 2 grå varvig siltig LERA Vatten 1,4

Provpunkt
Djup

från
Jordart Anmärkning (t.ex. lukt, gvy)

Laboratorie- 

analyser*

Djup

till

M, O, P, B

M, O, P, B

M, O, P

O:\HBG\305890\MG\=Arbetsarea=\Rapport\Bilaga 1.xlsx

*M = metaller inkl hg

O = aromater, alifater och BTEX

P = PAH

B = Bekämpningsmedel 2020-11-23



Bilaga 1 2(2)

Jordprovstabell 

Provtagningsredskap/metod: skruvprovtagare och grävmaskin

Datum för provtagning: 2020-09-28 till 2020-09-29

Uppdrag: 305890

Beställare: Ängelholms kommun

Provpunkt
Djup

från
Jordart Anmärkning (t.ex. lukt, gvy)

Laboratorie- 

analyser*

Djup

till

PG1 0 0,2 brun FYLLNING av grus, sand M, O, P

0,2 0,5 ljusbrun SAND

0,5 1 svart sandig HUMUS

1 1,5 brun SAND

1,5 2 grå SAND Vatten

PG2 0,2 0,5 svart sandig HUMUS M, O, P

0,5 0,9 brun FINSAND

0,9 1,4 grå siltig LERA

1,4 1,8 mörkgrå LERA Fukt

PG3 0 0,2 brun FYLLNING av sand, grus

0,2 0,5 svart FYLLNING av humus, sand Träbitar, tegel, färg: Svart M, O, P

0,5 1 ljusbrun FINSAND

1 1,5 grå siltig LERA

1,5 2 grå LERA

PG4 0 0,3 mörkbrun FYLLNING av humus, sand

0,3 1 mörkrbun FYLLNING av sand, humus, grus  Tegel, aska, trä

1 1,5 mörkbrun FYLLNING av sand, humus, grus Tegel, aska, trä

1,5 2 mörkbrun FYLLNING av sand, humus, grus Tegel, aska trä

2 2,5 mörkbrun FYLLNING av sand, humus, grus Tegel, bränt trä, metall, plast

2,5 3,5 mörkbrun FYLLNING av sand, humus, grus Tegel, bränt trä, metall

PG5 0 0,2 mörkbrun FYLLNING av humus, finsand M, O, P, B

0,2 0,5 brun FYLLNING av sand, grus

0,5 1 brun FYLLNING av sand, grus

1 1,5 brun FYLLNING av sand, grus

1,5 1,8 mörkbrun sandig HUMUS

PG6 0 0,7 mörkbrun FYLLNING av humus, sand M, O, P, B

0,7 1 mörkbrun FYLLNING av humus, sand

PG7 0 0,5 svart sandig HUMUS

0,5 1 ljusbrun FINSAND M, O, P

1 1,5 ljusbrun FINSAND

1,5 2 grå siltig LERA

PG8 0 0,4 gråbrun FYLLNING av grus, sand, sten

0,4 1 brun FINSAND Fukt

1 1,5 gråbrun FINSAND Mycket fukt M, O, P

PG9 0 0,2 mörkbrun FYLLNING av humus, sand M, O, P

0,5 1 brun FYLLNING av sand, humus, grus Tegel, frigolit, trä

1 1,8 brun FYLLNING av sand, humus, grus Tegel, frigolit, trä

1,8 2 brun FYLLNING av grus, sand Bärlager under

2 5 brun FYLLNING av sand, humus, grus Tegel, frigolit, trä

PG10 0 0,3 brun FYLLNING av grus, sand M, O, P

0,3 0,8 ljusbrun siltig FINSAND M, O, P

0,8 1,3 gråbrun siltig LERA

1,3 1,8 grå LERA

PG11 0 0,4 brun FYLLNING av grus, sand

0,4 0,8 svart FYLLNING av humus, sand Tegelbitar, rotdelar M, O, P

0,8 1,4 grå SAND Fukt

1,4 1,8 grå SAND Fukt

PG12 0 0,2 brun FYLLNING av grus, sand

0,2 0,5 svart FYLLNING av humus, sand Aska, brända träbitar, lite metall, tegel

0,5 1 svart FYLLNING av lera, humus, sand Lite tegel

1 1,5 grå SAND

1,5 2 gråbrun LERA

M, O, P, B

M, O, P, B

M, O, P

O:\HBG\305890\MG\=Arbetsarea=\Rapport\Bilaga 1.xlsx

*M = metaller inkl hg

O = aromater, alifater och BTEX

P = PAH

B = Bekämpningsmedel 2020-11-23
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BILAGA 2  

PROVTAGNINGSPROTOKOLL 

 

 

   

Uppdrag:  305890, Arenastaden-Ängelholm 2020-11-20 

 

O:\HBG\305890\MG\=Arbetsarea=\Rapport\Bilaga 2 gv rör_LGA.docx 

 

GV

Y 

C 

A 

B 

MY 

D 

 

 

PROVTAGNING 

Datum: 

2020-10-06 

Väder: 

Klart, ca 14 grader 

Handläggare & signatur: 

Jessica J 

Utrustning för omsättning: 

☐ Bailer     ☒ Pump     Annan: 

Omsättningsvattnet släpps till: 

Närliggande grönytor 

 

Prov-ID 

A: Rörlängd 

(B: filterlängd) 

(m) 

D: Topphöjd (rök, 

m) 

Ø rör 

(mm) 

C: GV-yta 

före omsättning 

(m u r ök) 

Vatten- 

pelarens 

längd 

(m) 

Beräknad 

vatten- volym 

(liter) 

C: GV-yta 

efter omsättning 

(m u r ök) 

Omsatt 

vatten-volym 

(liter) 

Anmärkning 

(t ex färg, lukt, vatten, rörets status, tillrinning) 

20T01GV 4(1) 1,05 50 1,85 2,15 2,8 1,85 5 
Grumligt, ca 20 cm lervälling i bottnen, mkt 

god tillrinning, ingen lukt. Tömt rör 

20T04GV 4(1) -0,07 50 1,83 2,17 2,9 1,83 5,5 Ljust grumligt, ingen lukt, mkt god 

tillrinning. Tömt rör. 

20T07GV 6(1) 1,1 50 3,15 2,85 3,8 0 4,5 Tömt rör, relativt ok tillrinning, något 

grumligt, ingen lukt 

 

Uppdrag: Plats: 

305890, Arenastaden-Ängelholm Ängelholm 

Uppdragsansvarig: Beställare: 

Magnus Johansson Ängelholms kommun 

Syfte med provtagning: Provtagning av: 

☒ Miljöteknisk undersökning 

☐ Kontrollprogram, provomgång __________ 

Annan: 

☒ Grundvatten 

☐ Ytvatten 

☐ Lakvatten 

Annan: 

☒ Prover skickade till labb 

☐ Resultat infört i annan redovisning 

☐ Vyfoto till rapport 

Ø rör, mm 

Ytterdiam 

(innerdiam) 

Vattenvolym per 

meter rör (liter) 

25 (19) 

32 (25) 

40 (31) 

50 (41) 

63 (51) 

75 (61) 

110 (92) 

0,28 

0,49 

0,75 

1,32 

2,04 

2,85 

6,65 

Smal 4*6 mm slang = 0,013 l/m slang 

Tjock 6*8 mm 

slang 
= 0,03 l/m slang 

Interngranskad 

Tyréns efter fält 



 305890, Arenastaden - Ängelholm

Ängelholm kommun

 2020-10-19

Bilaga 3

1(1)

Laboratorieanalysresultat för jord

Enhet: mg/kg TS

≥ Mindre än ringa risk (MRR). Naturvårdsverkets handbok 2010:1.

≥ Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM). Rapport 5976 (2009, rev. 2016).

≥ Naturvårdsverkets generella riktvärden för mindre känslig markanvändning (MKM). Rapport 5976 (2009, rev. 2016).

20T01 20T02 20T03 20T04 20T05 20T06 20T07 20T08 PG1 PG2 PG3 PG4 PG5 PG6 PG7 PG8 PG9 PG9 PG10 PG10 PG11 PG12

0-1 0-1,5 1-1,5 0-0,2 0,5-1 0-0,7 0,5-1 0-0,3 0-0,2 0,2-0,5 0,2-0,5 0,3-2 0-0,2 0-0,7 0,5-1 1-1,5 0-0,2 0,5-1,8 0-0,3 0,3-0,8 0,4-0,8 0,2-1

Torrsubstans % - - - 81,9 90,6 81,1 95,8 79,4 87,1 80,4 82,2 98,3 87,8 85,5 86,8 87 92,5 86,5 83,2 90,5 92,9 94,2 86,4 85,9 82,9

Bensen - 0,012 0,04 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035

Toluen - 10 40 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Etylbensen - 10 50 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

M/P/O-Xylen - 10 50 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Alifater >C5-C8 - 25 150 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

Alifater >C8-C10 - 25 120 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0

Alifater >C10-C12 - 100 500 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

Alifater >C12-C16 - 100 500 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

Alifater >C5-C16 - 100 500 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0

Alifater >C16-C35 - 100 1000 < 10 27 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10

Aromater >C8-C10 - 10 50 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0

Aromater >C10-C16 - 3 15 < 0,90 0,95 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90

Aromater >C16-C35 - 10 30 < 0,50 4,4 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50

PAH L 0,6 3 15 < 0,045 0,21 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 0,095 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045

PAH M 2 3,5 20 0,36 8,7 < 0,075 < 0,075 < 0,075 0,71 0,13 0,71 < 0,075 < 0,075 0,21 2 < 0,075 0,096 < 0,075 < 0,075 0,11 0,33 < 0,075 < 0,075 0,27 0,84

PAH H 0,5 1 10 0,47 11 < 0,11 < 0,11 0,13 0,78 0,15 0,45 < 0,11 0,14 0,26 2 < 0,11 0,14 < 0,11 < 0,11 0,13 0,33 < 0,11 < 0,11 0,33 0,49

Arsenik (As) 10 10 25 3,9 < 2,0 < 2,3 < 1,9 3,2 2,1 2,8 2,3 < 1,9 3 < 2,2 2,2 2,7 2,9 4,3 < 2,2 2 3,4 < 2,0 < 2,1 < 2,1 2,5

Barium (Ba) - 200 300 59 37 47 38 33 33 33 35 21 22 27 36 33 18 25 12 21 42 23 21 32 65

Bly (Pb) 20 50 400 14 14 6,1 2,7 8,3 11 8,1 10 4,8 9,3 9,8 13 10 7,1 5,7 2,7 8,6 8,9 4,2 4 8,6 10

Kadmium (Cd) 0,2 0,8 12 0,2 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20

Kobolt (Co) - 15 35 4,2 3,2 6,7 5,4 3,4 2,7 3 2,3 3,7 1,5 2 3,6 4,7 1,7 4,5 2,4 2,1 32 4,9 3 3 3,4

Koppar (Cu) 40 80 200 10 9,8 13 15 7,6 7,5 4,3 4,8 8,9 9,2 4,5 9,3 8,1 7,9 4,7 3 7,3 8,3 12 2,1 7,7 9,4

Krom tot (Cr tot) 40 80 150 16 13 33 12 11 11 12 11 4,6 6,9 9,3 10 13 6,7 12 4,8 6,3 11 4,5 9 8,5 15

Kvicksilver (Hg) 0,1 0,25 2,5 0,083 0,036 0,015 < 0,010 0,033 0,029 0,021 0,037 < 0,010 0,032 0,029 0,027 0,012 0,023 0,014 < 0,011 0,022 0,018 < 0,010 < 0,011 0,023 0,056

Nickel (Ni) 35 40 120 8,2 5,9 18 8,5 6,7 5,6 6,6 5,3 6,2 3,3 4,1 6,7 8,8 3,4 9,7 3,9 3,3 7 5,4 4,9 4,8 7

Vanadin (V) - 100 200 31 20 39 15 22 18 20 19 11 11 16 19 27 13 26 9,1 13 26 16 24 17 26

Zink (Zn) 120 250 500 34 47 41 22 29 31 19 19 24 15 20 97 37 16 21 15 25 53 31 18 24 43

DDT, DDD, DDE - 0,1 1 0,0077 <0,003 <0,003 0,056 0,006 0,086 0,015

Aldrin-Dieldrin - 0,02 0,18 <0,002

Kvintozen-

pentakloranilin
- 0,12 0,4 <0,001

Ämne

Jämförvärden

MRR KM MKM

Provpunkt m u my

O:\HBG\305890\MG\=Arbetsarea=\Rapport\Bilaga 3 lab jord.xlsx



Bilaga 4 1(2)

Uppdrag: 305890

Beställare: Ängelholms kommun

Sammanställning av resultat för utförda fält och- laboratorieanalyser för grundvatten

1 2 3 4 5

20T01GV 20T04GV 20T07GV

Provtagningsdatum 2020-10-06 2020-10-06 2020-10-06

Rapportnummer

Metaller

Arsenik µg/l 10 10 5 <1 1–2 2–5 5–10 ≥10 3,7 0,85 2

Barium µg/l 70 31 79

Kadmium µg/l 5 5 1 <0,1 0,1–0,5 0,5–1 1–5 ≥5 0,004 < 0,0040 0,008

Kobolt µg/l 2,6 0,1 0,6

Krom µg/l 50 <0,5 0,5–5 5–10 10–50 ≥50 3,4 < 0,050 < 0,050

Koppar mg/l 2 <0,02 0,02–0,2 0,2–1 1–2 ≥2 0,000074 0,00013 0,00025

Kvicksilver µg/l 1 1 0,05 <0,005 0,005–0,01 0,01–0,05 0,05–1 ≥1 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Molybden µg/l

Nickel µg/l 20 <0,5 0,5–2 2–10 10–20 ≥20 4,7 0,4 1,1

Bly µg/l 10 10 2 <0,5 0,5–1 1–2 2–10 ≥10 0,015 0,015 0,013

Zink mg/l <0,005 0,005–0,01 0,01–0,1 0,1–1 ≥1 0,00073 0,000 < 0,0010

Vanadin mg/l 0,0016 0,00061 0,00075

1) Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten, SLVFS 2011:3, Gränsvärde för otjänligt (utgående dricksvatten hos användaren)

2) Sveriges geologiska undersöknings föreskrifter om miljökvalitetsnormer och statusklassifcering för grundvatten, SGU-FS 2013:2. Har ersatt tidigare SGU-FS 2008:2. 

3) Bedömningsgrunder  för grundvatten, SGU-rapport 2013:01, tabell 1 sid 23. Ersätter Naturvårdsverkets rapporter 4918 samt 4915. 

Hög halt

Mkt hög 

halt

SGU-rapport 2013:01
3)

Klassindelning enligt bedömningsgrunder

Låg halt

Mkt låg 

halt Måttligt halt

Provmärkning

Uppmätta analysresultat  klassas i 

sammanställningen mot SGU:s 

bedömningsgrunder (mkt låg-mkt 

hög halt).

SLVFS 

2011:3
1)

SGU-FS 2013:02
2)

Riktvärde för 

grundvatten

Utgångspun

kt för att 

vända trend 

O:\HBG\305890\MG\=Arbetsarea=\Rapport\Bilaga 4 gv analyser.xlsx 2020-11-02



Bilaga 4 2(2)

Uppdrag: 305890

Beställare: Ängelholms kommun

Sammanställning av resultat för utförda fält och- laboratorieanalyser för grundvatten

Hälsa Hälsa Hälsa Miljö Miljö

x

Provtagningsdatum 2020-10-06 2020-10-06 2020-10-06

Rapportnummer

Petroleumämnen Enhet

Alifater >C5-C8 µg/l 100 3000 1500 300 1500 < 20 < 20 < 20

Alifater >C8-C10 µg/l 100 100 1500 150 1000 < 20 < 20 < 20

Alifater >C10-C12 µg/l 100 25 1200 300 1000 < 20 < 20 < 20

Alifater >C12-C16 µg/l 100 - 1000 3000 1000 < 20 < 20 < 20

Alifater >C16-C35 µg/l 100 - 1000 3000 1000 < 50 < 50 < 50

Aromater >C8-C10 µg/l 70 800 1000 500 150 < 10 < 10 < 10

Aromater >C10-C16 µg/l 10 10000 100 120 15 < 10 < 10 < 10

Aromater >C16-35 µg/l 2 25000 70 5 15 < 50 < 50 < 50

PAH-L µg/l 10 2000 80 120 40 < 0,20 < 0,20 < 0,20

PAH-M µg/l 2 10 10 5 15 < 0,30 < 0,30 < 0,30

PAH-H µg/l 0,05 300 6 0,5 3 < 0,30 < 0,30 < 0,30

Bensen µg/l 1 0,5 50 400 500 1000 < 0,50 < 0,50 < 0,50

Toluen µg/l 40 7000 600 500 1000 < 1 < 1 < 1

Etylbensen µg/l 30 6000 400 500 700 < 1 < 1 < 1

Xylen (sum) µg/l 250 3000 4000 500 1000 < 1 < 1 < 1

* Kryssa i de riktvärden från SPI som ska beaktas. Om något riktvärde (av de ikryssade) överskrids, färgas rutan med analysultatet gul. 

1) Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten, SLVFS 2011:3, Gränsvärde för otjänligt (utgående dricksvatten hos användaren)

2) SPI rekommendation dec 2010. Denna har ersatt Kemakta 2005-31. 

Provmärkning

20T01GV 20T04GV 20T07GV

Kryss om riktvärdet är styrande* 

SLVFS 

2011:3
1)

SPI rekommendation
2)

Dricksvatten
Ångor i 

byggnader
Bevattning Ytvatten Våtmarker

O:\HBG\305890\MG\=Arbetsarea=\Rapport\Bilaga 4 gv analyser.xlsx 2020-11-02



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-242850-01

EUSELI2-00805721
Í%SQbÂÂRapRÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Ange kostnadsställe 14323 vid 

fakturering, 305890

Tyréns AB Region Syd

Jessica Jennerheim

Östra Boulearden 56

291 31 KRISTIANSTAD
Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2020-10070168Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagare

3,9

Jessica Jennerheim

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2020-10-06

Utskriftsdatum: 2020-10-13

2020-10-06Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 20T01GV

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l< 0.00050Bensen b)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/l< 0.0010Toluen b)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/l< 0.0010Etylbensen b)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/l< 0.0010M/P/O-Xylen b)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/l< 0.0020Summa TEX b)LidMiljö.0A.01.09/15

mg/l< 0.020Alifater >C5-C8 b)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C8-C10 b)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C10-C12 b)Intern metod20%

mg/l< 0.030Alifater >C5-C12 b)Intern metod

mg/l< 0.020Alifater >C12-C16 b)Intern metod20%

mg/l< 0.050Alifater >C16-C35 b)Intern metod25%

mg/l< 0.050Alifater >C12-C35 b)Intern metod

mg/l< 0.010Aromater >C8-C10 b)SPI 201130%

mg/l< 0.010Aromater >C10-C16 b)Intern metod20%

mg/l< 0.0050Aromater >C16-C35 b)Intern metod25%

UtgårOljetyp < C10 b)*

UtgårOljetyp > C10 b)*

µg/l0.035Bens(a)antracen b)Intern metod25%

µg/l0.035Krysen b)Intern metod25%

µg/l0.093Benso(b,k)fluoranten b)Intern metod25%

µg/l0.049Benso(a)pyren b)Intern metod30%

µg/l0.036Indeno(1,2,3-cd)pyren b)Intern metod30%

µg/l< 0.010Dibens(a,h)antracen b)Intern metod30%

µg/l0.25Summa cancerogena PAH b)Intern metod

µg/l< 0.020Naftalen b)Intern metod30%

µg/l< 0.010Acenaftylen b)Intern metod25%

µg/l< 0.010Acenaften b)Intern metod25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v57

Bilaga 5



AR-20-SL-242850-01

Í%SQbÂÂRapRÎ

EUSELI2-00805721

µg/l< 0.010Fluoren b)Intern metod25%

µg/l0.017Fenantren b)Intern metod25%

µg/l< 0.010Antracen b)Intern metod25%

µg/l0.084Fluoranten b)Intern metod25%

µg/l0.080Pyren b)Intern metod25%

µg/l0.031Benso(g,h,i)perylen b)Intern metod30%

µg/l< 0.30Summa övriga PAH b)Intern metod

µg/l< 0.20Summa PAH med låg molekylvikt b)Intern metod

µg/l< 0.30Summa PAH med medelhög molekylvikt b)Intern metod

µg/l< 0.30Summa PAH med hög molekylvikt b)Intern metod

mg/l0.0037Arsenik As (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.070Barium Ba (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:201625%

mg/l0.000015Bly Pb (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.0000040Kadmium Cd (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.0026Kobolt Co (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.000074Koppar Cu (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:201625%

mg/l0.0034Krom Cr (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l< 0.00010Kvicksilver Hg (filtrerat) b)SS-EN ISO 17852:2008 

mod

20%

mg/l0.0047Nickel Ni (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.0016Vanadin V (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.00073Zink Zn (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:201625%

µg/l<0.030Aldrin a)Intern metod 

LidPest.0A.01.021

35%

µg/l<0.050Chlordane-alpha a)Intern metod 

LidPest.0A.01.021

35%

µg/l<0.050Chlordane-gamma a)Intern metod 

LidPest.0A.01.021

35%

µg/l<0.10S:a Klordaner a)Intern metod 

LidPest.0A.01.021

35%

µg/l<0.010DDD, o,p'- a)Intern metod 

LidPest.0A.01.021

35%

µg/l<0.010DDD, p,p'- a)Intern metod 

LidPest.0A.01.021

35%

µg/l<0.010DDE, o,p'- a)Intern metod 

LidPest.0A.01.021

35%

µg/l<0.010DDE, p,p’- a)Intern metod 

LidPest.0A.01.021

35%

µg/l<0.030DDT, o,p’- a)Intern metod 

LidPest.0A.01.021

35%

µg/l<0.030DDT, p,p'- a)Intern metod 

LidPest.0A.01.021

35%

µg/l<0.060DDT (total) a)Intern metod 

LidPest.0A.01.021

35%

µg/l<0.030Dieldrin a)Intern metod 

LidPest.0A.01.021

35%

µg/l<0.050Endosulfan-alpha a)Intern metod 

LidPest.0A.01.021

35%

µg/l<0.050Endosulfan-beta a)Intern metod 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 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v57



AR-20-SL-242850-01
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EUSELI2-00805721

LidPest.0A.01.021

µg/l<0.050Endrin a)Intern metod 

LidPest.0A.01.021

35%

µg/l<0.030HCH, alpha- a)Intern metod 

LidPest.0A.01.021

35%

µg/l<0.050HCH, beta- a)Intern metod 

LidPest.0A.01.021

35%

µg/l<0.030HCH, delta- a)Intern metod 

LidPest.0A.01.021

35%

µg/l<0.050HCH, gamma- (Lindane) a)Intern metod 

LidPest.0A.01.021

35%

µg/l<0.030Heptachlor a)Intern metod 

LidPest.0A.01.021

35%

µg/l<0.030Heptaklorepoxid  (cis) a)Intern metod 

LidPest.0A.01.021

35%

µg/l<0.030Heptachlorepoxide - trans a)Intern metod 

LidPest.0A.01.021

35%

µg/l<0.030Hexaklorobensen a)Intern metod 

LidPest.0A.01.021

65%

µg/l<0.010Pentachloraniline a)Intern metod 

LidPest.0A.01.021

35%

µg/l<0.030Quintozene a)Intern metod 

LidPest.0A.01.021

35%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1977

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v57



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-258131-01

EUSELI2-00805721
Í%SQbÂÂTQ=ÃÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Ange kostnadsställe 14323 vid fakturering, 

305890

Tyréns AB Region Syd

Jessica Jennerheim

Östra Boulearden 56

291 31 KRISTIANSTAD

Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2020-10070169Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagare

3,9

Jessica Jennerheim

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2020-10-06

Utskriftsdatum: 2020-10-28

2020-10-06Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 20T04GV

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l< 0.00050Bensen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/l< 0.0010Toluen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/l< 0.0010Etylbensen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/l< 0.0010M/P/O-Xylen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/l< 0.0020Summa TEX a)LidMiljö.0A.01.09/15

mg/l< 0.020Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C10-C12 a)Intern metod20%

mg/l< 0.030Alifater >C5-C12 a)Intern metod

mg/l< 0.020Alifater >C12-C16 a)Intern metod20%

mg/l< 0.050Alifater >C16-C35 a)Intern metod25%

mg/l< 0.050Alifater >C12-C35 a)Intern metod

mg/l< 0.010Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/l< 0.010Aromater >C10-C16 a)Intern metod20%

mg/l< 0.0050Aromater >C16-C35 a)Intern metod25%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

µg/l< 0.010Bens(a)antracen a)Intern metod25%

µg/l< 0.010Krysen a)Intern metod25%

µg/l< 0.020Benso(b,k)fluoranten a)Intern metod25%

µg/l< 0.010Benso(a)pyren a)Intern metod30%

µg/l< 0.010Indeno(1,2,3-cd)pyren a)Intern metod30%

µg/l< 0.010Dibens(a,h)antracen a)Intern metod30%

µg/l< 0.20Summa cancerogena PAH a)Intern metod

µg/l< 0.020Naftalen a)Intern metod30%

µg/l< 0.010Acenaftylen a)Intern metod25%

µg/l< 0.010Acenaften a)Intern metod25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v57



AR-20-SL-258131-01
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µg/l< 0.010Fluoren a)Intern metod25%

µg/l< 0.010Fenantren a)Intern metod25%

µg/l< 0.010Antracen a)Intern metod25%

µg/l< 0.010Fluoranten a)Intern metod25%

µg/l< 0.010Pyren a)Intern metod25%

µg/l< 0.010Benso(g,h,i)perylen a)Intern metod30%

µg/l< 0.30Summa övriga PAH a)Intern metod

µg/l< 0.20Summa PAH med låg molekylvikt a)Intern metod

µg/l< 0.30Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Intern metod

µg/l< 0.30Summa PAH med hög molekylvikt a)Intern metod

mg/l0.00085Arsenik As (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.031Barium Ba (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201625%

mg/l0.000015Bly Pb (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l< 0.0000040Kadmium Cd (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.00012Kobolt Co (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.00013Koppar Cu (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201625%

mg/l< 0.000050Krom Cr (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l< 0.00010Kvicksilver Hg (filtrerat) a)SS-EN ISO 17852:2008 

mod

20%

mg/l0.00037Nickel Ni (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.00061Vanadin V (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.00028Zink Zn (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201625%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v57



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-258132-01

EUSELI2-00805721
Í%SQbÂÂTQ>!Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Ange kostnadsställe 14323 vid fakturering, 

305890

Tyréns AB Region Syd

Jessica Jennerheim

Östra Boulearden 56

291 31 KRISTIANSTAD

Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2020-10070170Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagare

3,9

Jessica Jennerheim

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2020-10-06

Utskriftsdatum: 2020-10-28

2020-10-06Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 20T07GV

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l< 0.00050Bensen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/l< 0.0010Toluen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/l< 0.0010Etylbensen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/l< 0.0010M/P/O-Xylen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/l< 0.0020Summa TEX a)LidMiljö.0A.01.09/15

mg/l< 0.020Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C10-C12 a)Intern metod20%

mg/l< 0.030Alifater >C5-C12 a)Intern metod

mg/l< 0.020Alifater >C12-C16 a)Intern metod20%

mg/l< 0.050Alifater >C16-C35 a)Intern metod25%

mg/l< 0.050Alifater >C12-C35 a)Intern metod

mg/l< 0.010Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/l< 0.010Aromater >C10-C16 a)Intern metod20%

mg/l< 0.0050Aromater >C16-C35 a)Intern metod25%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

µg/l< 0.010Bens(a)antracen a)Intern metod25%

µg/l< 0.010Krysen a)Intern metod25%

µg/l< 0.020Benso(b,k)fluoranten a)Intern metod25%

µg/l< 0.010Benso(a)pyren a)Intern metod30%

µg/l< 0.010Indeno(1,2,3-cd)pyren a)Intern metod30%

µg/l< 0.010Dibens(a,h)antracen a)Intern metod30%

µg/l< 0.20Summa cancerogena PAH a)Intern metod

µg/l< 0.020Naftalen a)Intern metod30%

µg/l< 0.010Acenaftylen a)Intern metod25%

µg/l< 0.010Acenaften a)Intern metod25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v57
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µg/l< 0.010Fluoren a)Intern metod25%

µg/l< 0.010Fenantren a)Intern metod25%

µg/l< 0.010Antracen a)Intern metod25%

µg/l< 0.010Fluoranten a)Intern metod25%

µg/l< 0.010Pyren a)Intern metod25%

µg/l< 0.010Benso(g,h,i)perylen a)Intern metod30%

µg/l< 0.30Summa övriga PAH a)Intern metod

µg/l< 0.20Summa PAH med låg molekylvikt a)Intern metod

µg/l< 0.30Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Intern metod

µg/l< 0.30Summa PAH med hög molekylvikt a)Intern metod

mg/l0.0020Arsenik As (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.079Barium Ba (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201625%

mg/l0.000013Bly Pb (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.0000080Kadmium Cd (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.00059Kobolt Co (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.00025Koppar Cu (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201625%

mg/l< 0.000050Krom Cr (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l< 0.00010Kvicksilver Hg (filtrerat) a)SS-EN ISO 17852:2008 

mod

20%

mg/l0.0011Nickel Ni (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.00075Vanadin V (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l< 0.0010Zink Zn (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201625%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v57



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-244782-01

EUSELI2-00806392
Í%SQbÂÂRy`ÆÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

14323, 305890

Tyréns AB Region Syd

Jessica Jennerheim

Östra Boulearden 56

291 31 KRISTIANSTAD

Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2020-10080104Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0-1

Jessica Jennerheim

Provet ankom:

JordMatris:

2020-10-07

Utskriftsdatum: 2020-10-14

2020-10-07Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 20T01

Provtagningsplats: 305890

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%81.9Torrsubstans b)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX b)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 b)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 b)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 b)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 b)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 b)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 b)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 b)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 b)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener b)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener b)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 b)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 b)*

UtgårOljetyp > C10 b)*

mg/kg Ts0.059Bens(a)antracen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.062Krysen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.15Benso(b,k)fluoranten b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.062Benzo(a)pyren b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.058Indeno(1,2,3-cd)pyren b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen b)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen b)ISO 18287:2008 mod25%

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 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v57



AR-20-SL-244782-01

Í%SQbÂÂRy`ÆÎ

EUSELI2-00806392

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen b)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren b)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.050Fenantren b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.15Fluoranten b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.13Pyren b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.059Benzo(g,h,i)perylen b)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt b)

mg/kg Ts0.36Summa PAH med medelhög molekylvikt b)

mg/kg Ts0.47Summa PAH med hög molekylvikt b)

mg/kg Ts0.41Summa cancerogena PAH b)

mg/kg Ts0.46Summa övriga PAH b)

mg/kg Ts0.87Summa totala PAH16 b)

µg/kg Ts<2.0Aldrin a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Dieldrin a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Aldrin/ Dieldrin (sum) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Chlordane, alpha- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Chlordane, gamma- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Chlordane (sum) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0DDD, o,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts2.3DDD, p,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0DDE, o,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts1.3DDE, p,p’- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts1.8DDT, o,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts1.3DDT, p,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts7.7DDT (sum) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Dichloroaniline, 3,4- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Endosulfan, alpha- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Endosulfan, beta- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Endosulfansulfate a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.5Endosulfan (sum) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Endrin a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0HCH, alpha- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

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 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v57
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µg/kg Ts<1.0HCH, beta- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0HCH, delta- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0HCH, gamma- (Lindane) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Heptachlor a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Heptachlorepoxide, cis- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Heptachlorepoxide, trans- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Hexachlorobenzene a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Pentachloroaniline a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Quintozene a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Pentachloroaniline/Quintozene a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Pentachlorobenzene a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

mg/kg Ts3.9Arsenik As b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts59Barium Ba b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts14Bly Pb b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.20Kadmium Cd b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts4.2Kobolt Co b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts10Koppar Cu b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts16Krom Cr b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.083Kvicksilver Hg b)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts8.2Nickel Ni b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts31Vanadin V b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts34Zink Zn b)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

µg/kg Ts<102,6-Dichlorobenzamide a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<10Atrazine a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<1.0Dichlobenil a)*J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

30%

µg/kg Ts1.0Dicofol, p,p a)*J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

30%

µg/kg Ts<10Imidacloprid a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<10Pirimicarb a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<10Prochloraz a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

27%

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 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v57
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µg/kg Ts<1.0Tetradifon a)*J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

30%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1977

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Julia Josefsson, 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 4 av 4

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v57



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-240888-01

EUSELI2-00806392
Í%SQbÂÂRKt-Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

14323, 305890

Tyréns AB Region Syd

Jessica Jennerheim

Östra Boulearden 56

291 31 KRISTIANSTAD
Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2020-10080105Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0-1,5

Jessica Jennerheim

Provet ankom:

JordMatris:

2020-10-07

Utskriftsdatum: 2020-10-09

2020-10-07Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 20T02

Provtagningsplats: 305890

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%90.6Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts27Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts0.95Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts1.6Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts2.8Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts4.4Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

OspecOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts1.9Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts1.4Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts3.3Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts1.8Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts1.2Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.26Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

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-003v57
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mg/kg Ts0.14Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts0.056Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.12Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.88Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.19Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts3.9Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts3.6Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts1.1Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.21Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts8.7Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts11Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts9.9Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts10Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts20Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 2.0Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts37Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts14Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts3.2Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts9.8Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts13Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.036Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts5.9Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts20Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts47Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v57



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-241853-01
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

14323, 305890

Tyréns AB Region Syd

Jessica Jennerheim

Östra Boulearden 56

291 31 KRISTIANSTAD
Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2020-10080106Provnummer: Djup (m)

Provtagare

1-1,5

Jessica Jennerheim

Provet ankom:

JordMatris:

2020-10-07

Utskriftsdatum: 2020-10-12

2020-10-07Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 20T03

Provtagningsplats: 305890

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%81.1Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

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-003v57
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mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 2.3Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts47Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts6.1Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts6.7Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts13Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts33Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.015Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts18Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts39Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts41Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

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-003v57



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-241767-01

EUSELI2-00806392
Í%SQbÂÂRU}gÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

14323, 305890

Tyréns AB Region Syd

Jessica Jennerheim

Östra Boulearden 56

291 31 KRISTIANSTAD
Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2020-10080107Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0-0,2

Jessica Jennerheim

Provet ankom:

JordMatris:

2020-10-07

Utskriftsdatum: 2020-10-12

2020-10-07Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 20T04

Provtagningsplats: 305890

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%95.8Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

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-003v57



AR-20-SL-241767-01

Í%SQbÂÂRU}gÎ

EUSELI2-00806392

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 1.9Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts38Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts2.7Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts5.4Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts15Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts12Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts8.5Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts15Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts22Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

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-003v57



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-241858-01

EUSELI2-00806392
Í%SQbÂÂRVtÉÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

14323, 305890

Tyréns AB Region Syd

Jessica Jennerheim

Östra Boulearden 56

291 31 KRISTIANSTAD
Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2020-10080108Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0,5-1

Jessica Jennerheim

Provet ankom:

JordMatris:

2020-10-07

Utskriftsdatum: 2020-10-12

2020-10-07Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 20T0

Provtagningsplats: 305890

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%79.4Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.036Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

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-003v57



AR-20-SL-241858-01

Í%SQbÂÂRVtÉÎ

EUSELI2-00806392

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.13Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.11Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts0.25Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts3.2Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts33Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts8.3Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts3.4Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts7.6Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts11Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.033Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts6.7Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts22Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts29Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

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-003v57



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-241773-01

EUSELI2-00806392
Í%SQbÂÂRUÇ6Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

14323, 305890

Tyréns AB Region Syd

Jessica Jennerheim

Östra Boulearden 56

291 31 KRISTIANSTAD
Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2020-10080109Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0-0,7

Jessica Jennerheim

Provet ankom:

JordMatris:

2020-10-07

Utskriftsdatum: 2020-10-12

2020-10-07Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 20T06

Provtagningsplats: 305890

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%87.1Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts0.12Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.11Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.26Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.11Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.081Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

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-003v57



AR-20-SL-241773-01

Í%SQbÂÂRUÇ6Î

EUSELI2-00806392

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.088Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.30Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.29Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.087Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts0.71Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.78Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.70Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts0.84Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts1.5Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts2.1Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts33Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts11Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts2.7Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts7.5Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts11Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.029Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts5.6Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts18Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts31Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

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-003v57



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-241837-01

EUSELI2-00806392
Í%SQbÂÂRV_/Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

14323, 305890

Tyréns AB Region Syd

Jessica Jennerheim

Östra Boulearden 56

291 31 KRISTIANSTAD
Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2020-10080110Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0,5-1

Jessica Jennerheim

Provet ankom:

JordMatris:

2020-10-07

Utskriftsdatum: 2020-10-12

2020-10-07Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 20T07

Provtagningsplats: 305890

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%80.4Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.055Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

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-003v57



AR-20-SL-241837-01

Í%SQbÂÂRV_/Î

EUSELI2-00806392

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.041Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.041Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts0.13Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.15Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.13Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts0.19Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts0.32Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts2.8Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts33Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts8.1Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts3.0Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts4.3Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts12Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.021Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts6.6Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts20Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts19Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

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-003v57



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-241791-01

EUSELI2-00806392
Í%SQbÂÂRV1-Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

14323, 305890

Tyréns AB Region Syd

Jessica Jennerheim

Östra Boulearden 56

291 31 KRISTIANSTAD
Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2020-10080111Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0-0,3

Jessica Jennerheim

Provet ankom:

JordMatris:

2020-10-07

Utskriftsdatum: 2020-10-12

2020-10-07Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 20T08

Provtagningsplats: 305890

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%82.2Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts0.052Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.083Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.14Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.062Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.051Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

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-003v57



AR-20-SL-241791-01

Í%SQbÂÂRV1-Î

EUSELI2-00806392

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.19Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.27Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.22Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.045Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts0.71Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.45Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.40Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts0.80Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts1.2Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts2.3Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts35Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts10Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts2.3Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts4.8Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts11Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.037Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts5.3Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts19Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts19Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

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-003v57



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-241795-01

EUSELI2-00806392
Í%SQbÂÂRV5QÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

14323, 305890

Tyréns AB Region Syd

Jessica Jennerheim

Östra Boulearden 56

291 31 KRISTIANSTAD
Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2020-10080112Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0-0,2

Jessica Jennerheim

Provet ankom:

JordMatris:

2020-10-07

Utskriftsdatum: 2020-10-12

2020-10-07Analyserna påbörjades:

Provmärkning: PG1

Provtagningsplats: 305890

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%98.3Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

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-003v57



AR-20-SL-241795-01

Í%SQbÂÂRV5QÎ

EUSELI2-00806392

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 1.9Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts21Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts4.8Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts3.7Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts8.9Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts4.6Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts6.2Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts11Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts24Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

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-003v57



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-241856-01

EUSELI2-00806392
Í%SQbÂÂRVrsÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

14323, 305890

Tyréns AB Region Syd

Jessica Jennerheim

Östra Boulearden 56

291 31 KRISTIANSTAD
Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2020-10080113Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0-0,3

Jessica Jennerheim

Provet ankom:

JordMatris:

2020-10-07

Utskriftsdatum: 2020-10-12

2020-10-07Analyserna påbörjades:

Provmärkning: PG10

Provtagningsplats: 305890

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%94.2Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

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-003v57



AR-20-SL-241856-01

Í%SQbÂÂRVrsÎ

EUSELI2-00806392

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 2.0Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts23Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts4.2Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts4.9Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts12Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts4.5Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts5.4Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts16Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts31Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

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-003v57



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-241835-01

EUSELI2-00806392
Í%SQbÂÂRV]ÈÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

14323, 305890

Tyréns AB Region Syd

Jessica Jennerheim

Östra Boulearden 56

291 31 KRISTIANSTAD
Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2020-10080114Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0,3-0,8

Jessica Jennerheim

Provet ankom:

JordMatris:

2020-10-07

Utskriftsdatum: 2020-10-12

2020-10-07Analyserna påbörjades:

Provmärkning: PG10

Provtagningsplats: 305890

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%86.4Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

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-003v57



AR-20-SL-241835-01

Í%SQbÂÂRV]ÈÎ

EUSELI2-00806392

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 2.1Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts21Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts4.0Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts3.0Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts2.1Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts9.0Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.011Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts4.9Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts24Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts18Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

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-003v57



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-241836-01

EUSELI2-00806392
Í%SQbÂÂRV^&Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

14323, 305890

Tyréns AB Region Syd

Jessica Jennerheim

Östra Boulearden 56

291 31 KRISTIANSTAD
Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2020-10080115Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0,4-0,8

Jessica Jennerheim

Provet ankom:

JordMatris:

2020-10-07

Utskriftsdatum: 2020-10-12

2020-10-07Analyserna påbörjades:

Provmärkning: PG11

Provtagningsplats: 305890

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%85.9Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts0.038Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.042Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.099Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.045Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.043Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

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-003v57



AR-20-SL-241836-01

Í%SQbÂÂRV^&Î

EUSELI2-00806392

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.035Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.11Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.094Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.044Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts0.27Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.33Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.28Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts0.36Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts0.64Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 2.1Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts32Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts8.6Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts3.0Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts7.7Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts8.5Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.023Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts4.8Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts17Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts24Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

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-003v57



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-241838-01

EUSELI2-00806392
Í%SQbÂÂRV`8Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

14323, 305890

Tyréns AB Region Syd

Jessica Jennerheim

Östra Boulearden 56

291 31 KRISTIANSTAD
Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2020-10080116Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0,2-1

Jessica Jennerheim

Provet ankom:

JordMatris:

2020-10-07

Utskriftsdatum: 2020-10-12

2020-10-07Analyserna påbörjades:

Provmärkning: PG12

Provtagningsplats: 305890

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%82.9Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts0.069Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.078Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.15Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.063Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.059Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

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-003v57



AR-20-SL-241838-01

Í%SQbÂÂRV`8Î

EUSELI2-00806392

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.055Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.27Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.28Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.22Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.057Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts0.84Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.49Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.43Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts0.94Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts1.4Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts2.5Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts65Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts10Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts3.4Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts9.4Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts15Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.056Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts7.0Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts26Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts43Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

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-003v57



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-241794-01

EUSELI2-00806392
Í%SQbÂÂRV4HÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

14323, 305890

Tyréns AB Region Syd

Jessica Jennerheim

Östra Boulearden 56

291 31 KRISTIANSTAD
Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2020-10080117Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0,2-0,5

Jessica Jennerheim

Provet ankom:

JordMatris:

2020-10-07

Utskriftsdatum: 2020-10-12

2020-10-07Analyserna påbörjades:

Provmärkning: PG2

Provtagningsplats: 305890

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%87.8Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.048Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

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-003v57



AR-20-SL-241794-01

Í%SQbÂÂRV4HÎ

EUSELI2-00806392

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.14Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.12Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts0.26Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts3.0Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts22Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts9.3Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts1.5Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts9.2Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts6.9Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.032Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts3.3Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts11Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts15Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

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-003v57



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-241829-01

EUSELI2-00806392
Í%SQbÂÂRVWNÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

14323, 305890

Tyréns AB Region Syd

Jessica Jennerheim

Östra Boulearden 56

291 31 KRISTIANSTAD
Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2020-10080118Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0,2-0,5

Jessica Jennerheim

Provet ankom:

JordMatris:

2020-10-07

Utskriftsdatum: 2020-10-12

2020-10-07Analyserna påbörjades:

Provmärkning: PG3

Provtagningsplats: 305890

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%85.5Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.036Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.087Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.031Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.036Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

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-003v57



AR-20-SL-241829-01

Í%SQbÂÂRVWNÎ

EUSELI2-00806392

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.081Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.071Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.036Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts0.21Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.26Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.22Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts0.29Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts0.51Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 2.2Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts27Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts9.8Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts2.0Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts4.5Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts9.3Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.029Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts4.1Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts16Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts20Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

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-003v57



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-241790-01

EUSELI2-00806392
Í%SQbÂÂRV0$Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

14323, 305890

Tyréns AB Region Syd

Jessica Jennerheim

Östra Boulearden 56

291 31 KRISTIANSTAD
Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2020-10080119Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0,3-2

Jessica Jennerheim

Provet ankom:

JordMatris:

2020-10-07

Utskriftsdatum: 2020-10-12

2020-10-07Analyserna påbörjades:

Provmärkning: PG4

Provtagningsplats: 305890

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%86.8Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts0.27Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.31Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.60Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.29Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.23Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.057Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.032Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

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-003v57



AR-20-SL-241790-01

Í%SQbÂÂRV0$Î

EUSELI2-00806392

mg/kg Ts0.048Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.050Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.45Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.061Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.78Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.68Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.23Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.095Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts2.0Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts2.0Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts1.8Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts2.3Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts4.1Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts2.2Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts36Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts13Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts3.6Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts9.3Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts10Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.027Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts6.7Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts19Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts97Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

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-003v57



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-241831-01

EUSELI2-00806392
Í%SQbÂÂRVY`Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

14323, 305890

Tyréns AB Region Syd

Jessica Jennerheim

Östra Boulearden 56

291 31 KRISTIANSTAD
Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2020-10080120Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0-0,2

Jessica Jennerheim

Provet ankom:

JordMatris:

2020-10-07

Utskriftsdatum: 2020-10-12

2020-10-07Analyserna påbörjades:

Provmärkning: PG5

Provtagningsplats: 305890

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%87.0Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

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-003v57



AR-20-SL-241831-01

Í%SQbÂÂRVY`Î

EUSELI2-00806392

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts2.7Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts33Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts10.0Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts4.7Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts8.1Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts13Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.012Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts8.8Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts27Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts37Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

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-003v57



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-241859-01

EUSELI2-00806392
Í%SQbÂÂRVu'Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

14323, 305890

Tyréns AB Region Syd

Jessica Jennerheim

Östra Boulearden 56

291 31 KRISTIANSTAD
Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2020-10080121Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0-0,7

Jessica Jennerheim

Provet ankom:

JordMatris:

2020-10-07

Utskriftsdatum: 2020-10-12

2020-10-07Analyserna påbörjades:

Provmärkning: PG6

Provtagningsplats: 305890

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%92.5Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.046Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

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-003v57



AR-20-SL-241859-01

Í%SQbÂÂRVu'Î

EUSELI2-00806392

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.036Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts0.096Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.14Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.12Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts0.16Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts0.28Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts2.9Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts18Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts7.1Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts1.7Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts7.9Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts6.7Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.023Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts3.4Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts13Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts16Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

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-003v57



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-241857-01

EUSELI2-00806392
Í%SQbÂÂRVs|Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

14323, 305890

Tyréns AB Region Syd

Jessica Jennerheim

Östra Boulearden 56

291 31 KRISTIANSTAD
Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2020-10080122Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0,5-1

Jessica Jennerheim

Provet ankom:

JordMatris:

2020-10-07

Utskriftsdatum: 2020-10-12

2020-10-07Analyserna påbörjades:

Provmärkning: PG7

Provtagningsplats: 305890

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%86.5Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

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-003v57



AR-20-SL-241857-01

Í%SQbÂÂRVs|Î

EUSELI2-00806392

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts4.3Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts25Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts5.7Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts4.5Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts4.7Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts12Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.014Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts9.7Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts26Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts21Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

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-003v57



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-241788-01

EUSELI2-00806392
Í%SQbÂÂRV.yÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

14323, 305890

Tyréns AB Region Syd

Jessica Jennerheim

Östra Boulearden 56

291 31 KRISTIANSTAD
Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2020-10080123Provnummer: Djup (m)

Provtagare

1-1,5

Jessica Jennerheim

Provet ankom:

JordMatris:

2020-10-07

Utskriftsdatum: 2020-10-12

2020-10-07Analyserna påbörjades:

Provmärkning: PG8

Provtagningsplats: 305890

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%83.2Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

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-003v57



AR-20-SL-241788-01

Í%SQbÂÂRV.yÎ

EUSELI2-00806392

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 2.2Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts12Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts2.7Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts2.4Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts3.0Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts4.8Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.011Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts3.9Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts9.1Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts15Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

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-003v57



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-241787-01

EUSELI2-00806392
Í%SQbÂÂRV-pÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

14323, 305890

Tyréns AB Region Syd

Jessica Jennerheim

Östra Boulearden 56

291 31 KRISTIANSTAD
Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2020-10080124Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0-0,2

Jessica Jennerheim

Provet ankom:

JordMatris:

2020-10-07

Utskriftsdatum: 2020-10-12

2020-10-07Analyserna påbörjades:

Provmärkning: PG9

Provtagningsplats: 305890

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%90.5Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.038Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

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-003v57



AR-20-SL-241787-01

Í%SQbÂÂRV-pÎ

EUSELI2-00806392

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.034Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts0.11Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.13Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.11Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts0.17Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts0.28Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts2.0Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts21Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts8.6Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts2.1Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts7.3Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts6.3Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.022Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts3.3Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts13Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts25Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

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-003v57



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-241832-01

EUSELI2-00806392
Í%SQbÂÂRVZiÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

14323, 305890

Tyréns AB Region Syd

Jessica Jennerheim

Östra Boulearden 56

291 31 KRISTIANSTAD
Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2020-10080125Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0,5-1,8

Jessica Jennerheim

Provet ankom:

JordMatris:

2020-10-07

Utskriftsdatum: 2020-10-12

2020-10-07Analyserna påbörjades:

Provmärkning: PG9

Provtagningsplats: 305890

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%92.9Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts0.045Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.050Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.10Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.046Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.035Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

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-003v57



AR-20-SL-241832-01

Í%SQbÂÂRVZiÎ

EUSELI2-00806392

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.075Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.12Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.10Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.034Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts0.33Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.33Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.29Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts0.40Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts0.70Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts3.4Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts42Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts8.9Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts32Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts8.3Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts11Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.018Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts7.0Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts26Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts53Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

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-003v57



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-270492-01

EUSELI2-00814418
Í%SQbÂÂUzaAÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Ange kostnadsställe 14323 vid 

fakturering/305890

Tyréns AB Region Syd

Jessica Jennerheim

Östra Boulearden 56

291 31 KRISTIANSTAD

Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2020-10281006Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0,5-1

Jessica Jennerheim

Provet ankom:

JordMatris:

2020-10-27

Utskriftsdatum: 2020-11-09

2020-10-27Analyserna påbörjades:

Provmärkning: PG1

Provtagningsplats: 305890

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%79.7Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

µg/kg Ts<1.0DDD, o,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0DDD, p,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0DDE, o,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0DDE, p,p’- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0DDT, o,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0DDT, p,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<3.0DDT (sum) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1977

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Julia Josefsson, 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-003v57



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-274680-01

EUSELI2-00815355
Í%SQbÂÂVHptÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Kostnadsställe 14323 / 305890

Tyréns AB Region Syd

Jessica Jennerheim

Östra Boulearden 56

291 31 KRISTIANSTAD

Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2020-10291844Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0-1,5

Jessica Jennerheim

Provet ankom:

JordMatris:

2020-10-29

Utskriftsdatum: 2020-11-12

2020-10-29Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 20T02 (177-2020-10080105)

Provtagningsplats: 305890

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%92.0Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

µg/kg Ts<1.0DDD, o,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0DDD, p,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0DDE, o,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0DDE, p,p’- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0DDT, o,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0DDT, p,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<3.0DDT (sum) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1977

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Julia Josefsson, 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-003v57



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-274681-01

EUSELI2-00815355
Í%SQbÂÂVHq}Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Kostnadsställe 14323 / 305890

Tyréns AB Region Syd

Jessica Jennerheim

Östra Boulearden 56

291 31 KRISTIANSTAD

Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2020-10291845Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0,2-1

Jessica Jennerheim

Provet ankom:

JordMatris:

2020-10-29

Utskriftsdatum: 2020-11-12

2020-10-29Analyserna påbörjades:

Provmärkning: PG12 (177-2020-10080116)

Provtagningsplats: 305890

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%82.4Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

µg/kg Ts2.8DDD, o,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts13DDD, p,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0DDE, o,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts6.0DDE, p,p’- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0DDT, o,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts33DDT, p,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts56DDT (sum) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1977

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Julia Josefsson, 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-003v57



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-274682-01

EUSELI2-00815355
Í%SQbÂÂVHrÊÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Kostnadsställe 14323 / 305890

Tyréns AB Region Syd

Jessica Jennerheim

Östra Boulearden 56

291 31 KRISTIANSTAD

Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2020-10291846Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0-0,2

Jessica Jennerheim

Provet ankom:

JordMatris:

2020-10-29

Utskriftsdatum: 2020-11-12

2020-10-29Analyserna påbörjades:

Provmärkning: PG5 (177-2020-10080120)

Provtagningsplats: 305890

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%87.0Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

µg/kg Ts<1.0DDD, o,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0DDD, p,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0DDE, o,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts1.7DDE, p,p’- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0DDT, o,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts2.3DDT, p,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts6.0DDT (sum) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1977

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Julia Josefsson, 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-003v57



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-274683-01

EUSELI2-00815355
Í%SQbÂÂVHs(Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Kostnadsställe 14323 / 305890

Tyréns AB Region Syd

Jessica Jennerheim

Östra Boulearden 56

291 31 KRISTIANSTAD

Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2020-10291847Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0-0,7

Jessica Jennerheim

Provet ankom:

JordMatris:

2020-10-29

Utskriftsdatum: 2020-11-12

2020-10-29Analyserna påbörjades:

Provmärkning: PG6 (177-2020-10080121)

Provtagningsplats: 305890

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%95.1Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

µg/kg Ts1.1DDD, o,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts10DDD, p,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0DDE, o,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts24DDE, p,p’- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts2.8DDT, o,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts48DDT, p,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts86DDT (sum) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1977

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Julia Josefsson, 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-003v57



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-274679-01

EUSELI2-00815355
Í%SQbÂÂVHokÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

Kostnadsställe 14323 / 305890

Tyréns AB Region Syd

Jessica Jennerheim

Östra Boulearden 56

291 31 KRISTIANSTAD

Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2020-10291848Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0,5-1,8

Jessica Jennerheim

Provet ankom:

JordMatris:

2020-10-29

Utskriftsdatum: 2020-11-12

2020-10-29Analyserna påbörjades:

Provmärkning: PG9 (177-2020-10080125)

Provtagningsplats: 305890

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%96.0Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

µg/kg Ts<1.0DDD, o,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts3.3DDD, p,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0DDE, o,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts3.4DDE, p,p’- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0DDT, o,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts6.4DDT, p,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts15DDT (sum) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1977

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Julia Josefsson, 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-003v57
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Fastighet
Beteckning

Ängelholm Vilhelmsfält 2:2
Nyckel: 120726139

Senaste ändringen
i allmänna delen

2019-04-30

Senaste ändringen i
inskrivningsdelen

2019-09-09 13:45

Aktualitetsdatum i
inskrivningsdelen

2020-11-20

Socken: Strövelstorp

Adress
Adress

Kungsgårdsleden 73
262 54 Ängelholm

Areal
Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal

Totalt 149 1811 kvm 149 1811 kvm

Läge, karta
Område N, E (SWEREF 99 TM) N, E (SWEREF 99 13 30)

1 6232591.2 366388.4 6233188.7 109381.4

3 6233269.2 365874.3 6233855.5 108852.6

4 6233261.7 365851.1 6233847.5 108829.6

Lagfart
Ägare Andel Inskrivningsdag Akt

212000-0977
Ängelholms Kommun
262 80 Ängelholm

1/1 1969-02-12 69/205

Köp: 1968-10-01

Lagfartsanmärkning: Anmärkning 90/3390

Tidigare lagfarna ägare
Några tidigare lagfarna ägare är ej registrerade i fastighetsregistret.

Inteckningar och Anteckningar
Fastigheten besväras ej av sökt eller beviljad anteckning eller inteckning.

Ängelholm Vilhelmsfält 2:2 sida 1 av 5



Allmän fastighetsinformation
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Avtalsrättigheter
Nr Avtalsrättighet Inskrivningsdag Akt

1 Avtalsservitut: Ledning mm 1933-11-08 33/1233

2 Avtalsservitut: Område 2009-03-26 09/9424

3 Avtalsservitut: Ledning mm 1933-11-08 33/1234

Förordnande enligt fastighetsbildningslagen:  14/4762

4 Avtalsservitut: Kraftledning mm 1973-06-13 73/5109

Förordnande enligt fastighetsbildningslagen:  14/4782

5 Avtalsservitut: Underjordisk elkabel mm 1974-02-20 74/1700

Förordnande enligt fastighetsbildningslagen:  14/4783

6 Avtalsservitut: Ledning mm 1974-09-04 74/8898

Förordnande enligt fastighetsbildningslagen:  14/4784

7 Avtalsservitut: Gång- och cykelväg 1998-11-04 98/7632

Förordnande enligt fastighetsbildningslagen:  14/4785

Rättigheter
Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig.
Ändamål Rättsförhållande Rättighetstyp Datum Akt

Väg Last Officialservitut 1996-11-05 1182-1082.1

Väg Last Officialservitut 1997-08-15 1292-1157.1

Väg Last Officialservitut 1997-08-15 1292-1157.2

Väg Last Officialservitut 2008-08-22 1292-1966.1

Väg Last Officialservitut 2008-08-22 1292-1966.2

Väg Förmån Officialservitut 2008-08-22 1292-1966.3

Väg Last Officialservitut Senast ändrad 2014-03-04 1182-647.1

Väg Förmån Officialservitut Senast ändrad 2019-04-29 1182-632.1

Starkström Last Ledningsrätt 1993-11-18
Senast ändrad 2019-04-29

1182-922.2

Vatten Last Ledningsrätt 2014-05-27
Senast ändrad 2020-10-01

1292-2350.1

Vatten Last Ledningsrätt 2014-05-27
Senast ändrad 2019-04-29

1292-2350.3

Avlopp Last Ledningsrätt 2014-05-27
Senast ändrad 2019-04-29

1292-2350.4

Ledning mm Last Avtalsservitut Senast ändrad 1994-04-29 11-IM5-33/1233.1

Ängelholm Vilhelmsfält 2:2 sida 2 av 5
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Ändamål Rättsförhållande Rättighetstyp Datum Akt

Vatten-och avloppsledningar 
mm

Förmån Avtalsservitut 1993-12-22 11-IM5-93/15653.1

Ledning mm Last Avtalsservitut Senast ändrad 2014-03-04 11-IM5-33/1234.1

Belysningsstolpe Förmån Avtalsservitut 1997-11-04 12-IM12-97/10722.1

Gång-och cykelväg Last Avtalsservitut 1998-11-04
Senast ändrad 2014-03-04

12-IM12-98/7632.1

Område Last Avtalsservitut 2009-03-26 1292IM-09/9424.1

Kraftledning mm Last Avtalsservitut Senast ändrad 2019-07-03 11-IM5-73/5109.1

Underjordisk elkabel mm Last Avtalsservitut Senast ändrad 2019-07-03 11-IM5-74/1700.1

Ledning mm Last Avtalsservitut Senast ändrad 2014-03-04 11-IM5-74/8898.1

Planer, bestämmelser och fornlämningar
Planer Datum Akt

Stadsplan 1947-06-27
Senast ajourföring: 2018-09-07

1182K-B70

Delområde som avser anmärkning genomförandetider: Genomförandetiden har utgått

Delområde för andra anm.: Delvis upphävd(akt 1292-P97/3)

Stadsplan 1980-06-09
Genomf. slut: 1992-06-30

Senast ajourföring: 2018-09-07

11-ÄNG-769/80

Detaljplan: Vilhelmsfält 2:12, 2:13 m m 1996-04-16
Laga kraft: 1996-05-09

Genomf. start: 1996-05-10
Genomf. slut: 2001-05-09

1182-P96/0416

Detaljplan: Vilhmelsfält 2:2 mfl, idrottsområde fridhem, 
ängelholm

2012-12-06
Laga kraft: 2013-01-09

Genomf. start: 2013-01-10
Genomf. slut: 2018-01-09

Registrerad: 2013-02-26

1292-P212
1292 DP 1055

Fornlämningar

Fornlämning Registrerad: 2006-11-05 L1987:3259

Fornlämning Registrerad: 2006-11-05 L1990:5074

Taxeringsuppgifter
Taxeringsenhet Taxeringsår

Industrienhet, taxeringsvärde under 1 000 kr (499) 253705-1
Omfattar hel registerfastighet.
Industritillbehör: Industritillbehör saknas

2020

Taxeringsvärde

Ängelholm Vilhelmsfält 2:2 sida 3 av 5
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0

Taxerad ägare Andel Juridisk form

212000-0977
Ängelholms Kommun
262 80 Ängelholm

1/1 Primärkommuner, 
borgerliga

Taxeringsuppgifter
Taxeringsenhet Taxeringsår

Specialenhet, distributionsbyggnad (820) 728288-1
Omfattar byggnad på ofri grund

2019

Taxeringsvärde

0

Taxerad ägare Andel Juridisk form

556089-7851
Öresundskraft AB
Box 642
251 06 Helsingborg

1/1 Övriga aktiebolag

Andel i gemensamhetsanläggningar och samfälligheter
Fastighetens andelar i samfälligheter är inte utredda.
Samfälligheter Andel Ändamål

Ängelholm Vilhelmsfält s:2 Väg

Anmärkning: Andel i kulltorp-vilhelmsfält dikningsföretag 1994 akt 1182-956

Skattetal
Skattetal Skattetyp

1 275/512 Mantal

Anmärkning: Erhållit mantal från vilhelmsfält 2:5

Åtgärd
Fastighetsrättsliga åtgärder Datum Akt

Hemmansklyvning, Littera: A 1860-12-22 11-STR-83

Ägoutbyte 1968-01-26 11-STR-434

Fastighetsreglering, Fig 1 1986-11-14 1182-325

Fastighetsreglering, Fig 1 1989-09-01 1182-513

Registrering, Ang areal 1991-01-11 1182-639

Fastighetsreglering, Anläggningsåtgärd 1993-11-18 1182-922

Fastighetsreglering 1996-11-05 1182-1082

Beslut om församlingsindelning enligt äldre lagstiftning 1997-01-01 1182-1043

Ängelholm Vilhelmsfält 2:2 sida 4 av 5
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Fastighetsrättsliga åtgärder Datum Akt

Fastighetsreglering 2008-12-16 1292-1932

Fastighetsreglering 2014-03-04 1292-2434

Ledningsåtgärd 2014-05-27 1292-2350

Fastighetsreglering 2018-04-26 1292-2645

Fastighetsreglering 2019-04-29 1292-2018/32

Avskild mark
Ängelholm Vilhelmsfält 2:7, 2:12-17

Ursprung
Ängelholm Vilhelmsfält 2:1

Tidigare beteckning
Beteckning Omregistreringsdatum Akt

L-Strövelstorp Vilhelmsfält 2:2 1991-09-25 1183-927

Myndighetsadresser
Fastighetsbildning

www.lantmateriet.se/hittakontor

Fastighetsinskrivning Telefon

Lantmäteriet Fastighetsinskrivning
761 80 Norrtälje

0771-63 63 63

Ängelholm Vilhelmsfält 2:2 sida 5 av 5
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 
(2)

ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 80 Ängelholm info@engelholm.se

0431–870 00 engelholm.se

Beredningskoordinator
Malin Klintfjäll
468180
Malin.Klintfjall@engelholm.se

Till: Kommunstyrelsen
Diarienummer: KS 2020/534
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande
Datum: 2020-12-09

Val av ledamöter till fast beredning 1 gällande upp-
drag om medborgardialog – utveckling av systematik 
och former

Ärendebeskrivning
Enligt fullmäktigeberedningarnas instruktion ska beredningarna bestå av 13 leda-
möter (varav 3 i presidiet). Ledamöterna väljs per uppdrag med möjlighet till om-
val. 

Kommunfullmäktige valde den 10 december 2018, § 284, beredningspresidier för 
åren 2019-2022. Fullmäktige behöver nu välja tio ledamöter till nya uppdraget i fast 
beredning 1. Uppdraget är på helårsbasis.  

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande daterat 2020-12-09
• Inkomna nomineringar från partier

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta 

att till ledamöter för uppdrag ”Medborgardialog – utveckling av systematik och 
former”, fast beredning 1, utse 

SD Niklas Andersson
M Maria Häggström
M Britt-Inger Tinnert
(S)+(V)
L Linus Eriksson
SD Göran Claesson
KD Jan-Olof Jönsson
(S)+(V)



TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 
(2)

ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 80 Ängelholm info@engelholm.se

0431–870 00 engelholm.se

MP Anna Lonningen
Blågrön, (S)+(V)

Beslutet expedieras till:
• De valda 
• Beredningskoordinator
• Nämndsekreterare/FMS
• HR Servicecenter



TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 
(2)

ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 80 Ängelholm info@engelholm.se

0431–870 00 engelholm.se

Beredningskoordinator
Malin Klintfjäll
468180
Malin.Klintfjall@engelholm.se

Till: Kommunstyrelsen
Diarienummer: KS 2020/535
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande
Datum: 2020-12-09

Val av ledamöter till fast beredning 2 gällande upp-
drag om social hållbarhet

Ärendebeskrivning
Enligt fullmäktigeberedningarnas instruktion ska beredningarna bestå av 13 leda-
möter (varav 3 i presidiet). Ledamöterna väljs per uppdrag med möjlighet till om-
val. 

Kommunfullmäktige valde den 10 december 2018, § 284, beredningspresidier för 
åren 2019-2022. Fullmäktige behöver nu välja tio ledamöter till nya uppdraget i fast 
beredning 2. Uppdraget är på helårsbasis.  

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande daterat 2020-12-09
• Inkomna nomineringar från partier

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta 

att till ledamöter för uppdrag ”social hållbarhet, fast beredning 2, utse

SD Bengt Bengtsson
M Anders Davidsson
M Agneta Gustafsson
(S) +(V)
C Sven Bergman
SD Bo Salomonsson
L Jan-Erik Bengtsson
V Sara Giga
KD Lennart Albertsson
Blågröna, (S)+(V)



TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 
(2)

ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 80 Ängelholm info@engelholm.se

0431–870 00 engelholm.se

Beslutet expedieras till:
• De valda
• Beredningskoordinator
• Nämnsekreterare/FMS
• HR Servicecenter  



Till: LJnsstyrelsen l Skc\ne 

från: Kimme Rosenqvi~t. 
Personnummer: 

Avsägelse 

Ersättare l Kommunfullmäktiae 

Harmed dvsJger Jdg mtg uppdraget som ersättare, representer ande Engelholm~Partlet, l 
Ängelholms Kommunfullmäktige. 

_ :_/ _{ ---'·;0_11_, _i_' ___ den ;,;8 f J..L 2020 

l 

\ - ,) ~ 
Kimm-e Ro., nqvtJ 



Till: Länsstyrelsen i Skåne 

Från: Helena Netteus, 
Personnummer: 

Avsägelse 

Kommunfullmäktige-lista 

Ersättare i KF 

På grund av tidsskäl avsäger jag mig härmed min plats (nr 8) på EngelholmsPartiets 
lista för Ängelholms Kommunfullmäktige . 

A v samma anledning avsäger jag mig att bli invald/utsedd som ersättare i 
Kommunfullmäktige. 

Om ovan önskemål inte kan bli tillgodosedda, på grund av lagstadgade 
förhållningsregler eller dylikt, meddelar jag här samtidigt attjag omedelbart då jag 
blir utsedd/invald, avsäger mig uppdraget som ersättare i Kommunfullmäktige. 

Vid beslut, omräkningar och tillsättning, önskar jag att det tas hänsyn till mina 
avsägelser enligt ovan. 

\l L . 
Helena Netteus 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-11-23

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KF § 226 Dnr. KS 2020/537  

Entledigande samt val av ledamot i Valnämnden och 
ersättare i Familje- och utbildningsnämnden efter 
Hasse Persson (M)

Ärendebeskrivning
Hasse Persson (M) har lämnat in avsägelse från uppdragen som ledamot i 
Valnämnden och ersättare i Familje- och utbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag
• Avsägelse från Hasse Persson, inkommen den 13 november 2020.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att entlediga Hasse Persson (M) från uppdraget som ledamot och 1 v ordförande i 
Valnämnden, 

att entlediga Hasse Persson (M) från uppdraget som ersättare i Familje- och 
utbildningsnämnden, samt

att tillsvidare lämna ovanstående uppdrag vakanta. 

Beslutet ska expedieras till
• Hasse Persson
• Valnämnden
• Familje- och utbildningsnämnden
• HR Servicecenter
• Nämndsekreterare/FMS



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-10-26

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KF § 209 Dnr. KS 2020/493  

Avsägelse från Jan-Olof Sewring (M) gällande uppdrag 
i Kommunfullmäktige och Familj och 
utbildningsnämnden

Ärendebeskrivning
Jan-Olof Sewring (M) har anhållit om entledigande från uppdragen som ledamot i 
kommunfullmäktige och ledamot i Familje- och utbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag
• Anhållan från Jan-Olof Sewring (M) om entledigande från uppdragen som 

ledamot i kommunfullmäktige och ledamot i Familje- och utbildningsnämnden. 

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att entlediga Jan-Olof Sewring (M) från ovan nämnda uppdrag, samt 

att hos länsstyrelsen begära ny röstsammanräkning för ny ledamot i 
kommunfullmäktige.

Beslutet ska expedieras till
• Jan-Olof Sewring 
• Länsstyrelsen
• HR Servicecenter
• Nämndsekreterare/FMS 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2020-11-23

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KF § 226 Dnr. KS 2020/537  

Entledigande samt val av ledamot i Valnämnden och 
ersättare i Familje- och utbildningsnämnden efter 
Hasse Persson (M)

Ärendebeskrivning
Hasse Persson (M) har lämnat in avsägelse från uppdragen som ledamot i 
Valnämnden och ersättare i Familje- och utbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag
• Avsägelse från Hasse Persson, inkommen den 13 november 2020.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att entlediga Hasse Persson (M) från uppdraget som ledamot och 1 v ordförande i 
Valnämnden, 

att entlediga Hasse Persson (M) från uppdraget som ersättare i Familje- och 
utbildningsnämnden, samt

att tillsvidare lämna ovanstående uppdrag vakanta. 

Beslutet ska expedieras till
• Hasse Persson
• Valnämnden
• Familje- och utbildningsnämnden
• HR Servicecenter
• Nämndsekreterare/FMS
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Motion om ändring av skyltprogram 

Ängelholms kommun har ett skyltprogram, tidigare kallat "skyltpolicy", bestående av 
råd och riktlinjer för skyltning i Ängelholms kommun. skyltprogrammet används både 
som information till allmänheten och som stöd vid politiska beslut. 

l inledningen av skyltprogrammet framgår dess syfte, enligt 

Ängelholms skyltprogram besktiver vad du behöver fankä på när du ska skylta, vilka 
regler som gäller, när du behöver bygglov- och när du inte gör det. 

Detta finner vi väl formulerat, men vi finner också att dokumentet i övrigt inte i alla 
delar uppfyller syftet. Den kritik vi har gäller främst: 

* Dokumentet är i stora delar subjektivt, känsloladdat och med alltför hög individuell 
prägel av den som skrivit det. Vi menar att det istället borde vara mer formaliserat. 
T.ex förekommer formuleringar som 

- "En lösning som är funktionell och vacker i en miljö kan vara förödande i en annan". 
- "Gatan som helhet vinner också på mindre skyltar- både till storlek och till antal -
som därmed syns bättre. Paradoxalt, men sant." 
- "Man kan jämföra med hur en skicklig skådespelare får uppmärksamhet, i synnerhet 
när sorlet börjar stiga till störande nivåer. Då väntar han eller hon tyst, och sänker 
sedan rösten" 

* Dokumentet har en förbjudande och generaliserande inställning vad gäller 
elektroniska skyltar. Med rådande utveckling blir möjligheterna allt bättre att designa 
elektroniska skyltar i samklang med omgivande miljöer och med hänsyn till 
omgivande ljussättning inklusive dagsljusets skiftningar. Det borde dokumentet ta 
höjd för. 

* Dokumentet är i stora delar för detaljstyrt, t. ex angående skyltars placering. En 
poäng med hög detaljstyrning är förstås underlättande av likabehandling, men varje 
falls specifika omständigheter måste också ge ett spelrum för när skyltar ska tillåtas 
och inte. 

* Det måste finnas en öppning för att skylta på avstånd från verksamheten, när 
verksamheten inte har en chans att få skyltar synliga när de placeras på egen 
fastighet. 

* På ett ställe i dokumentet står "Flaggor ska användas mycket restriktivt i 
stadsmiljö". Troligen kan detta strykas eftersom flaggskyltar behandlas i en annan del 
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av dokumentet och vanliga flaggor på flaggstång hanteras i ett eget dokument. 
Flaggor på flaggstång är dessutom inte bygglovspliktiga. 

* Vilket område som avses med centrum behöver förtydligas. Vid 
samhällsbyggnadsnämndens möte i december togs ett beslut där sjukhuset och 
stationen räknades till centrum, vilket togs som motiv i tjänstemannasvaret för att 
föreslå avslag på 2 skyltningar. Sjukhuset och stationen har knappast samma 
förutsättningar för flaggning som stadskärnan och borde därför inte omfattas av ett 
gemensamt centrum-begrepp i sammanhanget. 

* Telefonnummer förekommer på flera håll i dokumentet, både till kommunen och till 
externa aktörer. Telefonnummer och andra personbundna uppgifter blir som bekant 
lätt inaktuella och bör därför inte förekomma i dokumentet. 

Mot bakgrund av synpunkterna ovan finner vi att skyltprogrammet behöver revideras. 
Vid en revidering kan dock även fler hänsyn behöva tas än de vi nämnt ovan, och 
motionen bör anses genomförd även om en revidering inte till punkt och pricka 
uppfyller va~e synpunkt vi framfört ovan. 

Sverigedemokraterna yrkar 

att skyltprogrammet revideras med inspiration av motionens intentioner. 

Patrikfhlsson ~) 

( -:!'~(/~ 

Alexander Johnsson (SD) Bo Salomonsson (SD) 

Anders lngvarsson (SD) 



Ängelholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2020-11-18 
Krisledningsnämnden 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Ersättare: 

Övriga närvarande: 

Utses att justera: 

sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

Sammanträdesrum 429 samt digitalt, 2020-11-18, kl. 08.00-09.00 

Robin Holmberg (M), ordförande 
Liss Böcker (C) (digital närvaro) 
Lars Nyander (S) (digital närvaro) 

Linda Persson (KD) (digital närvaro) 
Eric Sahlvall (L) (digital närvaro) 
Asa Larsson (S), (digital närvaro) 

Jan Klauser, säkerhetschef 
Lilian Eriksson, kommundirektör 
Linda Wahlström, nämndsekreterare 
Viktor Heden, enhetschef kommunikation (digital närvaro) 
Henrik Sanden, planeringschef (digital närvaro) 
Fernilla Fahlstedt, chefSamhälle (digital närvaro)§ 123-126 
Andreas Jarud, VD Ängelholms näringsliv (digital närvaro)§ 123-125 

Lars yander 

~.w.~~ue::.~ 
Paragrafer: 123-127 

Linda Wahlström 

ANSLAG l BEVIS 

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag på kommunens webbplats 

Organ: Krisledningsnämnden 

Sammanträdesdatum: 2020-11-18 

Datum för anslags uppsättande: 2020-11-23 

Datum för anslags nedtagande: 2020-12-15 

Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset i Angelholm 

Underskrift ~~~ \_0~'D \-..____.-
Linda Wahlström 



§ 123 

Ängelholms 
kommun 

Val av justeringspersoner 

Ärendebeskrivning 

SAM~ESPROTOKOLL 

Krisledningsnämnden 

2020-11-18 

Krisledningsnämndens protokoll ska justeras av en person jämte ordföranden. 

Beslut 
Krisledningsnämnden beslutar: 

1. Till att justera dagens protokoll jämte ordföranden utses Lars Nyander. 

j Justeringspersons signatur 

r~ ~ 

Utdrags bestyrkande 



§ 124 

Ängelholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Krisledningsnämnden 

2020-11-18 

Godkännande av föredragningslistan 

Beslut 
Krisledningsnämnden beslutar: 

1. Att godkänna föredragningslistan. 

U t drags bes tyrkan de 

y 



§ 125 

Ängelholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Krisledningsnämnden 

2020-11-18 

Aktuell lägesrapport från huvuppdrag Samhälle och 
Ängelholms näringsliv 

Ärendebeskrivning 
Chef Samhälle Perrulla Fahlstedt och vd Ängelholms näringsliv Andreas Jarud redogör för 
nämnden hur verksamheten på huvuduppdrag Samhälle för närvarande hanterar 
situationen med den ökade smittspridningen respektive hur det ser ut för näringsidkarna i 
Ängelholm under rådande pandemi. 

U t drags bestyrkande 



§ 126 

Ängelholms 
kommun 

SAM~RÄDESPROTOKOLL 

Krisledningsnämnden 

2020-11-18 

Dnr. KLN 16/2020 

Reducering av avgift för serveringstillstånd 2020 

Ärendebeskrivning 
Med anledning av den ansträngda ekonomiska situationen för många av kommunens 
restauranger och krögare diskuterar nämnden förutsättningarna för att reducera avgifterna 
för serveringstillstånd för 2020 som en stödåtgärd. 

Beslut 
Krisledningsnämnden beslutar 

att uppdra åt kommundirektören att utreda förutsättningarna för att reducera avgifterna 
för serveringstillstånd för 2020. 

Utdrags bestyrkande 



§ 127 

Ängelholms 
kommun 

Aktuell lägesrapport 

Ärendebeskrivning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Krisledningsnämnden 

2020-11-18 

Säkerhetschef Jan Klauser uppdaterar nämnden på vad som hänt sedan förra mötet den 
12 november 2020. 

~ Justeringspersons signatur 

·~ ~ 
U t drags bes tyrkan de 

l 



§ 128 

Ängelholms 
kommun 

Kommunikation 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Krisledningsnämnden 

2020-11-18 

Enhetschef kommunikation Viktor Heden informerar om hur information och 
kommunikation har genomförts sedan föregående möte med nämnden. 

Justeringspersons signatur U t drags bes tyrkan de 



Ängelholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2020-11-26 
Krisledningsnämnden 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Ersättare: 

Övriga närvarande: 

Utses att justera: 

sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

Sammanträdesrum 429 samt digitalt, 2020-11-26, kl. 08.00-09.00 

Robin Holmberg (M), ordförande 
Lis s Böcker (C) (digital närvaro) 
Lars Nyander (S) (digital närvaro) 

Linda Persson (KD) (digital närvaro) 
Eric Sahlvall (L) (digital närvaro) 
Asa Larsson (S), (digital närvaro) 

Jan Klauser, säkerhetschef 
Lilian Eriksson, kommundirektör 
Linda Wahlström, nämndsekreterare 
Viktor Heden, enhetschefkommunikation (digital närvaro) 
Henrik Sanden, planeringschef (digital närvaro) 
Maria Birgander chefkultur och stad (digital närvaro) § 130 
Malin Lundberg, kanslichef § 133 

Paragrafer: 128-135 

Linda Wahlström ~ ~ ~ 

~c:::;?- c7C~--
Robin Holtj>crg / 

,}~/;L---

ANSLAG l BEVIS 

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag på kommunens webbplats 

Organ: Krisledningsnämnden 

Sammanträdesdatum: 2020-11-26 

Datum för anslags uppsättande: 2020-12-01 

Datum för anslags nedtagande: 2020-12-22 

Förvaringsplats för protokollet: 

Underskrift 
Linda Wahlström 

l Juet. 'ign 



§ 128 

Ängelholms 
kommun 

Val av justeringspersoner 

Ärendebeskrivning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Krisledningsnämnden 

2020-11-26 

Krisledningsnämndens protokoll ska justeras av en person jämte ordföranden. 

Beslut 
Krisledningsnämnden beslutar: 

1. Till att justera dagens protokoll jämte ordföranden utses Lars Nyander. 

J ustcringsperson · signatur 

~~ 
U t drags bestyrkande 



§ 129 

Ängelholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Krisledningsnämnden 

2020-11-26 

Godkännande av föredragningslistan 

Beslut 
Krisledningsnämnden beslutar: 

1. Att godkänna föredragningslistan. 

Justeringspersons signatur U t drags bestyrkande 

sv i 



130 

Ängelholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Krisledningsnämnden 

2020-11-26 

Aktuell Lägesrapport från kultur och stad 

Ärendebeskrivning 
Chef kultur och stad Maria Birgander redogör för nämnden hur verksamheten kultur och 
stad för närvarande hanterar situationen med den ökade smittspridningen. 

U t drags bes tyrkan de 



§ 131 

Ängelholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Krisledningsnämnden 

2020-11-26 

Dnr. KLN 16/2020 

Angående nedsättning av årsavgift för serveringstillstånd 
och folköl 

Ärendebeskrivning 
Den tillförordnade miljö- och byggchefen har i tjänsteyttrande till Miljö- och till
ståndsnämnden lyft frågan om nedsättning av årsavgifter för de verksamheter som har 
tillstånd enligt alkohollagen för att servera alkohol och som har anmält försäljning av 
alkohol. 

Enligt tjänsteskrivelsen från miljö- och byggchefen finns det 68 verksamheter med 
serveringstillstånd som debiteras 430 tkr i årlig tillsynsavgift. Därtill tillkommer ca 40 
verksamheter som anmält försäljning av folköl vilka debiteras ca 120 tkr. Sammantaget 
uppgår alltså debiteringen till 550 tkr för 2020. 

Om beslut fattas om att efterskänka dessa avgifter, och inte Miljö- och tillståndsnämnden 
ska bära den uteblivna intäkten inom sin budget, så föreslås att finansiering sker genom en 
minskning av kommunens resultat i motsvarande mån. 

Beslut 
Krisledningsnämnden föreslår kommunfullmäktige 

att nedsättningen av tillsynsavgiften avseende serveringstillstånd och folköl finansieras 
genom minskning av årets resultat 2020 i motsvarande mån. 

att tillföra Miljö- och tillståndsnämnden 550 tkr i budget 2020 för att kompensera de 
uteblivna intäkterna genom att belasta årets resultat 2020. 

J u s teringspersons signa tur U t drags bestyrkande 

~i 



§ 132 

Ängelholms 
kommun 

Aktuell lägesrapport 

Ärendebeskrivning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Krisledningsnämnden 

2020-11-26 

Säkerhetschef Jan Klauser uppdaterar nämnden på vad som hänt sedan förra mötet den 
18 november 2020. 

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande 

@-- j 



§ 133 

Ängelholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Krisledningsnämnden 

2020-11-26 

KLN 8/2020 

Återrapport av uppdrag om att utreda förutsättningarna 
för att möjliggöra distansdeltagande på 
kommunfullmäktige 

Kanslichef Malin Lundberg lämnar en återrapport på lämnat uppdrag av nämnden den 
7 oktober 2020 om att utreda förutsättningarna för att möjliggöra distansdeltagande på 
kommunfullmäktige. 

Malin presenterar en sammanställning av hur de digitala politiska sammanträdena har 
fungerat så här långt och vilka utmaningar det funnits och finns framöver. De instanser 
som i dagsläget inte har genomförts med digital närvaro är kommunfullmäktige och de 
instanser där sekretessärenden hanteras. 

Det här ärendet ska återkomma till nämnden vid nästa sammanträde för fortsatt dialog. 

U t drags bestyrkande 

l 



§ 134 

Ängelholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Krisledningsnämnden 

2020-11-26 

KLN 17/2020 

Svar på remiss från Länsstyrelsen om förskrifter om förbud 
mot vissa allmänna sammankomster och offentliga 
tillställningar för att motverka spridning av det virus som 
orsakar covid-19 

Ärendebeskrivning 
Länsstyrelsen i Skåne län har den 23 november 2020 meddelat föreskrifter om förbud mot 
vissa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar för att motverka spridning av 
det virus som orsakar covid-19. 
Föreskrifterna, som innebär att det är förbjudet med allmänna sammankomster och 
offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare, träder i kraft den 24 november 2020 och 
gäller tills vidare. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande daterat den 24 november 2020 

• Remisshandlingar från Länsstyrelsen, daterade den 23 november 2020 

• Svar på remiss från kommunstyrelsens ordförande 

Utredning 
Föreskrifterna och den tillhörande konsekvensutredningen skickas nu på remiss. Inkomna 
synpunkter är av betydelse i det kommande arbetet med att kontinuerligt ompröva 
föreskrifterna och remissvaren blir en del i Länsstyrelsens beslutsunderlag. 

Länsstyrelsens konsekvensutredning beaktar bland annat regleringens ekonomiska 
konsekvenser för näringsidkare och idrottsrörelsen, men saknar att bredare 
folkhälsoperspektiv. Vid en omprövning av föreskrifterna vore det värdefullt att även 
analysera ett bredare spektrum av sociala risker. I remissvaret påtalas också behovet av 
tydlighet och pedagogik i beslutsprocessen för att underlätta för medborgarna att förstå 
och kunna följa gällande regler och rekommendationer. 

Beslut 
Krisledningsnämnden beslutar 

att godkänna svar på remissen och översända detta till Länsstyrelsen. 

Justeringspersons signatur U t drags bestyrkande 

~~v 



Ängelholms 
kommun 

KLN § 135 

Kommunikation 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Krisledningsnämnden 

2020-11-26 

Enhetschef kommunikation Viktor Heden kommer att skicka ut skriftlig information om 
vilka kommunikationsinsatser som gjort sedan förra nämnden och som planeras den 
närmaste tiden framöver. 

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande 



Ängelholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2020-12-03 
Krisledningsnämnden 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Ersättare: 

Övriga närvarande: 

Utses att justera: 

sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

Sammanträdesrum 429 samt digitalt, 2020-12-03, kl. 08.00-09.30 

Robin Holmberg (M), ordförande 
Liss Böcker (C) (digital närvaro) 
Lars Nyander (S) (digital närvaro) 

Linda Persson (KD) (digital närvaro) 
Eric Sahlvall (L) (digital närvaro) 
Asa Larsson (S), (digital närvaro) 

Jan I<lauser, säkerhetschef 
Eva Sturesson, stadsjurist 
Linda Wahlström, nämndsekreterare 
Viktor Heden, enhetschef kommunikation (digital närvaro) 
Henrik Sanden, planeringschef (digital närvaro) 
Malin Lundberg, kanslichef§ 138 (digital närvaro) 
Elisabeth Kullenberg, kommunfullmäktiges ordförande§ 138 (digital närvaro) 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag på kommunens webbplats 

Organ: Krisledningsnämnden 

Sammanträdesdatum: 2020-12-03 

Datum för anslags uppsättande: 2020-12-08 

Datum för anslags nedtagande: 2020-12-30 

Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset i .\ngelholm 

Underskrift ~"~CUaJu-l-------
Linda Wahlström 



§ 136 

Ängelholms 
kommun 

Val av justeringspersoner 

Ärendebeskrivning 

S~~TRÄDESPROTOKOLL 

Krisledningsnämnden 

2020-12-03 

Krisledningsnämndens protokoll ska justeras av en person jämte ordföranden. 

Beslut 
Krisledningsnämnden beslutar: 

1. Till att justera dagens protokoll jämte ordföranden utses Lars Nyander. 

J usterin;rtersons signatur 

~ '(( 
U t drags bes tyrkan de 



§ 137 

Ängelholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Krisledningsnämnden 

2020-12-03 

Godkännande av föredragningslistan 

Beslut 
Krisledningsnämnden beslutar: 

1. Att godkänna föredragningslistan. 

·persons signatur U t drags bestyrkande 



§ 138 

Ängelholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOU 

Krisledningsnämnden 

2020-12-03 

Dnr. KLN 8/2020 

Fortsatt dialog om att genomföra kommunfullmäktiges 
sammanträden med digital närvaro 

Ärendebeskrivning 
Krisledningsnämnden för en dialog med kanslichef Malin Lundberg och 
kommunfullmäktiges ordförande Elisabeth Kullenberg om förutsättningarna för att lyckas 
genomföra kommunfullmäktigesammanträden med digital närvaro för de beslutande. 

Kommunfullmäktiges ordförande kommer att lämna ett uppdrag till kanslichefen att göra 
en snabbutredning för att se vad det finns för förutsättningar att genomföra digital närvaro 
vid kommunfullmäktiges möte den 21 december 2020 eller till kommande sammanträde i 
januari 2021 om tiden är för knapp till decembersammanträdet 

U t drags bes tyrkan de 



§ 139 

Ängelholms 
kommun 

Aktuell lägesrapport 

Ärendebeskrivning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Krisledningsnämnden 

2020-12-03 

Säkerhetschef J an Klaus er uppdaterar nämnden på vad som hänt sedan förra mötet den 
26 november 2020. 

J usterin,)ersons signatur 

/Zbc /v 
U t drags bes tyrkan de 



Ängelholms 
kommun 

KLN § 140 

Kommunikation 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Krisledningsnämnden 

2020-12-03 

Enhetschef kommunikation Viktor Heden informerar om vilka kommunikationsinsatser 
som gjort sedan förra nämnden och som planeras den närmaste tiden framöver. 

U t drags bes tyrkan de 



Ängelholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2020-12-16 
Krisledningsnämnden 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Ersättare: 

Övriga närvarande: 

Utses att justera: 

sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

Digitalt via Teams samt sammanträdesrum 429, 2020-12-16, 
kl. 08:00-09:00 

Robin Holmberg (M), ordförande 
Lis s Böcker (C) (digitalt) 
Lars Nyaoder (S) (digitalt) 

Linda Persson (I<D) (digitalt) 
Eric Sahlvall (L) (digitalt) 
Asa Larsson (S) (digitalt) 

Jan I<lauser, säkerhetschef 
Henrik Sanden, planeringschef (digitalt) 
Linda Wahlström, nämndsekreterare 
Viktor Heden, enhetschefkommunikation (digitalt) 
Stefan Marthinsson, ekonomichef (digitalt) 

Lars Nyaoder Paragrafer: 145-149 

<i:: >.. !\. JJt" ~ l Llc...LJ ~ L-

ANSLAG l BEVIS 

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag på kommunens webbplats 

Organ: Krisledningsnämnden 

Sammanträdesdatum: 2020-12-16 

Datum för anslags uppsättande: 2020-12-18 

Datum för anslags nedtagande: 2021-01-11 

Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset i Ängelholm 

Underskrift 
Linda Wahlström 



§ 145 

Ängelholms 
kommun 

Val av justeringspersoner 

Ärendebeskrivning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Krisledningsnämnden 

2020-12-16 

Krisledningsnämndens protokoll ska justeras av en person jämte ordföranden. 

Beslut 
Krisledningsnämnden beslutar: 

1. Till att justera dagens protokoll jämte ordföranden utses Lars Nyander. 

usteringspersons signatur U t drags bestyrkande 



§ 146 

Ängelholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Krisledningsnämnden 

2020-12-16 

Godkännande av föredragningslistan 

Beslut 
Krisledningsnämnden beslutar: 

1. Att godkänna föredragningslistan efter justeringen att ärende 5, framställan om 
hyresnedsättning från Ängelholms Bowlinghall utgår och tas istället upp på 
kommunstyrelsens arbetsutskott 16 december 2020. 

U t drags bestyrkande 



§ 147 

Ängelholms 
kommun 

Aktuell lägesrapport 

Ärendebeskrivning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Krisledningsnämnden 

2020-12-16 

Säkerhetschef Jan I<lauser uppdaterar nämnden på vad som hänt sedan förra mötet den 
9 december 2020. 

Justeringspersons signatur U t drags bestyrkande 



§ 148 

Ängelholms 
kommun 

Fyrverkerier nyårsafton 2020 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Krisledningsnämnden 

2020-12-16 

Dnr. KLN 19/2020 

Krisledningsnämndens ordförande har fört en dialog med ordföranden i nämnden för 
kultur, idrott och fritid om lämpligheten av att arrangera det fyrverkeri på nyårsafton som 
är planerat. 

Folkhälsomyndighetens rekommendationer är tydliga gällande olämpligheten att samla 
många människor på samma plats även om arrangemanget är utomhus. 

Beslut 
Krisledningsnämnden beslutar 

att överta ansvaret för kommunens egna evenemang från Nämnden för kultur idrott och fritid. 

att årets nyårsfirande med fyrverkerier skjuts upp för att genomföras vid ett senare tillfälle under 
2021. 

J Justeringspersons signatur 

(v JG(4 

Utdragsbestyrkande 



Ängelholms 
kommun 

KLN § 149 

Kommunikation 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Krisledningsnämnden 

2020-12-16 

Enhetschef kommunikation Viktor Heden informerar om vilka 
kommunikationsinsatser som gjort sedan förra nämnden och som planeras den 
närmaste tiden framöver. 

U t drags bes tyrkand e 



Ängelholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2020-12-28 
Krisledningsnämnden 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Ersättare: 

Övriga närvarande: 

Utses att justera: 

sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

Digitalt via Teams, 2020-12-28, 
kl. 15.30-16.40 

Robin Holmberg (M), ordförande 
Liss Böcker (C) 
Lars Nyander (S) 

Linda Persson (KD) 
Eric Sahlvall (L) 
Asa Larsson (S) 

J an Klauser, säkerhetschef 
Eva Sturesson, tf kommundirektör 
Daniel Sjölin, nämndsekreterare 
Karin Wettermark-Jonsson, kommunikationschef 

Lars Nyaoder Paragrafer: 150-153 

~ -~~-----

Lars Nya (er 
/ 

ANSLAG l BEVIS 

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag på kommunens wcbbplats 

Organ: Krisledningsnämnden 

Sammanträdcsdatum: 2020-12-28 

Datum för anslags uppsättande: 2021-01-12 

Datum för anslags nedtagande: 2021-02-03 

Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset i Angelholm 

Underskrift 
Daniel Sjölin 

l Just sign. l Utdragsbestyrkande 



§ 150 

Ängelholms 
kommun 

Val av justeringspersoner 

Ärendebeskrivning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Krisledningsnämnden 

2020-12-28 

Krisledningsnämndens protokoll ska justeras av en person jämte ordföranden. 

Beslut 
Krisledningsnämnden beslutar: 

1. Till att justera dagens protokoll jämte ordföranden utses Lars Nyander. 

J steringspersons signatur 

~ ~ 

Utdrags bestyrkande 



§ 151 

Ängelholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Krisledningsnämnden 

2020-12-28 

Godkännande av föredragningslistan 

Beslut 
Krisledningsnämnden beslutar: 

att godkänna föredragningslistan. 

j 
Justeringspersons signatur 

~ 
/ 

v 

Utdragsbestyrkande 



§ 152 

Ängelholms 
kommun 

Aktuell lägesrapport 

Ärendebeskrivning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Krisledningsnämnden 

2020-12-28 

Säkerhetschef J an Klaus er uppdaterar nämnden på vad som hänt sedan förra mötet den 
16 december 2020. Bland annat ges information om läget gällande kommande 
vaccinationer i kommunen samt den nationella pandemilagen som kommer i januari. 

j Justeringspersons signatur 

·{f ~ 

U t drags bestyrkande 



Ängelholms 
kommun 

KLN § 153 

Kommunikation 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Krisledningsnämnden 

2020-12-28 

Kommunikationschef, Karin Wettermark-Jonssan informerar om vilka 
kommunikationsinsatser som gjort sedan förra nämnden och som planeras den 
närmaste tiden framöver. Bland annat har ett brev gått ut till alla idrottsföreningar med 
information om att utomhusträning åter är tillåtet på kommunens anläggningar från 7 
Januan. 

Utdragsbestyrkande 



Ängelholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2021-01-13 
Krisledningsnämnden 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Ersättare: 

Övriga närvarande: 

Utses att justera: 

sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

Digitalt via Teams, samt rum 429 2021 -01-13, 
kl. 16.30-17.30 

Robin Holmberg (M), ordförande 
Liss Böcker (C) (digital närvaro) 
Lars Nyander (S) (digital närvaro) 

LinJa Pcrswn (Iill) (digital närvaro) 
Eric Sahlvall (L) (digital närvaro) 
Asa Larsson (S) (digital närvaro) 

Jan Klauser, säkerhetschef 
Eva Sturesson, tf. kommundirektör 
Daniel Sjölin, nämndsekreterare 
Viktor Heden, tf. enhetschef kommunikation (digital närvaro) 

Lars Nyander Paragrafer: 1-6 

Robin olmberg 

rj/41? / 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag på kommunens webbplats 

Organ: Krisledningsnämnden 

Samman trädesdatum: 2021-01-13 

Datum för anslags uppsättande: 2021-01-20 

Datum för anslags nedtagande: 2021-02-11 

Förvaringsplats för protokollet Stadshuset i Ängelholm 

U oderskrift 
Daniel Sjölin 

l Jmt. sign. 



§ 1 

Ängelholms 
kommun 

Val av justeringspersoner 

Ärendebeskrivning 

SAM~TRÄDESPROTOKOLL 

Krisledningsnämnden 

2021-01-13 

Krisledningsnämndens protokoll ska justeras av en person jämte ordföranden. 

Beslut 
Krisledningsnämnden beslutar: 

1. Till att justera dagens protokoll jämte ordföranden utses Lars Nyander. 

ersons signatur Utdragsbes tyrkand e 



§ 2 

Ängelholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Krisledningsnämnden 

2021-01-13 

Godkännande av föredragningslistan 

Beslut 
Krisledningsnämnden beslutar: 

att godkänna föredragningslistan. 

Utdragsbestyrkande 



§ 3 

Ängelholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Krisledningsnämnden 

2021-01-13 

Aktuell lägesrapport 

Ärendebeskrivning 
Säkerhetschef Jan K.lauser uppdaterar nämnden på vad som hänt sedan förra mötet den 
28 december 2020. 

stabsorientering nr. 93-95 (2020-12-28, 2020-01-04 samt 2020-01-11 från 
Krisledningsstaben ligger som grund för det som Jan informerar om. 

Anteckningarna från stabsorienteringarna skickas till nämndens ledamöter med e-post 
efterhand som de är färdiga. 

Nedan listas några av de saker som Jan Klauser pratade om: 

Fortsatt ökning av antal nya fall i Skåne, men i Ängelholm har de gått ned den senaste 
månaden. 

Distansundervisning är igång på högstadieskolorna. Smittskydd Skåne kommer att jag 
göra en analys inom kort och se om det gett någon effekt på smittspridningen 

Kommunen säger just nu nej till uthyrning av lokaler som gymnastiksalar tillsvidare. 
De som velat boka i exempelvis juni har fått ett preliminärt ja, under förutsättning 
vad som sker med smittspridningen. 

Pandemilagen har antagits av riksdagen och är ett komplement till rekommendationer 
från Folkhälsomyndigheten 

~~gspersons s~atur U t drags bestyrkande 



Ängelholms 
kommun 

KLN§4 

Kommunikation 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Krisledningsnämnden 

2021-01-13 

Enhetschef Kommunikation, Viktor Heden informerar om vilka 
kommunikationsinsatser som gjort sedan förra nämnden och som planeras den 
närmaste tiden framöver. N edan listas några av kommunikationsinsatserna. 

Distansundervisning för kommunens högstadieelever 
Stängningen av stadshusets cafeteria har förlängts 
Varnat för bedrägerier i samband med vaccinationer mot covid-19 
Kommunens utomhusanläggningar öppnade den 7 januari. 2021. 

Robin föreslår att det ska göras en informationsinsats på Facebook i samband med 
uppstarten av vaccinationerna, för att lyfta fram vikten av detta. 

~ ustz spersons signatur Utdragsbestyrkande 



KLN § S 

Ängelholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Krisledningsnämnden 

2021-01-13 

Fortsatt sammanträdesplanering för Krisledningsnämnden 

Krisledningsnämnden beslutar att möten med nämnden fram till den 18 februari ska vara 
på torsdagar kl. 09.00-10.00 (21 januari 08.00-09.00). 

U t drags bestyrkande 



KLN§6 

Ängelholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Krisledningsnämnden 

2021-01-13 

Saker som diskuterades på dagens möte 

1. Eric Sahlvall (L) tog upp en diskussion om att kommunen ska börja fundera på olika 
scenarion och vad som händer med idrottsanläggningar och över fritidsverksamheter 
efter den 24 januari i första hand, men även när smittspridningen sakta börjar avta 
och vi sakta behöver lätta på restriktioner m.m. 

Ordförande hänvisar till att Krisledingsgruppen diskuterar när och hur och på vilket 
sätt verksamheterna kan öppna upp, allt är givetvis beroende på smittspridningsläget 
och gällande restriktioner. 

2. Lars Nyander (S) tog upp för diskussion frågan om mikrocatering (Möjlighet för 
krogar och restauranger att erbjuda hemleverans av alkohol i samband med 
matleveranser även till mindre sällskap) 

Mikrocatering kan vara oförenlig med den nya pandemilagen och oavsett vad 
politikerna tycker i sakfrågan gällande mikrocatering så ska man ju inte fatta beslut 
som eventuellt går emot lagen. 

Ordförande hänvisar till att det är ett ärende för miljö- och tillståndsnämnden och att 
de bevakar frågan. 

Justeri.n7 rsons signatur 

~ ~ 

Utdragsbestyrkande 



Ängelholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 2020-11-11 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Övriga närvarande: 

Utses att justera: 

sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

Kommunrevisionen 

Stadshuset, 2020-11-11, kl. 16:30- 19:30 

Bengt Sävström, sammankallande 
Oskar Funes Galindo 
Ingemar Olsson 
Ulla Magnusson 
Lisbet Enbjerde 
RolfEkberg 
Kurth Engwall 
Ragnar Steen 

Elisabeth Kullenberg, fullmäktiges ordförande, § 85-86 
Ola Carlsson, 1:e vice ordförande fullmäktige, §85- 86 
Stefan Marthinsson, ekonomichef, § 85 
Malin Odby, PwC, § 85 
Carl-Gustaf Folkeson, PwC 

Ulla Magnusson Paragrafer: § 83 - § 91 

l UtdragsbNyrkande 



Ängelholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 2020-11-11 

Kommunrevisionen 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag på kommunens webbplats 

Organ: 

Sammanträdesdatum: 

Datum för anslags uppsättande: 

Datum för anslags nedtagande: 

Förvaringsplats för protokollet: 

U oderskrift 

~si~. 

Kommunrevisionen 

2020-11-11 

2020- il, V5 

2020- \?.~l .f-

Stadshuset i Ängelholm 

-&~Jt--1?= 

l Utdragsbestyrkande 



Ängelholms 
kommun 

§ 83 Mötets öppnande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 2020-11-11 

Kommunrevisionen 

Revisionens sammankallande hälsade samtliga välkomna till dagens sammanträde. 
Revisionens sammankallande ställde frågan om jäv föreligger angående dagens ärenden vilket 
inte var fallet. 

Kommunrevisionen beslutar 
att notera informationen 

§ 84 Juster;ng 
Kommunrevisionen beslutar 
att utse Ulla Magnusson till att justera dagens protokoll 

§ 85 Delårsrapport 
Stefan Marthinsson, ekonomichef, är särskilt inbjuden till dagens sammanträde för att 
informera om delårsrapporten. Föreligger utkast till rapport avseende granskning av 
kommunens delårsrapport per 31 augusti 2020 samt förslag till revisorernas bedömning 
av delårsrapporten. 

Kommunrevisionen beslutar 
att överlämna bedömningen med rapporten som bilaga till kommunfullmäktige samt i 
övrigt notera informationen 

§ 86 Möte med fullmäktiges pres;dium 
Kommunfullmäktiges presidium är inbjudna till dagens sammanträde enligt särskild 
dagordning där bland annat frågan om revisionens budget diskuterades. 

Kommunrevisionen beslutar 
att notera informationen 

l Utdrag,bcstyrkande 



Ängelholms 
kommun 

§ 8 7 Lekmannarevision 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 2020-11-11 

Kommunrevisionen 

Information lämnades om nominering av ordföranden i bolagen samt information från 
höstmöte. 

Kommunrevisionen beslutar 
att notera informationen 

Föreligger förslag till projektplan avseende agilt arbetssätt i bygglovsprocessen med 
utgångspunkt från de projekt som bedrivs av AB Ängelholmshem samt AB 
Ängelholmslokaler. 

Kommunrevisionen beslutar 
att förslag till projektplan bordläggs tills nästa sammanträde 

§ 88 Omvärldsbevakning 
Revisionens sammankallande redogjorde för PwC:s omvärldsbevakning. 

Kommunrevisionen beslutar 
att notera informationen 

§ 89 Revisionsplan 
Föreligger förslag till projektplan avseende uppföljning av tidigare granskningar av !T
säkerhet. 

Kommunrevisionen beslutar 
att bordlägga förslag till projektplan tills nästa sammanträde 

§ 90 Rapporter 
Kommunstyrelsen -budget för år 2021 samt delårsrapport, höjda parkeringsavgifter 
Nämnden för Kultur, fritid och idrott- avtal Vattnets hus, stöd till föreningar 
Samhällsbyggnad - planbesked och bygglovsfrågor 

Kommunrevisionen beslutar 
att notera informationen 

§ 91 Övrigt 
Revisionens sammankallande informerade om att december månads sammanträde kommer 
att genomföras digitalt. 

Kommunrevisionen beslutar 
att notera informationen 

Just. sign. 

~UH . 
U t drags bestyrkande 



Ängelholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 2020-11-11 

Kommunrevisionen 

Föreligger förslag till sammanträdesdatum för år 2021 enligt följande: 
20/1,10/2,10/3,7/4,12/5,16/6,18/8,15/9,13/10,10/11,15/12 

Kommunrevisionen beslutar 
att godkänna förslag till sammanträdesdatum fr år 2021 enligt ovan 



Ängelholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 2020-12-16 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Övriga närvarande: 

Utses att justera: 

sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

Kommunrevisionen 

Stadshuset rum 429 samt via Teams, 2020-12-16, kl. 16:30- 19:00 

Bengt Sävström, sammankallande (rum 429) 
Oskar Funes Galindo 
Ingemar Olsson 
Ulla Magnusson 
Lisbet Enbjerde 
RolfEkberg 
Kurth Engwall 
Ragnar Steen 
Gunilla Hildestrand 

Sofia Glantz, kommunledningsförvaltningen ( 429) 
Carl-Gustaf Folkeson, PwC 

Kurth Engwall Paragrafer: § 92 - § 98 



Ängelholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 2020-12-16 

Kommunrevisionen 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag på kommunens webbplats 

Organ: Kommunrevisionen 

Sammanträdesdatum: 2020-12-16 

Datum för anslags uppsättande: 

Datum för anslags nedtagande: 

Förvaringsplats för protokollet: stadshuset i Ängelholm 

U n derskrift -c-uwcJt- te--

Just. sign. Utdragsbestyrkande 



Ängelholms 
kommun 

§ 92 Mötets öppnande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 2020-12-16 

Kommunrevisionen 

Revisionens sammankallande hälsade samtliga välkomna till dagens sammanträde. 
Revisionens sammankallande ställde frågan om jäv föreligger angående dagens ärenden vilket 
inte var fallet. 

Kommunrevisionen beslutar 
att notera informationen 

§ 93 Justering 
Kommunrevisionen beslutar 
att utse Kurth Engwall till att justera dagens protokoll 

§ 94 Lekmannarevision 
Föreligger förslag till projektplan avseende granskning av byggprocessen 

Kommunrevisionen beslutar 
att godkänna förslag till projektplan med avrapportering i april månad 

Lekmannarevisorerna informerade om att de medverkar i granskning av samtliga hel- och 
delägda kommunala bolag. 

Kommunrevisionen beslutar 
att notera informationen 

§ 95 Omvärldsbevakning 
Revisionens sammankallande redogjorde för PwC:s omvärldsbevakning. Särskilt noterades 
informationen om kommande krav på införande av en sk visselblåsarfunktion. 

Kommunrevisionen beslutar 
att notera informationen 

§ 96 Revisionsplan 
Föreligger förslag till projektplan avseende uppföljning av tidigare granskningar av !T
säkerhet. 

Kommunrevisionen beslutar 
att godkänna förslag till projektplan med avrapportering i april månad 

Just. sign. U t drags bestyrkande 



Ängelholms 
kommun 

§ 97 Rapporter 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 2020-12-16 

Kommunrevisionen 

Miljö- och tillstånd- intern kontrollrapport och internkontrollplan för år 2021 
Överförmyndaren- resultat av enkätundersökning 
FUN - resurser till skolan 
Nämnden för kultur, idrott, fritid - utredning kulturskolan, samverkan med civilsamhället 
Ks - beslut om ny förskola, ny kommundirektör 

Kommunrevisionen beslutar 
att notera informationen 

§ 98 Övrigt 
Föreligger förslag att flytta sammanträdesdatumet 7/4 till den 14/4 år 2021. 

Kornmunrevisionen beslutar 
att godkänna förslag till ändrat sammanträdesdatum enligt ovan 



Interpellation angående skyddsutrustning för lokalvårdare 

Till Kommunstyrelsens ordförande Robin Holmberg 

l en t idningsartikel i HD/NST den 15 januari framgår att fackförbundet Kommunal och Ängelholms 

kommun inte är överens angående behovet av skyddsutrustning för lokalvårdare. Frågan kommer nu 

avgöras av arbetsmiljöverket. 

Sverigedemokraterna är av uppfattningen att arbetsgivare bör vara frikostiga med att tillse att skydd 

mot smitta och smittspridning finns tillhanda för personalen, även om arbetsgivaren förstås bör 

bedöma varje fall för sig. Vi ser folkhälsomyndighetens riktlinjer inte som den nivå arbetsgivare bör 

följa exakt, utan som ett minimum. Finns önskemål om ytterligare skydd från personalen, så bör det 

tas på stort allvar. 

En tvistefråga mellan facket och kommunen verkar i det här fallet gälla om personal och 

kunder/patienter vistas i samma lokaler samtidigt eller inte. Enligt folkhälsomyndigheten kan viruset 

överföras via förorenade ytor, s.k. indirekt kontaktsmitta, även om risken bedöms som mindre än att 

smittas via luftburna partiklar. WHO utt rycker risken för indirekt kontaktsmitta som en icke ringa risk 

för smittoöverföring, d.v.s. de säger till skillnad f rån Folkhä lsomyndigheten inte uttryckligen att 

risken för den sortens smittaöverföring är liten. 

Jag har följande frågor: 

• Varför har Ängelholms kommun valt att ta strid mot Kommunal i den här frågan? 

• Har en beräkning gjorts på vad det skulle kosta att tillmötesgå Kommunals krav i frågan? 

• Om Ja på förra frågan, vad visade i så fall den beräkningen? 

För Sve igedemokraterna i Ängelholms kommun 210117 

l /dwO~ 
Patrik Ohlsson 



SVAR 1 (3)

ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 80 Ängelholm info@engelholm.se

0431–870 00 engelholm.se

Tomas Fjellner
Ordförande 
Samhällsbyggnadsnämnden

Till:  Kommunfullmäktige
Diarienummer: KS 2021/26
Typ av dokument: Svar
Datum: 2021-01-21

Svar på interpellation angående skyddsutrustning för 
lokalvårdare från Patrik Ohlsson (SD)

En interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande har inkommit den 18 ja-
nuari 2021. Eftersom lokalvårdsservice verksamhet bedrivs inom samhällsbygg-
nadsnämndens ansvarsområde svarar nämndens ordförande istället på interpellatio-
nen.

Interpellationen har ställt följande frågor

• Varför har Ängelholms kommun valt att ta strid mot Kommunal i den här frå-
gan?

• Har en beräkning gjorts på vad det skulle kosta att tillmötesgå Kommunal i den 
här frågan?

• Om Ja på förra frågan, vad visade i så fall den beräkningen?

Följande svar ges på interpellationen

Kommunal pekar i sin anmälan till Arbetsmiljöverket på att de medarbetare inom 
lokalvårdsservice som önskar det ska få tillgång till och använda personlig skydds-
utrustning i form av munskydd och visir. 

Lokalvårdsservice använder alltid den personliga skyddsutrustning som bedöms 
som säker och nödvändig för de olika uppdrag eller situationer som enheten står 
inför. För att få önskad effekt och en säker arbetsmiljö är det viktigt att det finns 
en stringens och tydlighet i beslut om personlig skyddsutrustning.



SVAR 2 (3)

ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 80 Ängelholm info@engelholm.se

0431–870 00 engelholm.se

 Lokalvårdsservice medarbetare använder som standard personlig skyddsut-
rustning i form av handskar och plastförkläden. Medarbetarna har även fle-
ra uppsättningar arbetskläder så att det är möjligt att ha rena arbetskläder 
varje arbetsdag. Lokalvårdsservice arbetar dagligen med att nå kontinuitet i 
bemanningen och medarbetarna har i samband med coronapandemin färre 
städobjekt, för att på så sätt minska risken att medarbetarna exponeras för, 
eller exponerar andra för smitta.

 Lokalvårdsservice följer Folkhälsomyndighetens generella restriktioner om 
att hålla avstånd, hålla god handhygien och stanna hemma vid minsta sym-
tom. Dessa råd understryks vid varje riskanalys som görs inom enheten. 
Lokalvårdsservice tolkning är att råden är effektiva eftersom det hitintills 
endast funnits ett konstaterat fall av covid-19 bland medarbetarna. 

 Lokalvårdsservices medarbetare ska använda munskydd om de åker mer än 
en person i en bil. Rutiner finns för att säkerställa att aktuella medarbetare 
förstår och tillämpar säker användning av munskydd vid gemensamma 
transporter.

 Vid smittstädning används alltid personlig skyddsutrustning som heldräkt, 
munskydd, visir, handskar och skoskydd. Det säkerställs att de medarbetare 
som ska utföra smittstädning tar del av och förstår rutiner för säker an-
vändning och säker av- och påklädnad av skyddsutrustning. 

 Vad gäller städning i särskilt boende där lokalvårdsservice medarbetare 
kommer närmre än två meter från boende följer medarbetarna huvudupp-
drag Hälsas restriktioner om personlig skyddsutrustning. Dessa är framtag-
na med stöd av smittskydd Skåne och har innefattat munskydd och visir. 
Lokalvårdsservice säkerställer att de medarbetare som ska utföra arbets-
uppgiften tar del av och förstår rutinerna kring säker användning och säker 
av- och påklädnad av skyddsutrustning. 

Arbetsgivarens uppfattning i frågan är att det finns svårigheter i att säkerställa ef-
terlevnaden av de basala hygienrutiner som krävs för säker användning av skydds-
utrustning när medarbetaren själv ska välja den. Det riskerar istället att skapa en 
falsk trygghet som gör att medarbetarna inte är lika följsamma på restriktioner som 
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ÄNGELHOLMS KOMMUN
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0431–870 00 engelholm.se

t.ex. att hålla avstånd, som vi däremot med säkerhet vet är effektivt. Faran finns att 
medarbetare invaggas i en falsk trygghet och då ökar istället risken för medarbetar-
na att själva exponeras för, eller att exponera andra för smitta. 

Detta har inte på något vis varit en fråga om kostnader. Arbetsgivaren har hela ti-
den haft fokus på att skapa en säker arbetsmiljö för medarbetarna inom lokalvårds-
service och att bidra till att minska smittspridningen i samhället i enlighet med 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Tomas Fjellner
Ordförande i samhällsbyggnadsnämnden
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