
 

       1 (5)  

  

  

 

 

 
Kallelse till kommunfullmäktige  
Måndagen den 24 oktober 2022, kl. 18:00 
Röda salongen, Hässleholm Kulturhus 
 

I tur att justera: Kommunfullmäktiges 1:e och 2:e ordförande som väljs den 17 oktober  
Ersättare:  Ulf Berggren och Joachim Fors  
Tid och plats för justering: Kl. 13:00 måndagen den 31 oktober 2022, sammanträdesrum 2 
 

Föredragningslista    
 

 Ärenden   

1. Frågor och interpellationer 

Inga frågor eller interpellationer  
 

   

2. Valärenden 

Handlingar   

 • KLF tjänsteskrivelse 2022-10-13 
 

   

3. Anmälningsärenden 

Handlingar   

 • KLF tjänsteskrivelse 2022-10-13 
 

   

4. Inlämnade motioner 

Inga inlämnade motioner  
 

   

5. Delårsrapport januari-augusti 2022 med helårsprognos 2022  

Handlingar   

 • KS protokoll 2022-09-28 
 • KLF tjänsteskrivelse 2022-09-20 
 • Delårsrapport januari-augusti med helårsprognos 2022 
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 Kommunfullmäktige 
 

 
 

6. Granskning av nämndsammanslagning  

Handlingar   

 • KS protokoll 2022-09-28 
 • KLF tjänsteskrivelse 2022-06-15 
 • Revisorerna granskningsutlåtande 2021-12-16 
 • Granskning av nämndsammanslagning 
 

  

7. Utredning om anordnande av ny ridanläggning  

Handlingar   

 • KS protokoll 2022-09-28 
 • KLF tjänsteskrivelse 2022-07-07  
 • KFN protokoll 2022-09-22  
 • KFF tjänsteskrivelse 2022-08-24 
 • KFF tjänsteskrivelse - utredning om anordnande av ny  
   ridanläggning  
 • Bilaga 1 Uppdragsrapport med kostnadskalkyl ny ridanläggning  
   Hässleholm 
 • Bilaga 2 Uppdragsbeskrivning KLF 2020/631 
 • Bilaga 3 Lokaliseringsutredning Hibab 2020-09-28 
 • Bilaga 4 Presentation Österås 2021-02-15 
 • Bilaga 5 Kostnadsuppskattning mark  
 • Bilaga 6 Kostnadsuppskattning byggnad  
 • Bilaga 7 Marksaneringsrapport befintligt ridhus 
 • Bilaga 8 Marksaneringsrapport kommunal mark 
 • Bilaga 9 Statusbesiktningar Sweco 
 • Bilaga 10 Remissvarsredogörelse 
 

  

8. Försäljning av Kyrkskolan till Hässlehem  

Handlingar   

 • KS protokoll 2022-09-28 
 • KLF tjänsteskrivelse reviderad 2022-09-20 
 • KSAU protokoll 2022-09-14 
 • KLF tjänsteskrivelse 2022-05-31 
 • TN protokoll 2022-05-19 
 • TF tjänsteskrivelse 2022-04-28 
 • Förslag till köpekontrakt 
 • Karta  
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9. Ägardirektiv för Kristianstad Airport AB  

Handlingar   

 • KS protokoll 2022-09-28 
 • KLF tjänsteskrivelse 2022-05-11 
 • Strategisk färdplan 2021-2024 - Kristianstads kommunkoncern 
 • Företagspolicy 2017-09-20 
 • Ägardirektiv Kristianstad Airport AB förslag 2022-05-04 
 

  

10. Revidering av riktlinjer för minnesgåvor för förtroendevalda och 
anställda i Hässleholms kommun  

Handlingar  

 • KS protokoll 2022-09-28 
 • PU protokoll 2022-08-19 
 • KLF tjänsteskrivelse 2022-07-19 
 • Revidering av riktlinjer för minnesgåvor för förtroendevalda  
   och anställda i Hässleholms kommun 
 • Nu gällande riktlinjer för minnesgåvor till förtroendevalda och  
   anställda 
 

  

11. Budgetmedel för investering av reservkraft i kommunala 
verksamheter  

Handlingar   

 • KS protokoll 2022-09-28 
 • KLF tjänsteskrivelse 2022-08-26 
 • Hyrespåslag 
 • Förslag på Tilläggsavtal för särskilda boenden som ägs av  
   Hässlehem  
 

  

12. Redovisning av erhållet lokalt partistöd 2021 jämte 
granskningsrapport 

 Handlingar   

 • KS protokoll 2022-09-28 
 • KLF tjänsteskrivelse 2022-07-18 
 • Partiernas redovisningar 
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13. Sammanträdesdagar 2023 för kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott  

Handlingar   

 • KS protokoll 2022-09-28 
 • KLF tjänsteskrivelse 2022-08-23 
 • Sammanträdesdagar 2023 och tider för inlämning 
 

  

14. Lokal handlingsplan för det förebyggande arbetet mot 
våldsbejakande extremism  

Handlingar   

 • KS protokoll 2022-09-28 
 • KLF tjänsteskrivelse 2022-05-05 
 • SN protokoll 2022-03-22 
 • Reviderad handlingsplan 
 • Nu gällande handlingsplan  
 

  

15. Svar på motion om språktest för personal med brukarkontakt  

Handlingar  

 • KS protokoll 2022-09-28 
 • PU protokoll  
 • KLF tjänsteskrivelse 2022-05-20 
 • ON protokoll 2021-06-01 
 • OF tjänsteskrivelse 2021-02-10 
 • Motionen  
 

  

16. Motion om våtmark  

Handlingar   

 • KS protokoll 2022-09-28 
 • KLF tjänsteskrivelse 2022-05-25 
 • HIBAB protokoll 2022-05-04 
 • HIBAB protokoll 2022-03-22 
 • Överenskommelse mellan HIBAB och Länsstyrelsen gällande 
   Hammarmölledamm 
 • Slutrapport Finjasjöprojektet 
 • KF protokoll 2021-06-07 
 • KLF tjänsteskrivelse 2021-03-11 
 • Styrelsens svar till motion om våtmark, HIBAB 
 • Rapport Hovdala 2019 
 • Motionen  
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17. Motion om att införa Skånetrafikens Ungdomsbiljett till våra 
gymnasieelever   

Handlingar   

 • KS protokoll 2022-09-28 
 • KLF tjänsteskrivelse 2022-05-24 
 • BUN protokoll 2022-05-19 
 • BUF tjänsteskrivelse 2022-04-25 
 • Beräknad kostnad för ungdomsbiljett 
 • Motionen  
 

  

 
Kommunfullmäktige 
 

Christer Welinder (S) 
Ålderspresident  
 

 
Sänds i närradio, 98,9 Mhz och via www.hassleholm.se/kfwebbradio 



Re TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Datum Diarienummer 
2022-10-13 
 
 
 
 

 

 Kommunfullmäktige 
Handläggare 
Kommunsekreterare Louise Davidsson 
Kommunledningsförvaltningen 
Kansliavdelningen 
0451-26 83 57 
louise.davidsson@hassleholm.se 
 

 

 

Kommunledningsförvaltningen / Kansliavdelningen 

 
Postadress: Stadshuset, 281 80 Hässleholm Besöksadress: Stadshuset, Nytorget 1 Telefon: 0451-26 70 00 Telefax:  
E-post: kommunen@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se 
 

Valärenden 
 
KLF 2022/734 
Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige  
Michael Tingdahl (S) avsäger sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige. 
Avsägelsen ska godkännas och ny sammanräkning begäras hos Länsstyrelsen.  

 

 

Kommunledningsförvaltningen 

 
Louise Davidsson  
Kommunsekreterare 



 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Datum Diarienummer 
2022-10-13 
 

 

 Kommunfullmäktige 
Handläggare 
Kommunsekreterare Louise Davidsson 
Kommunledningsförvaltningen 
Kansliavdelningen 
louise.davidsson@hassleholm.se 
 

 

 

Kommunledningsförvaltningen / Kansliavdelningen 

 
Postadress: Stadshuset, 281 80 Hässleholm Besöksadress: Stadshuset, Nytorget 1 Telefon: 0451-26 70 00 Telefax:  
E-post: info@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se 
 

Anmälningsärenden 
Kommunfullmäktige beslutar att lägga följande anmälningsärenden med 
godkännande till handlingarna: 

 
KLF 2022/669-1 
Omsorgsnämndens rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen och 
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade per 2022-07-01. 
Förvaltningen har analyserat underlaget och konstaterar att flera beslut verkställts 
under andra kvartalet 2022 och att de flesta beslut är på gång att verkställas, följas 
upp eller har avslutats. 

 
 
Kommunledningsförvaltningen 
 
 
Louise Davidsson 
Kommunsekreterare 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-09-28 

H··ssleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 142 

Delårsrapport januari-augusti 2022 med helårsprognos 
2022 
Dnr: KLF 2022/499 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att omsorgsnämnden ska redogöra för aktuell prognos 
och åtgärdsplan för en budget i balans vid kommunstyrelsens sammanträde den 16 
november. Underlag som ska presenteras vid kommunstyrelsens sammanträde 
upprättas enligt anvisad mall och mailas till ekonomiavdelningen senast den 4 
november. 

Kommunstyrelsen föreslår därtill kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Delårsrapporten januari-augusti 2022 samt helårsprognos 2022 godkänns. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunledningsförvaltningen har sammanställt en delårsrapport för perioden 
januari till augusti som innefattar en helårsprognos 2022. 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare 

Konsekvensbedömning görs av respektive nämnd när det gäller beslut kring 
åtgärder som ska vidtas för att hålla kommunfullmäktiges fastställda budgetram. 

Barnperspektivet 

Tillämpning sker av respektive nämnd när det gäller beslut kring åtgärder som ska 
vidtas för att hålla kommunfullmäktiges fastställda budgetram. 

Miljökonsekvenser 

Konsekvensbedömning göras av respektive nämnd när det gäller beslut kring 
åtgärder som vidtas för att hålla kommunfullmäktiges fastställda budgetram. 

Facklig samverkan 

Facklig samverkan sker på respektive nämnd när det gäller beslut kring åtgärder 
som ska vidtas för att hålla kommunfullmäktiges fastställda budgetram. 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 

~ 
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H ·· ssleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Sänt till: 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-09-28 

Samtliga nämnder/ förvaltningar 
Kommunledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

Datum Diarienummer 

2022-09-20 KLF 2022/499 

      

 
 

Handläggare 
Ekonom Christina Halling 
Ekonomiavdelningen 
 
christina.halling@hassleholm.se 

 

 

Kommunledningsförvaltningen / Ekonomiavdelningen210705 

 

Postadress: 281 80 Hässleholm  Besöksadress: Stadshuset, Nytorget 1 Telefon:  0451-26 70 00 Telefax:  0451-814 06 

E-post: kommunledningskontoret@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se 
 

Delårsrapport januari-augusti 2022 med helårsprognos 
2022 
  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 

1. Godkänna delårsrapporten januari-augusti 2022 samt helårsprognos 2022. 

Kommunstyrelsen föreslås vidare besluta följande: 

1. Omsorgsnämnden ska redogöra för aktuell prognos och åtgärdsplan för en 
budget i balans vid kommunstyrelsens sammanträde den 16 november. 
Underlag som ska presenteras vid kommunstyrelsens sammanträde 
upprättas enligt anvisad mall och mailas till ekonomiavdelningen senast den 
4 november. 

 

Beskrivning av ärendet 

Kommunledningsförvaltningen har sammanställt en delårsrapport för perioden 
januari till augusti som innefattar en helårsprognos 2022. 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare  
Konsekvensbedömning görs av respektive nämnd när det gäller beslut kring 
åtgärder som ska vidtas för att hålla kommunfullmäktiges fastställda budgetram. 

Barnperspektivet  
Tillämpning sker av respektive nämnd när det gäller beslut kring åtgärder som ska 
vidtas för att hålla kommunfullmäktiges fastställda budgetram. 

Miljökonsekvenser  
Konsekvensbedömning göras av respektive nämnd när det gäller beslut kring 
åtgärder som vidtas för att hålla kommunfullmäktiges fastställda budgetram. 

Hässleholms 
kommun 
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JAV 

 

Facklig samverkan 
Facklig samverkan sker på respektive nämnd när det gäller beslut kring åtgärder 
som ska vidtas för att hålla kommunfullmäktiges fastställda budgetram. 

 

Bilagor 

1. Delårsrapport januari-augusti med helårsprognos 2022. 

 

 

 

Sändlista: 

Samtliga nämnder/förvaltningar 
Kommunledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen 

 

 

Kommunledningsförvaltningen 

 

 

Amra Salihovic   Eva-Lotta Svensson 
Biträdande förvaltningschef   Ekonomichef  
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Delårsrapport januari - augusti 
samt helårsprognos 2022 

► Hlsslaholm nlsta. 
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J a nua ri 
P a ndem in prä gla de börja n a v å ret 
Början av året präglades av fortsatt osäkerhet på grund 
av pandemin. När restriktionerna hävdes inleddes en 
ny fas i pandemin. Inom kultur- och fritidsförvalt-
ningen blev det början på en vår fylld av aktiviteter och 
samverkansprojekt. Bland annat arrangerades firandet 
av Kulturhuset 20 år med mängder av aktiviteter för 
barn och unga. 

F e brua ri 
D et s ä k erhe ts politis ka  lä ge t 
Det försämrade säkerhetspolitiska läget i omvärlden 
har påskyndat kommunens beredskap inom olika om-
råden. Detta har medfört att arbetet med uppbyggnad 
av den del av det civila försvaret som kommunen an-
svarar för har fått intensifieras samt att samtliga för-
valtningar har involverats i arbetet med krigsorganisat-
ion och tillhörande planering. Kriskommunikation har 
blivit en högt prioriterad fråga med fokus på scenarier 
där kommunens ordinarie kommunikationsvägar och 
kanaler inte fungerar. Upphandlingsenheten ser pri-
sökningar och fortsatta problem med leveranser.  

M a j 
E uropa forum  20 å r 
Årets Europaforum Hässleholm, det tjugonde i ord-
ningen, ägde rum den 24–25 maj på Hässleholm Kul-
turhus. Rysslands invasion av Ukraina och dess påver-
kan på EU-politiken genomsyrade programmet. Eve-
nemangets 20-årsjubileum uppmärksammades med 
EU-tårta.  

H ögs kola n K ris tia ns ta d 
Företrädare för Högskolan Kristianstad har kontaktat 
Hässleholms kommun för att fråga om möjligheterna 
för att etablera högskolan i Hässleholm. Under våren 
har dialogen fortsatt. ”Vi är stolta och glada över att ha 
fått frågan. Självfallet skulle vi välkomna en etablering 
av högskolan i Hässleholm, om det blir aktuellt”, kom-
menterade Lars Johnsson (M), kommunstyrelsens ord-
förande förfrågan. 

J uni 
B a rnom s org på  kvä lla r oc h nä tter 
I början av sommaren öppnade Grönängens förskola 
som är helt nybyggd. Förskolan kommer att erbjuda 
barnomsorg på kvällar och nätter. Det är inte obligato-
riskt för kommuner att erbjuda barnomsorg på kvällar 
och nätter, men Hässleholm har gjort det i ungefär 10 
år via en privat aktör. I september startar kommunen 
verksamhet i egen regi. 

F ritids c a m p tillba ka  för unga  
Fritidscamp arrangerades åter i sommar. Fritidscamp 
är ett dagläger för unga födda 2007–2012 med 

fritidsaktiviteter kring Björkviken och Hovdalaområ-
det. Veckorna är uppdelade efter åldersgrupp, med 
vecka 24 och 26 för mellanstadieelever och vecka 25 
för högstadieelever. Varje grupp följs av minst en per-
sonal och en av kommunens feriearbetare. Dessutom 
finns erfarna instruktörer på plats vid aktiviteter om 
det behövs. Deltagarna har bland annat möjlighet att 
prova sumobrottning, kanotpaddling, vindsurfing, 
bubble football, kreativt skapande med material 
såsom lera, trä och textil, samt möjlighet att träffa po-
lisen. 

Lursjöbadet i Hästveda. Foto: Magnus Lindstrand 

J uli 
N a turvä rda r vä gleder be s öka re  
Hässleholms kommun har i samarbete med stiftelsen 
Skånska landskap anställt fem naturvärdar som hjälper 
besökare i naturen till rätta på olika sätt. Skånska Land-
skap driver projektet och arbetsmarknadsenheten har 
anställt naturvärdarna. Medarbetare på kultur- och fri-
tidsförvaltningen är arbetsledare. Naturvärdarna har 
varit på plats där det är högt besökstryck för att till ex-
empel hjälpa besökare att hitta parkeringsplats och att 
informera om allemansrätten. Naturvärdarna har fått 
en möjlighet att komma in på arbetsmarknaden. ”Sam-
arbetet med Skånska Landskap är definitivt en win-win 
för vår kommun”, säger Elaine Fribyter, sektionschef 
på arbetsmarknadsenheten 

Augus ti 
N y gå ng- oc h c ykelvä g på  H els ingborgs vä ge n 
Helsingborgsvägen ska få ny asfalt mellan Grönängs-
plansrondellen och Finjagatan. Dessutom ska det 
byggas en ny gång- och cykelväg samt sättas upp ny 
belysning på delar av sträckan för att öka säkerheten 
för gångtrafikanter och cyklister. Arbetet påbörjas i 
månadsskiftet augusti-september 

3



Foto: Lars-Erik Williams 
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Måluppfyllelse 
Den samlade bedömningen och analysen av 
måluppfyllelsen visar att Hässleholms kommun 
inte når upp till kravet om god ekonomisk hus-
hållning.  

God ekonomisk hushållning 
Hässleholms kommun bedömer en god ekonomisk 
hushållning som en sammanvägning av kommunens 
övergripande mål. De finansiella målen väger tungt 
vid bedömningen. En förutsättning för ekonomisk 
hushållning är att verksamheternas nettokostnader 
inte bör öka i snabbare takt än skatteintäkter och ge-
nerella statsbidrag. Ytterligare en förutsättning för en 
god ekonomisk hushållning är god budgetföljsamhet 
i verksamheterna. Kommunen måste vara vaksam på 
den ekonomiska utvecklingen. Det är viktigt att följa, 
och vid behov åtgärda, eventuella obalanser i kärn-
verksamheterna som kan uppstå bland annat genom 
volymförändringar, demografiska förändringar, 
ökade behov och bristande förmåga till omställning. 
Även höga investeringsnivåer med ökande låneskuld 
och kapitalkostnader, kan urholka det ekonomiska 
handlingsutrymmet som krävs för en sund ekonomi. 

Den samlade bedömningen av de övergripande må-
len visar därför att Hässleholms kommun inte når 
upp till kravet om god ekonomisk hushållning. 

Samlad måluppfyllelse 
Nedan sammanfattas den sammanvägda måluppfyl-
lelsen för kommunfullmäktiges övergripande mål. 
Den samlade måluppfyllelsen fås genom att väga 
samman nämndernas måluppfyllelse per övergri-
pande mål med måluppfyllelsen för kommunfull-
mäktiges inriktningsmål. Nämndernas måluppfyllelse 
per målområde presenteras i respektive verksamhets-
berättelse.   

Samhällsser-
vice av hög 
kvalitet 

Hög livskvali-
tet för kom-
muninvånarna 

God ekonomi 

Attraktiv ar-
betsgivare 

Hållbar pro-
duktion och 
konsumtion 

Måluppfyllelse för kommunfullmäkti-
ges inriktningsmål  
Kommunfullmäktige har beslutat om 12 inriktnings-
mål fördelade på fem övergripande mål. Måluppfyl-
lelsen per inriktningsmål redovisas i texten. En sam-
lad bedömning av kommunfullmäktiges inriktnings-
mål visar att ett mål är uppfyllt, sex mål är delvis upp-
fyllda och tre mål inte är uppfyllda.  För två av inrikt-
ningsmålen mäts måluppfyllelsen endast på helåret 
och redovisas därför inte delårsrapporten.   

Samhällsservice av hög kvalitet
Inriktnings-
mål 

Delmål 
/målvärde 

Målupp- 
fyllelse 

Hässleholms kom-
mun ska ha en hög 
tillgänglighet 

Andel som tar kontakt 
med kommunen via te-
lefon som får ett direkt 
svar på en enkel fråga 
och andel som får svar 
på e-post inom en dag 

Måluppfyllelsen 
redovisas i års-
redovisningen 

Den enskildes infly-
tande över vård, 
omsorg och service 
ska öka 

Andel positiva svar 
inom frågeområden på-
verkan och inflytande i 
Socialstyrelsens brukar-
undersökning 

Hässleholms kom-
mun har en till-
gänglig och attrak-
tiv stadskärna 

Utveckling av försälj-
ningsindex i Fastighets-
ägarnas undersökning 
Cityindex  

Måluppfyllelsen 
redovisas i års-
redovisningen

Hässleholms kom-
muns kontakter 
med näringslivet 
ska kännetecknas 
av fokus på ser-
vice, förståelse och 
lyhördhet 

Ökat NKI-värde för indi-
katorn nöjdhet med 
hanteringen av ett 
ärende samt ett ökat 
samlat NKI-värde i In-
sikt, SKR:s servicemät-
ning av kommunens 
myndighetsutövning  

Samlat NKI-värde i In-
sikt 

Ny e-tjänst för ökad service 
Under våren införde Hässleholms kommun en ge-
mensam e-tjänst för synpunkter i syfte att underlätta 
hanteringen för dem som vill lämna synpunkter på 
kommunens verksamheter. Synpunkterna som läm-
nas digitalt går till kontaktcenter som kan svara direkt 
eller se till att ärendet kommer till rätt förvaltning.  

Under hösten genomförs en ny servicemätning som 
mäter tillgängligheten på telefon och e-post. Förra 
årets mätning visade ett svagare resultat vad gäller till-
gängligheten på telefon jämfört med e-post. Kon-
taktcenter har under året bland annat arbetat för att 
korta kötiderna på telefon, digitaliserat tjänsterna för 
synpunktshantering och felanmälan samt öppnat upp 
verksamhet i stationsorterna efter pandemin som ett 
led i att öka tillgängligheten ute i kommunen.  
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Brukarundersökning inom äldreomsorgen 
Under 2021 genomförde inte Socialstyrelsen sin år-
liga brukarundersökning inom hemtjänst och särskilt 
boende på grund av pandemin. Under våren 2022 ge-
nomfördes en ny omgång av undersökningen där alla 
som har hemtjänst eller bor på särskilt boende i Sve-
rige ges möjlighet att svara på en enkät om äldre-
omsorgen. På frågan om inflytande – tar personalen 
hänsyn till åsikter och önskemål – är andelen positiva svar 
inom hemtjänsten 86 procent och inom särskilt bo-
ende 85 procent. Båda resultaten ligger strax över 
rikssnittet. På frågan om påverkan – kan jag påverka 
vilka tider personalen kommer – är andelen positiva svar 
inom hemtjänsten 50 % vilket är strax under rikssnit-
tet. Motsvarande resultat för särskilt boende är 65 
procent vilket ligger över rikssnittet.  

89 procent uppger att de är mycket eller ganska nöjda 
med sin hemtjänst som helhet. 83 procent av de bo-
ende på särskilt boende uppger att de är mycket eller 
ganska nöjda med sitt boende.  

Näringslivsrankingar och HUS-projekt 
Hässleholms kommun och HessleCity driver tillsam-
mans HUS (Hässleholms utveckling via Samverkans-
modell). Projektet syftar till att stärka och utveckla 
förutsättningarna för Hässleholms centrum som 
handels- och mötesplats. En attraktiv och dynamisk 
stadskärna bidrar till utveckling och tillväxt i hela 
kommunen. Som ett led i nulägesanalysen har pro-
jektet bland annat genomfört en enkätundersökning 
bland kommuninvånare för att komplettera bilden av 
Hässleholms centrum idag i syfte att utveckla stads-
kärnan i rätt riktning. I undersökningen framkommer 
det bland annat att Hässleholm som plats och varu-
märke behöver stärkas – vad är unikt med Hässle-
holm? 

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) mäter årli-
gen företagens upplevelse av den kommunala till-
stånds- och tillsynsutövningen via ett nöjd-kund-in-
dex (NKI). Resultatet i den senaste mätningen visar 
ett NKI-värde på 70, vilket är något lägre än föregå-
ende års resultat. Det innebär att kommunen hamnar 
på plats 158 i rankingen av de 223 kommuner som 
deltagit i mätningen. I undersökningen har området 
bygglov klättrat flera placeringar i mätningen och där 
har man arbetat aktivt för att öka tillgängligheten 
med bland annat bygglovsdropp-in, e-tjänster och 
uppföljning till företag efter beslutat ärende.  

Även Svenskt Näringsliv genomför en årlig ranking 
av företagsklimatet i alla landets kommuner. Ran-
kingen vilar på en enkätundersökning där bland an-
nat 178 företag i Hässleholm ingår samt statistik från 
SCB och UC. Hässleholms kommun hamnar på plats 
240 i 2021-års mätning och har sjunkit tre placeringar 
i rankingen jämfört med föregående år. Under våren 
antogs ett nytt näringslivsprogram av kommunfull-
mäktige som tagits fram i samverkan med näringsli-
vet. Programmet innehåller insatser för att stärka nä-
ringslivets tillväxt- och utvecklingsförutsättningar 
framåt.  

Business Class är en mötesplats för företag i Hässleholm 
Foto: Helen Clargården 
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Hög livskvalitet för kommuninvå-
narna

Inriktnings-
mål 

Delmål 
/målvärde 

Målupp- 
fyllelse 

Kunskapsuppdra-
get ska stå fokus 

Det genomsnittliga me-
ritvärdet för avgångse-
lever i åk 9 ska uppgå 
till minst 227 poäng  

Mer än 85 procent av 
eleverna i åk 9 ska 
vara behöriga till yrkes-
program, kommunala 
skolor 

Mer än 70 procent av 
eleverna ska ta gymna-
sieexamen inom tre år 

Förbättrad hälsa Antalet deltagartillfällen 
i idrottsföreningar bland 
personer 7–20 år ska 
öka 

Ohälsotalet bland kom-
munens invånare ska 
minska 

Antalet fallskador bland 
äldre personer ska 
minska  

Hässleholms kom-
mun ska välkom-
nande och trygga 
livsmiljöer 

Andel åtgärder som har 
genomförts för att infria 
kommunens del i med-
borgarlöftet   

Utanförskapet ska 
minska 

Mer än 50 procent av 
de som lämnat etable-
ringsuppdraget, arbetar 
eller studerar 

Mer än 50 procent av 
de kvinnor som går på 
sfi ska ha klarat minst 
två kurser 

Andelen personer med 
långvarigt ekonomiskt 
bistånd ska minska  

Kunskapsuppdraget i fokus 
Det genomsnittliga meritvärdet för elever i årskurs 9 
var vid vårterminens slut 209,8 vilket är under mål-
värdet och även under resultatet för 2021 (216,8).   

Kommunens målsättning, att andelen elever i årskurs 
9 som är behöriga till yrkesprogram ska överstiga 85 
procent, har inte uppnåtts. 82, 9 procent är behöriga 
till yrkesprogram. Motsvarande resultat för 2021 var 
78 procent.  

Andelen gymnasieelever som tar examen inom 3 år 
var efter vårterminens slut 68,5 procent, vilket är un-
der kommunens målvärde på mer än 70 procent. 

Nattvandring blir trygghetsvandring 
Hässleholms kommun samverkar med polisen uti-
från det så kallade Medborgarlöftet i Hässleholms 
kommun. Överenskommelsen revideras årligen uti-
från polisens trygghetsmätning, genomförda trygg-
hetsvandringar och dialoger med aktörer verksamma 
i lokalsamhället.  Överenskommelsen består av kon-
kreta aktiviteter för att öka tryggheten och minska 
brottsligheten i Hässleholm. Under året har verksam-
heten kunnat återgå till mer normala former efter 
pandemin  

Maria Skåne erbjuder skyndsamt stöd till ungdomar 
som har problem med alkohol och narkotika. Stödet 
erbjuds även till unga vars anhöriga har ett missbruk. 

Hässleholms kommun har inlett ett nytt samarbete 
med Länsförsäkringar Göinge - Kristianstad där tidi-
gare föreningsdriven nattvandringsverksamhet i stäl-
let kommer att benämnas som trygghetsvandring. 
Samarbetet kommer att stärka förutsättningarna att 
vandra både avseende omfattning och flexibilitet, 
och bidrar således till fler trygga vuxna ute i forum 
där unga rör sig.  

Det har genomförts en trygghetsvandring (i syfte att 
inventera utemiljön utifrån brottsförebyggande och 
trygghetsskapande aspekter) i centralort och planeras 
för ytterligare en under hösten i kransort. Upplägget 
har utvecklats för att väga in ungas perspektiv och 
därmed öka ungas delaktighet.  

Nätverksträff och utbildning gällande Grannsamver-
kan planeras att genomföras under hösten. Samar-
betet med MBU (Människan Bakom Uniformen) har 
återupptagits och fortlöper framåt. Det gemen-
samma samarbetet avseende myndighetstillsyn har 
återupptagits och tillsyn har genomfört under våren 
och kommer fortsätta enligt tillsynsplanen. 

Utanförskapet ska minska 
Andelen personer som har kommit i arbete eller stu-
dier 90 dagar efter avslutad etableringsperiod har 
minskat från 25 till 19 procent.  

Andelen kvinnor som går på sfi och har klarat minst 
två kurser är 39 procent, vilket är under målvärdet på 
över 50 procent.  

Andelen personer med långvarigt ekonomiskt bi-
stånd (som har haft ekonomiskt bistånd under 10-12 
månader under ett år) har ökat de senaste åren och 
ligger på 45,5 procent.  

Arbetsmarknadsförvaltningen arbetar bland annat 
med att utveckla koordinatorteam med representan-
ter från sfi, ekonomiskt bistånd och arbetsmarknads-
enheten som ska arbeta med att identifiera målgrup-
per med särskilt behov av stöd för att nå självförsörj-
ning. 
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God ekonomi 
Inriktnings-
mål 

Delmål 
/målvärde 

Målupp- 
fyllelse 

Hässleholms kom-
mun ska ha en god 
kostnadskontroll 

Verksamheternas net-
tokostnader i förhål-
lande till skatteintäkter 
ska vara mindre än 99 
procent 

Kommunstyrelsens och 
nämndernas samlade 
budgetföljsamhet ska 
förbättras. 

 

 

Hässleholms kom-
mun ska ha ett ef-
fektivt lokalutnytt-
jande 

Antalet kvadratmeter i 
kommunens lokalbe-
stånd ska minska med 
minst 5 600 kvm.  

 

 

God kostnadskontroll 
En viktig förutsättning för god ekonomi är en god 
kostnadskontroll vilket innebär att det råder balans 
mellan löpande intäkter och kostnader. För att lång-
siktigt ha en god ekonomi måste skatteintäkternas 
ökningstakt vara större än nettokostnadernas.  

Under många år har utvecklingen varit negativ, end-
ast vid två tillfällen under den senaste 10-årsperioden 
har nettokostnadsandelen understigit 99 procent. År 
2022 är inget undantag. Prognosen pekar på att net-
tokostnadsandelen kommer uppgå till 99,8 procent 
för 2022, vilket innebär att målet om att verksamhet-
ernas nettokostnader i förhållande till skatteintäkter 
ska vara lägre än 99 procent inte kommer att upp-
fyllts. För att komma ner till 99 procent behöver net-
tokostnaderna vara cirka 28 mnkr lägre under 2022. 
Sett över en tioårsperiod har nettokostnadsandelen i 
genomsnitt uppgått till 100,5. 

Ytterligare en förutsättning för en ekonomi i balans 
är god budgetföljsamhet i verksamheterna. Nämn-
derna har haft en negativ budgetavvikelse genom 
åren och medelvärdet för den senaste 10-årsperioden 
ligger på en avvikelse på -0,7 procent. Prognosen pe-
kar på en avvikelse på -0,3 procent för 2022 vilket 
motsvarar cirka 8,9 mnkr. Målet om budgetföljsam-
het kommer därmed inte att uppnås. 

Inom ramen för det strategiska lokalförsörjningsar-
betet ingår bland annat att avyttra och omförhandla 
externa hyresavtal som Hässleholms kommun nytt-
jar. Arbetet är ett led i att minska kommunens lokal-
kostnader. Under året sker avyttringar motsvarande 
cirka 5 300 kvm. Dock tillkommer viss yta då Häss-
leholms kommun bland annat ersätter två hyrda för-
skolelokaler med nya lokaler som byggts i egen regi, 
samt ersätter det särskilda boendet Ekegården mot 
Björksäter inom äldreomsorgen. Ur ett långsiktigt ef-
fektiviseringsperspektiv sett bland annat till bra ar-
betsmiljö och tillgång till mer yteffektiva lokaler är 
förändringen positiv.  

 

Attraktiv arbetsgivare 
Inriktnings-
mål 

Delmål 
/målvärde 

Målupp- 
fyllelse 

Hässleholms kom-
mun ska erbjuda 
ett hållbart arbets-
liv 

HME-index (hållbart 
medarbetarengage-
mang) utifrån begrep-
pen: Motivation, Led-
ning och Styrning ska 
vara över 80 

Andelen heltidsarbe-
tande anställda med 
månadslön ska vara 
minst 65 procent  

Den totala sjukfrånva-
ron bland anställda 
med månadslön ska 
vara mindre än 6 pro-
cent 

 

 

 

 
Hållbart arbetsliv 
Årets medarbetarundersökning inom Hässleholms 
kommun visar på ett samlat HME-index (hållbart 
medarbetarengagemang) på 79 vilket är en punkt 
lägre än målvärdet.  
 
Andelen heltidsarbetande anställda med månadslön 
har ökat något jämfört med föregående år och ligger 
på 62 procent. Målvärdet på 65 procent bedöms inte 
nås under året.  
 
Den ackumulerade totala sjukfrånvaron per juni i år 
var 7,9 procent, vilket är något högre än vid samma 
period 2021. Målvärdet är 6,0 procent eller lägre. An-
ledning till sjukfrånvaron bedöms främst vara kopp-
lade till pandemin och de restriktioner den medfört.  
 
 
 

 
Morgonrusning på Hässleholms central 
Foto: Sarah Berg 
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Inriktnings-
mål 

Delmål 
/målvärde 

Målupp-
fyllelse 

Hässleholms kom-
muns klimatpåver-
kan ska minska 

Mängden matsvinn i verk-
samheterna ska minska 
med minst 30 procent 

Installerad effekt från sol-
celler på kommunens fas-
tigheter ska öka  

Omsättningen av åter-
vunna inventarier i kom-
munens verksamheter 
ska öka  

Energianvändningen i 
kommunens fastigheter 
ska minska 

Andelen fossilbränslefri 
och återvunnen energi för 
uppvärmning ska vara 
100 procent 

Andelen förnybara driv-
medel i kommunkoncer-
nens fordonsflotta ska 
uppgå till mer än 49 pro-
cent 

Arbete för minskad klimatpåverkan 
Målet att minska matsvinnet inom kommunens verk-
samheter med 30 procent har inte uppnåtts. Inom 
barn- och utbildningsförvaltningen görs regelbundna 
mätningar av verksamheternas matsvinn. 
Sedan år 2020 har förskolan minskat tallrikssvinnet 
med 14 procent medan serveringssvinnet har ökat 
med 8 procent. Inom grundskolan har i stället tall-
rikssvinnet ökat med 12 procent och serveringssvin-
net minskat med 8 procent. Det saknas motsvarande 
uppföljning från kommunens äldreboenden 

eftersom matsvinnet inte mäts systematiskt på 
samma sätt inom äldreomsorgen. Inom den nya mål-
tidsorganisationen kommer metoder för att mäta 
kommunens matsvinn att utvecklas.  

Prognosen för helåret avseende förnybar energi i 
form av installerad effekt är att målvärdet om 250 
kW/år kommer att uppnås. 

Omsättningen av begagnade inventarier i kommu-
nens verksamhet ”Ge och Få” har ökat med 13 pro-
cent jämfört samma period 2020.  Det är under mål-
värdet.  

Energianvändningen i kommunens fastigheter ökade 
under 2021 men har minskat med ca 3 procent under 
första halvåret 2022.  

Körsbärsblommor vid Norra Station 
Foto: Christian Andersson 
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 Kommunens medarbetare 
Personalvolym 
Den 30 juni 2022 har kommunen 4 495 tillsvidarean-
ställda och 404 tidsbegränsat anställda med månads-
lön. Detta motsvarar i årsarbetare 4 133 tillsvidarean-
ställda och 351 tidsbegränsat anställda. Begreppet 
årsarbetare innebär att de anställdas arbetstid räknas 
om till heltid. 

Tabell 1, Antal respektive antal årsarbetare tillsvidareanställda per 2022-
06-30 och 2021-06-30.

Tabell 2, Tidsbegränsat anställda per 2022-06-30 och 2021-06-30 

Antalet tillsvidareanställda har ökat med 69 årsarbe-
tare jämfört med samma tillfälle förra året och tids-
begränsat anställda har minskat med 23 årsarbetare. 
Tillsvidareanställningarna ökade även 2021 jämfört 
med 2020 året vid denna tidpunkt. 

Från och med den 1 januari 2022 finns hela måltids-
verksamheten i tekniska förvaltningen vilket innebär 
att förvaltningen ökar antalet anställda. Måltidsper-
sonal fanns tidigare i både omsorgs- och barn- och 
utbildningsförvaltningen, vilket innebär en minsk-
ning av antalet medarbetare i dessa båda förvaltning-
ar. Cirka 30 visstidsanställningar i måltidsverksam-
heten har under första halvåret konverterats till tills-
vidareanställningar.   

Vid halvåret 2022 har omsorgsförvaltningen ett antal 
vakanser bland legitimerad personal som inte blivit 
tillsatta. Annan vårdpersonal, bland annat underskö-
terskor och vårdbiträden har ökat i antalet tillsvida-
reanställda. 

Barn- och utbildningsförvaltningen har en ökning av 
tillsvidareanställningar för elevassistenter och 
barnskötare. Inom förskolan minskar både tillsvida-
reanställda och tidsbegränsat anställda inom gruppen 
legitimerade lärare.  I förskolan minskar även antalet 
tidsbegränsat anställda barnskötare. Minskningen kan 
delvis förklaras utifrån minskade statsbidrag och 
förändrad resursfördelningsmodell.  

Socialförvaltningen har ökat antal tjänster med åtta 
tillsvidareanställda. Orsaken är att förvaltningen har 
ett betydligt större inflöde av ärenden och nämnden 
har gett utökade resurser för fler tillsvidareanställda 
socialsekreterare. 

Arbetsmarknadsförvaltningen har nu funnits som 
förvaltning i två år. Under första halvåret i år jämfört 
med samma period förra året har antalet tillsvidare-
anställda minskat dels på grund av att projekt tagit 
slut, dels att förvaltningen, på grund av åtgärdsplan, 
inte har återanställt vid vakanser. Visstidsanställda i 
arbetsmarknadspolitiska insatser har minskat med 
nästan 70 personer vilket beror på att arbetsför-
medlingen har stoppat finansiering av extratjänster 
under 2022. 

I övriga förvaltningar har det inte skett några större 
förändringar i personalvolymen. 

Sysselsättningsgrad och heltid 
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden per den 30 
juni är 91,3 procent, vilket är 0,6 procentenheter 
högre än vid samma tidpunkt förra året.  

Av kommunens månadsavlönade är det 62 procent 
som är anställda på heltid, det vill säga har 100 pro-
cent sysselsättningsgrad. Det är en ökning med 1,5 
procentenheter jämfört med juni 2021. En jämfö-
relse mellan könen visar en markant skillnad av de 
som är anställda på 100 procent, av kvinnorna är det 
58 procent och av männen 77 procent. I tabell 3 
visas den genomsnittliga sysselsättningsgraden upp-
delad på förvaltning och kön. 

Uppgifter om hur stor andel som är heltidsarbe-
tande med månadsavlön tas fram en gång om året 
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och presenteras i databasen Kolada. Heltidsarbe-
tande visar den faktiskt arbetade tiden. Den senaste 
uppgiften från november 2021 visar att andelen hel-
tidsarbetande är 53 procent, vilket är 1 procentenhet 
mer än november 2020. 

Tabell 3, Genomsnittlig sysselsättningsgrad per 2022-06-30 fördelad på
förvaltning och kön. 

Personalkostnader 
Periodutfall 
Personalkostnaderna, exklusive pensioner, utgör 53,7 
procent (53,7) av kommunens bruttokostnader och 
uppgår till 1 755 mnkr (1 728) per den 31 augusti 
2022. Årets beräknade ökning av semesterlöneskul-
den, löneökningar samt efterskottslöner har bokats 
upp på finansförvaltningen.  

Lönekostnadsutvecklingen mellan delårsperioden 
2021 och 2022 fördelad per konto framgår av tabell 4. 
Per den 31 augusti 2022 uppgick bokförda lönekost-
nader inklusive personalomkostnader till 1 728,5 
mnkr (1 703,5). Det är en ökning med 25 mnkr. 

Tabell 4, Redovisning av periodens lönekostnader för åren 2021-2022. 

Årets utfall 
I bokslutet 2021 uppgick lönekostnaderna inklusive 
personalomkostnader till 2 525 mnkr. Prognosen för 
2022 är 2 584 mnkr vilket indikerar att lönekostna-
derna kommer att öka med cirka 59 mnkr för 2022 
jämfört med 2021.  

Årets avtalsrörelse beräknas kosta cirka 46,4 mnkr 
och helårseffekten av 2021 års lönekostnadsökningar 
för tre månader uppgår till cirka 9,1 mnkr.  

Inför år 2022 sänktes den del av PO-pålägget som 
avser den kalkylerade kollektivavtalade pensionen (0,9 

procent), vilket enligt beräkning kommer att påverka 
nämndernas lönekostnader med cirka 15,5 mnkr i 
lägre kostnader.  

Ovan nämnda förväntade kostnadsposter uppgår till 
cirka 40 mnkr vilket kan jämföras med prognosen för 
år 2022 som indikerar en ökning på 59 mnkr. Reste-
rande ökning med 19 mnkr kan förklaras med att 
antalet årsarbetare för tillsvidareanställda och visstids-
anställda har ökat med 46 sedan 30 juni 2021.  

Pensionskostnader 
År 2022 beräknas pensionskostnaderna till samman-
lagt 234,9 mnkr, vilket är 27,5 mnkr mer än vad som 
budgeterats. Budgeten baseras på KPA:s prognos i 
december 2021. Avvikelsen jämfört med budget be-
ror bland annat på dels en felaktighet i tidigare beräk-
ning för en förtroendevald (ca 6,7 mnkr), dels på att 
en förtroendevald med visstidspension inte blir före-
mål för inkomstsamordning och därmed stiger av-
sättningen med cirka 10 mnkr. 

Pensionsförpliktelserna före 1998 beräknas minska 
med cirka 20,8 mnkr under året. Minskningen beror 
på de stora pensionsutbetalningarna.  

Årets pensionsutbetalningar beräknas uppgå till 65,1 
mnkr, den individuella delen 109,7 mnkr, avsättning-
en 21,5 mnkr, förvaltningsavgiften till KPA 0,3 mnkr 
och försäkringspremierna avseende förmånsbestämd 
ålderspension beräknas kosta 38,4 mnkr.  

Lantmäteriavdelningen. Foto: Jörgen Alström 

Frånvaro och arbetsmiljö 
De vanligaste frånvaroorsakerna är semester, ferie, 
sjukdom och föräldraledighet. Arbetsgivaren står för 
sjuklönekostnaderna de första två veckorna. Kom-
munens kostnader för sjuklön exklusive arbetsgivar-
avgifter uppgick för delårsperioden till 31,5 mnkr, 
jämfört med 26,9 mnkr för samma period 2021.  
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Förvaltning K M Totalt 
Tekniska Förvaltninaen 89,4% 97,0% 91,6% 

Kommunledninasförvaltninaen 96,0% 98,4% 97,1% 

Arbetsmarknadsförvaltninqen 96,0% 95,4 % 95,9% 

Kultur• och fritidsförvaltninoen 90,0% 97,9% 93,5% 

B a rn-/Ut bi ldn in asfö IV_ 94,5% 96,0% 94,9% 

Socialförvaltni naen 96,8% 94,8% 96,4% 

Omsorasförvaltninaen 84,7% 89,0% 85,2% 

Miliö- och stadsb\lnnnadsförvaltninaen 96,2% 100,0% 97,7% 

Totalt 90,3% 95,0% 91,3% 
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, .... , ................................................. ,, ............................... .. 
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, .... , ......... ,, .................................................................... ,... ,, ... , .... ,, ... , .. ,f, ...... .. 
Sjuklön 31,5) 

, .... , ......... ,, ........................................................................ .... :, .... ,.... . .......................... .. 
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______ ........................................................... : .................................. f ................ . 
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.............................................................................................. : .................................. f .... .. 
S umma lö ne kostna de r- _ 1 728,5) 1 703, 5 , ,o, 
.............................................................................................. · .................................. · .......................... · ................... · 



På grund av pandemin har regeringen infört tillfälliga 
regler för sjuklönekostnader, vilket innebär att arbets-
givare får viss ersättning för sjuklönekostnaderna. För 
månaderna januari-mars 2022 har Hässleholms kom-
mun fått 19,1 mnkr i ersättning för sjuklönekostna-
der, och redovisas som en intäkt i kommunens resul-
tat. 

Sjukfrånvaro 
Den totala sjukfrånvaron för tillsvidareanställda och 
tidsbegränsat anställda med månadslön uppgår vid 
halvåret till 7,9 procent vilket är en ökning jämfört 
med första halvåret 2021 då den låg på 7,0 procent. 
Sjukfrånvaron anges som en procentandel av ordina-
rie arbetstid. Kvinnors sjukfrånvaro är betydligt högre 
än mäns.  

Tabell 5, Total sjukfrånvaron i procent, för perioden januari-juni 2022 
respektive 2021 fördelad på kön och åldersintervall.

Tabell 6, Sjukfrånvaro i procent per förvaltning, för perioden januari-juni 
2022 respektive 2021.

Långtidsjukfrånvaro 
Kommunens långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller 
mer) har minskat med 1,6 procentenheter till 33,0 
procent av den totala sjukfrånvaron. Långtidssjuk-
frånvaron anges som en procentandel av den totala 
sjukfrånvaron.  

Tabell 7, Total långtidssjukfrånvaro i procent, för perioden januari-juni 
2022 respektive 2021 fördelad på kön och åldersintervall. 

Kommunen arbetar sedan många år tillbaka aktivt för 
att minska sjukfrånvaron. Ett aktivt rehabiliteringsar-
bete är en förutsättning för att behålla låg sjukfrån-
varo, men även tidigt förebyggande insatser som ska 
undvika att medarbetare blir sjukskrivna.  

Tabell 8, Långtidssjukfrånvaro i procent per förvaltning, för perioden 
januari-juni 2022 respektive 2021.

En god arbetsmiljö 
Under början av året var korttidssjukfrånvaron högre 
på grund av stort antal smittade av Covid 19, men 
under senare delen av halvåret har den planat ut på 
en mer normal nivå. 

Det förebyggande arbetsmiljöarbetet för ett hållbart 
arbetsliv pågår ständigt genom olika insatser. En stor 
satsning på att vända fokus från efterhjälpande till 
främjande arbetsmiljöinsatser genomfördes under 
våren. Samtliga chefer från fem av kommunens åtta 
förvaltningar fick utbildning och verktyg i att stärka 
de faktorer som bidrar till friska arbetsplatser. Syftet 
har varit att stärka ledarskapet i det främjande ar-
betsmiljöarbetet och att friskfaktorerna ska bli en del 
av verksamhetsstyrningen. Resterande förvaltningar 
deltar under hösten.   
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För.-altning 2022 
r 

2021 •I-
Tekniska fölValtninger 337 20,9 12,8 
Kommunledningsföivaltningen 28 1 ~4.5 -16,4 
Arbetsmarknadsföival:ningen 429 26,1 16,8 
KUl!Jr- ocn rm,asroivaItnmgen ij 4 iu.~ -1:l,t> 

Barn- och utbildningsfj,valtningen 30 4 29,0 1,4 
Soc alföivaltringen 496 62,0 -12,4 
o msorgsroiva1tnIngen 34 8 39,5 -4,7 
Miljo- och stadsbyggnadsföivallningen 335 66,4 -32,9 

2022 2021 • I-
Totalt 7,9 7 0,9 
Män 5,2 4,6 0,6 
Kvinnor 8,7 7,7 1,0 
under 29 år 8,2 6,7 1,5 
30 till 49 år 7,2 6,8 0,4 
50 år och över 8,7 7,4 1,3 

-
F0rva101ng 2022 2021 • I-
Tekniska förvaltningen 7,7 77 0,0 
Kommunlcdrling~föiv~ltni,gcn 3,5 2_9 0,7 
Arbetsmarknadsför\/'altningen 4,6 18 2,8 

Kultur- och fntidsföivallninJer 5.2 4 1 1.1 
Barn-och utbildninasfoivaltni1aen 7 1 62 0 9 
Socia förvaltningen 6,6 6 1 0,5 
Omscrgsförvaltningen 10,5 97 0,8 
MIIJO- ocr staasoyggnaas1oiva1trnngen 4,ti :./_ij 1,8 

2022 2021 +/. 

Total1 33 34.6 -1 ,6 
Män 22.5 31,3 -8,8 
Kvinnor 34,8 35, 1 --0,3 
under 29 år 19,3 19.2 0,1 
30 till 49 ar 28.4 32. 1 -3,7 
50 år och över 40,8 39,9 0,9 



Kommunens ekonomi 
Kommunen prognostiserar ett negativt resultat för 
2022 med -114,2 mnkr. I det prognostiserade resul-
tatet ingår en negativ avkastning på pensionsme-
del som återinvesteras med 160,2 mnkr. Exklude-
ras denna avkastning hamnar kommunen på ett 
positivt resultat på 46,0 mnkr.  

Det prognostiserade balanskravsresultatet beräk-
nas till 17,5 mnkr efter det att 10,3 mnkr dispone-
rats till resultatutjämningsreserven. Balanskravet 
uppfyller därmed kommunallagens balanskrav. 
Nämnderna prognostiserar en negativ avvikelse 
mot driftbudgeten på totalt -8,9 mnkr.  

Årets nettoinvesteringar beräknas uppgå till 461,4 
mnkr, en avvikelse mot budget på +152,8 mnkr. 
Soliditeten beräknas uppgå till 56,8 procent vilket 
är en ökning med 2,3 procentenheter jämfört med 
2021 då soliditeten uppgick till 54,5. 

Ekonomisk analys ur fyra aspekter 
För att kartlägga och analysera resultat, utveckling och 
ställning för kommunen används en finansiell analys-
modell som utgår från fyra finansiella aspekter enligt 
nedan.  

Resultat Nyckeltal 
Vilken balans har 
kommunen haft mel-
lan intäkter och kost-
nader under året och 
över tiden? 

- Årets resultat
- Kostnads- och
intäktsutveckling
- Investeringar

Kapacitet 
Vilken finansiell styrka 
har kommunen för att 
möta finansiella svå-
righeter på längre sikt? 

- Soliditet
- Skuldsättningsgrad
- Kommunalskatt

Risk 
Finns det risker som 
kan påverka kommu-
nens resultat och ka-
pacitet? 

- Likviditet
- Låneskuld
- Pensionsåtagande
- Borgensförbindelser

Kontroll 
Vilken kontroll har 
kommunen över den 
ekonomiska utveckl-
ingen? 

- Budgetföljsamhet
- Prognossäkerhet
- Känslighetsanalys

. 

Resultat och kapacitet 
Delårsresultat 
Årets delårsresultat uppgår till -33,5 mnkr (174,2). I 
resultatet ingår en negativ avkastning på pensionsmedel 
som återinvesterats med -159,8 mnkr (129,3). Den 
totala avkastningen på pensionsmedel ger en negativ 
budgetavvikelse på -170,6 mnkr (+120,8 mnkr). Delårs-
resultaten för åren 2020-2022 framgår i diagram 1. 

Diagram 1, Delårsresultat för åren 2020-2022.

Värdering av värdepapper 
Enligt den nya lagen om kommunal bokföring och 
redovisning som började gälla den 1 januari 2019, ska 
värdepapper värderas till verkligt värde (LKBR, 7 kap, 
6 §). Effekten år 2022 på avkastningen på pensionsme-
delskapitalet, till följd av den nya lagstiftningen, pro-
gnostiseras ge en negativ resultatpåverkan på -142,1 
mnkr. Det beror framför allt på lägre orealiserade vins-
ter i aktieportföljen med 94,2 mnkr per 31 augusti än 
vad som är uppbokat i bokslut 2021 samt på oreali-
serade förluster i ränteportföljen på 48,0 mnkr. De 
lägre orealiserade nettovinsterna i aktieportföljen och 
de orealiserade förlusterna i ränteportföljen ger alltså en 
mycket stor negativ effekt på det prognostiserade resul-
tatet för 2022. 

Årets resultat 
Årets resultat prognostiseras till -114,2 mnkr (+221,8) 
mot budgeterade +10,7 mnkr. Det innebär att det pro-
gnostiserade resultatet ger ett budgetunderskott på 
-124,9 mnkr. I det prognostiserade resultatet ingår en
negativ avkastning på pensionsmedel som återinveste-
ras med -160,2 mnkr (+158,7). Årets resultat, exklusive
den negativa avkastningen på pensionsmedel som be-
räknas återinvesteras, prognostiseras till +46,0 mnkr
(+63,0). Årets resultat för 2020-2022 framgår i diagram
2.
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Diagram 2, Årets resultat för åren 2020-2022. 

Balanskravet 
Kommunallagens balanskrav innebär att kommunens 
intäkter måste överstiga kostnaderna varje enskilt år. 
Ett eventuellt underskott ska återställas så snart som 
möjligt, dock senast tredje året efter det negativa resul-
tatets uppkomst. Enligt gällande regelverk ska realisat-
ionsvinster avseende försäljning av anläggningstill-
gångar samt orealiserade vinster och förluster i värde-
papper inte inräknas när avstämning mot balanskravet 
görs, se tabell 1. 

Balanskravsutredning (mnkr) 2022 2021
Årets resultat enligt 
resultaträkningen -114,2 221,8
- Realisationsvinster vid försäljning av
anläggningstillgångar -0,2 -6,1

+ Realisationsvinster enligt
undantagsmöjlighet 0,0 2,0

+ Realisationsförluster enligt
undantagsmöjlighet

0,0 0,0

+/- Orealiserade vinster och förluster 
i värdepapper 48,0 -57,1

-/+ Återföring av orealiserade vinster 
och förluster i värdepapper 94,2 0,0
Årets resultat efter 
balanskravsjusteringar 27,8 160,5

- Reservering av medel till
resultatutjämningsreserv -10,3 -24,8

+ Användning av medel från
resultatutjämningsreserv 0,0 0,0

Balanskravsresultat 17,5 135,7
Tabell 1, Prognostiserat balanskravsresultat för 2022.

Det prognostiserade balanskravsresultatet för 2022 har 
beräknats till 17,5 mnkr efter det att 10,3 mnkr dispo-
nerats till resultatutjämningsreserven. Balanskravet 
uppfyller därmed kommunallagens balanskrav. Det 
finns inget underskott att återställa från tidigare år. 

Resultatutjämningsreserv 
Den 1 januari 2013 trädde ändringarna om att komp-
lettera befintlig lagstiftning om God ekonomisk hus-
hållning i kraft. Det ger nya möjligheter att utifrån reg-
lerna om balanskravet öppna upp för möjligheten att 
utjämna intäkter över tid genom en resultatutjämnings-
reserv. Kommunerna ges därmed bättre chans att möta 
effekter av konjunktursvängningar. Kommunfullmäk-
tige beslutade 2013 om att inrätta en resultatutjäm-
ningsreserv (RUR) på 73,3 mnkr. År 2014 disponerades 
1,4 mnkr ur RUR. Därefter har ingen disponering från 

RUR skett utan reserveringar har gjorts som i bokslut 
2021 uppgick till totalt 155,0 mnkr. Efter reserveringen 
2022 uppgår resultatutjämningsreserven till 165,3 mnkr. 

Reservering/disponering av resultatutjämnings-
reserv 
Det är i årsredovisningen som reservering samt dispo-
nering av medel fastställs. I samband med beslutet om 
att inrätta en resultatutjämningsreserv antogs även reg-
lerna för hanteringen av denna. I reglerna framgår 
bland annat att en bedömning av konjunkturens effekt 
på skatteunderlaget bör göras genom att jämföra bud-
getårets ökning av skatteunderlaget i riket med den 
genomsnittliga ökningen under de tio föregående åren. 
Med en sådan tillämpning får reserven användas om 
det årliga värdet väntas understiga det tioåriga genom-
snittet.  

En sådan jämförelse görs av Sveriges kommuner och 
regioner (SKR). Med SKR:s nuvarande prognos (cirku-
lär 22:28, 2022-08-22) ges ingen möjlighet att disponera 
medel från resultatutjämningsreserven för år 2022.  

I reglerna framgår att avsättning får ske till resultatut-
jämningsreserv motsvarande det lägsta beloppet av 
antingen den del av årets resultat exklusive kapitalför-
valtningen eller balanskravsresultatet exklusive kapital-
förvaltningen som överstiger en procent av summan av 
skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunaleko-
nomisk utjämning. En procent av summan av skattein-
täkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk 
utjämning utgör 35,5 mnkr. Årets resultat exklusive 
avkastning på kapitalförvaltningen som vi återinvesterar 
prognostiseras till +46,0 mnkr och balanskravsresulta-
tet exklusive kapitalförvaltningen är +45,8 mnkr. En 
avsättning till RUR enligt prognosen blir då aktuell med 
10,3 mnkr. 

God ekonomisk hushållning kräver balans mellan löpande intäkter och 
kostnader. Foto: Shadi Andersson. 
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Budgetavvikelser 
Jämfört med budget prognostiserar kommunen ett 
underskott på totalt -124,9 mnkr. I det prognostiserade 
resultatet återfinns bland annat en negativ avkastning 
på pensionsmedel som visar en budgetavvikelse på       
-165,7 mnkr, varav -142, 1 mnkr beror på lägre oreali-
serade nettovinsterna i aktieportföljen och på oreali-
serade förluster i ränteportföljen. För utdelningar och
kupongräntor beräknas en negativ budgetavvikelse på -
8,6 mnkr.

De egna skatteintäkterna visar en budgetavvikelse på 
+72,5 mnkr, vilket beror på att SKR:s senaste prognos
visar en klart starkare utveckling av skatteunderlaget 
både för 2021 och 2022 jämfört med prognosen som 
budget 2022 bygger på.  

Pensionskostnaderna visar en budgetavvikelse på -27,5 
mnkr, vilket beror på dels en felaktighet i tidigare be-
räkning för en förtroendevald (cirka 6,7 mnkr), dels på 
att en förtroendevald med visstidspension inte blir 
föremål för inkomstsamordning och därmed stiger 
avsättningen med cirka 10 mnkr. 

De större budgetavvikelserna framgår i nedanstående 
tabell. 

Avkastning på pensionsmedelsförvaltning -165,7
Förbättrade skatteintäkter +72,5
Lägre räntekostnader +3,2
Ökade pensionskostnader -27,5
Nämndernas/förvaltningarnas driftunderskott -8,9

Tabell 2, Prognostiserade budgetavvikelser för 2022.

Nämndernas verksamhet prognostiserar sammantaget 
en budgetavvikelse på -8,9 mnkr. Följande tre nämnder 
visar negativa avvikelser; omsorgsnämnden -8,0 mnkr, 
arbetsmarknadsnämnden -4,8 mnkr, samt kultur- och 
fritidsnämnden -0,3 mnkr. Två nämnder visar över-
skott, kommunstyrelsen +2,0 mnkr och barn- och ut-
bildningsnämnden +2,1 mnkr. Tekniska nämnden, 
socialnämnden samt miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
visar en budget i balans.  

Budget Prognos Budget-

Nämnd/förvaltning 2022 2022 avvikelse
Kommunstyrelsen 197 998 195 994 2 005
Tekniska nämnden 118 006 118 006 0
Kommunrevisionen 1 864 1 864 0
Arbetsmarknadsnämnden 142 405 147 155 -4 750
Kultur- och fritidsnämnden 114 468 114 772 -304
Barn- och utbildningsnämnden 1 472 726 1 470 591 2 135
Socialnämnden 192 316 192 316 0
Omsorgsnämnden 1 139 740 1 147 694 -7 954
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 31 121 31 121 0
Verksamheternas nettokostna 3 410 644 3 419 512 -8 868

En kortfattad redovisning av nämndernas budgetavvi-
kelse presenteras här nedan. 

Omsorgsnämnden gör en prognosförsämring med 
8,0 mnkr sedan aprilprognosen då nämnden visade på 
en budget i balans. Underskottet är främst en följd av 
kostnader för inhyrd personal avseende sjuksköterskor. 
Det råder svårigheter att rekrytera sjuksköterskor till 
samtliga platser i kommunen. Utannonsering har gjorts 
men intresset till ansökningarna har varit svalt. Pro-
gnosunderskottet för inhyrda sjuksköterskor beräknas 
under året uppgå till totalt -16,2 mnkr. Överskott inom 
särskilt boende med anledning av lägre sjukfrånvaro 
reducerar förvaltningens underskott. 

Arbetsmarknadsnämnden prognostiserar ett under-
skott på -4,8 mnkr vilket är en oförändrad prognos 
sedan apriluppföljningen. Underskottet är kopplat till 
ekonomiskt bistånd och enligt arbetsmarknadsnämn-
den är budgeten för det lagstadgade försörjningsstödet 
mycket underfinansierad samt ett stadigt sjunkande 
flyktingbidrag från Migrationsverket. 

Bidragande orsaker är dels höjningen av riksnormen 
med 1,6 procent, dels att elpriserna har höjts markant 
under delårsperioden, vilket påverkar utbetalt försörj-
ningsstöd. Antalet hushåll har inte ökat utan tvärtom 
minskat något jämfört med samma period föregående 
år. Däremot har utbetalt bistånd per hushåll ökat.  

Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar ett under-
skott på -0,3 mnkr vilket är en oförändrad prognos 
sedan apriluppföljningen, men en klar förbättring sedan 
årets första uppföljning per den 28 februari. Nämnden 
har under våren beslutat om en handlingsplan för att 
möta underskottet 2022–2023. Kvarvarande underskott 
på 0,3 mnkr beror på reparationer av ismaskin och 
redskapsbärare på Tyrs Hov samt minskade intäkter för 
lokaluthyrning. Underskottet beror också på avbok-
ningar av konferenser och kulturevenemang på kultur-
huset som en följd av pandemins kvardröjande effekter. 

I nämndernas verksamhetsberättelser under avsnittet 
Ekonomisk helårsprognos återfinns en utförligare beskriv-
ning av den prognostiserade driftbudgetavvikelsen.    

För att långsiktigt ha en ekonomi i balans måste skatteintäkternas öknings-
takt vara större än nettokostnadernas. Foto: Hämtad från Pixabay 
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Kostnads- och intäktsutveckling 
Nettokostnader och skatteintäkter 
En viktig förutsättning för god ekonomisk hushållning 
är att det finns balans mellan löpande intäkter och 
kostnader. Verksamhetens nettokostnader bör inte öka 
i snabbare takt än skatteintäkter och generella statsbi-
drag. Om kostnaderna ökar snabbare än intäkterna 
försämras naturligtvis resultatet. För att långsiktigt ha 
en ekonomi i balans måste skatteintäkternas öknings-
takt vara större än nettokostnadernas. 

Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna och gene-
rella statsbidrag visar hur stor del av dessa som går åt 
till den löpande verksamheten. I diagram 3 redovisas 
hur ökningen för skatteintäkter och generella statsbi-
drag samt verksamhetens nettokostnad förhåller sig 
under den senaste femårsperioden. Under femårspe-
rioden beräknas skatteintäkter och generella statsbidrag 
öka med 24,1 procent, varav 4,2 procent under 2022.  

Verksamhetens nettokostnader prognostiseras att öka 
med 23,6 procent under femårsperioden, varav 4,8 
procent under 2022. Ökningen för 2022 kan bland 
annat härledas till ökade pensionskostnader samt höga 
kostnader för inhyrd personal avseende sjuksköterskor. 
Köp av vårdplatser för barn och unga har ökat under 
året samt ökade personalkostnader främst med anled-
ning av årets löneökningar. 

Priserna på energi, råvaror och livsmedel har varit sti-
gande vilket påverkar priset på varor och tjänster som 
konsumeras i kommunal verksamhet. Det är något 
osäkert i vilken omfattning prognosen på det ekono-
miska utfallet påverkas av detta.   

Diagram 3, Kostnads- och intäktsutveckling under åren 2018-2022.

Periodutfall 
Verksamhetens nettokostnader under perioden uppgår 
till 2 280, mnkr, och kommunens skatteintäkter och 
generella statsbidrag uppgår till 2 375,2 mnkr, vilket 
motsvarar en nettokostnadsandel på 96,0 procent 
(99,1).  

Årets utfall 
Verksamhetens nettokostnader för 2022 beräknas 
uppgå till 3 547,5 mnkr och kommunens skatteintäkter 
och generella statsbidrag beräknas uppgå till 3 555,5 
mnkr, vilket motsvarar en nettokostnadsandel på 99,8 
procent (99,2). Medeltalet för nettokostnadsandelen 
den senaste femårsperioden uppgår till 100,5 procent.  

Om finansnettot inräknas i nettokostnaden beräknas 
nettokostnadsandelen till 103,2 procent 2022, jämfört 
med 93,5 procent 2021. I diagram 4 redovisas netto-
kostnadsandelen för åren 2018-2022. Finansnettot har 
under en följd av år lämnat ett positivt täckningsbidrag 
till verksamhetens nettokostnader. 2022 ser ut att bli ett 
undantag med anledning av den negativa resultatpåver-
kan som lägre orealiserade nettovinsterna i aktieportföl-
jen och som orealiserade förluster i ränteportföljen 
kommer att ge. 

Diagram 4, Nettokostnadsandel för åren 2018-2022.

Finansnetto 
Kommunens finansiella intäkter minus de finansiella 
kostnaderna kallas finansnetto. Är de finansiella intäk-
terna större än de finansiella kostnaderna får kommu-
nen ett positivt finansnetto, vilket förbättrar kommu-
nens resultat. 

Periodutfall 
För perioden uppgår finansnettot till -128,7 mnkr 
(153,3). De finansiella intäkterna uppgår till 64,4 mnkr 
(159,8) och de finansiella kostnaderna uppgår till -193,2 
mnkr (6,5). 

Årets utfall 
Finansnettot beräknas uppgå till -122,0 mnkr (+192,9) 
för år 2022, vilket är 159,1 mnkr lägre än budget. Pens-
ionskapitalet påverkar finansnettot negativt med ett 
budgetunderskott på -165,7 mnkr, varav -142,1 mnkr 
beror på lägre orealiserade nettovinsterna i aktieportföl-
jen och på orealiserade förluster i ränteportföljen. För 
utdelningar och kupongräntor beräknas en negativ 
budgetavvikelse på -8,6 mnkr. Resterande underskott 
inom pensionsmedelsförvaltningen utgörs av nettot av 
reavinster och reaförluster. 
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Räntekostnaderna beräknas ge ett överskott på 3,2 
mnkr främst på grund av en högre budgeterad ränta än 
den faktiska, samt att investeringarna inte genomförs 
enligt budget. 

I diagram 5 redovisas kommunens finansnetto för den 
senaste treårsperioden. De finansiella intäkterna beräk-
nas till 48,9 mnkr (201,4) och de finansiella kostnaderna 
170,8 mnkr (8,6). 

Diagram 5, Finansiella intäkter och kostnader samt finansnetto för åren 
2020-2022. 

Investeringar 
Periodutfall 
Investeringsverksamheten exklusive försäljning av ma-
teriella anläggningstillgångar uppgår under perioden till 
224,2 mnkr vilket kan jämföras med budgeten som 
uppgår till 617,6 mnkr. Anläggningstillgångar har sålts 
för 0,2 mnkr och under perioden har investeringsin-
komster, motsvarande 1,4 mnkr skuldbokförts. Peri-
odens investeringar motsvarar en genomförandegrad på 
cirka 36 procent av budgeten. I tabell 3 visas periodut-
fallet för den senaste treårsperioden. 

2020 2021 2022
Bruttoinvesteringar 265,9 248,5 224,2
Försäljning av anläggningstillgångar -10,6 -1,3 -0,2
Förutbetalda investeringsinkomster 
(skuldbokförda) -3,9 -3,8 -1,4
Nettoinvesteringar (bruttoinv. minus 
inv.inkomster) 262,1 244,7 222,8

Avskrivningar 114,6 105,1 104,1
Tabell 3, Periodutfall för investeringsverksamheten under 2020-2022.

Under perioden har det gjorts satsningar på kommu-
nens gator, parker, vägar och fastigheter med 33,6 
mnkr, på fastighetsprojekt med 133,0 mnkr samt sats-
ningar på exploateringsverksamhet med 29,2 mnkr.   

De största satsningarna under perioden utgörs av 
Grönängsskoleprojektet (49,5 mnkr), om- och tillbygg-
nad på Bjärnums skola (31,6 mnkr), nybyggnation av 
förskola i Tormestorp och på T4-området i västra 
Hässleholm (24,3 mnkr), ventilations- och renoverings-
arbete på Hässleholms Tekniska skola (16,2 mnkr), 
samt IT-utrustning, inklusive accesspunkter, servrar, 
switchar chromebooks, iPads wifi-installationer med 
mera (15,4 mnkr). 

Årets utfall 
Investeringsverksamheten för 2022 kommer att bli om-
fattande. Årets nettoinvesteringar beräknas uppgå till 
461,4 mnkr, vilket dock är 152,8 mnkr lägre än budgete-
rat (se tabell 4). Genomförandegraden på årets investe-
ringar beräknas uppgå till cirka 75 procent.  

Investeringar, mnkr Budget Prognos +/-
Bruttoinvesteringar 617,6 464,7 +152,8
Försäljning av anl.tillgångar 0,0 -0,2 +0,2
Förutbetalda investeringsinkomster 
(skuldbokförda) -3,4 -3,4 +/-0

Nettoinvesteringar (bruttoinv. minus 
inv.inkomster) 614,2 461,4 +152,8

Tabell 4, Budget och prognos för investeringsverksamheten 2022. 

Avvikelsen beror bland annat på att ett antal fastighets-
projekt inte påbörjats eller genomförts i den takt som 
var planerat.  

Bland annat har inte ombyggnationen av brandstation-
en i Hässleholm påbörjats eftersom entreprenadupp-
handlingen fick avbrytas då inkommet anbud översteg 
budgeten kraftigt. Renoveringen av Sösdala simhall är 
inte påbörjad eftersom inga anbud inkom vid entrepre-
nadupphandlingen. Investeringsmedel för ombyggnat-
ion av Hjälpmedelscentralen har inte förbrukats då det 
eventuellt kommer att bli en förhyrning. För Vittsjö 
skola och förskola har projekteringen tagit längre tid än 
beräknat vilket har försenat projektet. Angående ny 
ridanläggning på Österås i Hässleholm inväntas poli-
tiskt beslut om vilket utredningsalternativ som kommer 
bli gällande.   

Då det råder stor osäkerhet med hänvisning till på-
gående utredningsskeden och omprioriteringar av om-
byggnationerna inom kommunens kök, medför det ett 
stort prognosöverskott på den tilldelade budgeten av-
sedd för samordnad måltidsorganisation. Investeringen 
i Grönängskonceptet med ny förskola, matsal, gymnas-
tikhall, hörselskola med mera är i fullgång där både 
förskola och gymnastikhall är färdigställda. Dock ledde 
den valda entreprenadformen partnering initialt till en 
viss försening. Projektets totala färdigställande kommer 
att hållas som planerat med förskjutning och kompri-
mering av byggskedet.  

Den nya montessoriförskolan Alma på T4-området i Hässleholm står nu klar. 
Foto: Jonny Persson 
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I diagram 6 åskådliggörs investeringsverksamheten för 
den senaste femårsperioden. Den svarta linjen visar 
avskrivningar samt årets resultat exkluderat för den 
negativa avkastning på pensionsmedel som återinveste-
rats. För år 2022 beräknas beloppet till 258,3 mnkr vil-
ket kan jämföras med nettoinvesteringarna som progno-
stiseras till 461,3 mnkr.   

Diagram 6, Nettoinvesteringar för åren 2018-2022.

Prognosen på 461,4 mnkr innebär att investeringsverk-
samheten för återstående fyra månader kommer att bli 
intensiv med beräknade utgifter på cirka 240,6 mnkr.  

Kommunens större projekt med en hög prognostiserad 
investeringsutgift framgår i tabell 5.  

Investeringsprojekt Inv.utgift
(mnkr)

Reinvesteringar i fastigheter 73,0
Grönängsskolan (bygga nya lokaler för Silviaskolan, en 
ny förskola samt en gymnastikhall inom skolans 
område)

54,8

Bjärnums skola, om- och tillbyggnation 45,0
IT-utrustning, accesspunkter, servrar, switchar, 
chromebooks, iPads, wifi-installationer mm 23,2

Ventilations- och renoveringsarbete på Hässleholms 
Tekniska skola 19,0

Nybyggnation av montessoriförskola på T4-området i 
västra Hässleholm 11,2

Ny regnpark på Gäddastorp 17,9
Belysningsåtgärder inkl. energieffektivisering 17,4
Nybyggnation av förskola i Tormestorp 15,3
Utbyggnad av GC-väg och busshållsplats på 
Esplanadgatan 15,1

Asfalteringsarbeten 14,9
Tabell 5, Kommunens större investeringsprojekt, 2022. 

Soliditet
Soliditeten är det viktigaste måttet på kommunens eko-
nomiska styrka på lång sikt. Soliditeten anger hur stor 
del av tillgångarna som kommunen finansierat genom 
driftsöverskott. Soliditeten påverkas av investeringsvo-
lym, upplåning och resultatutveckling. Hög soliditet ger 
låga finansiella kostnader och större utrymme att bed-
riva verksamhet. 

Årets utfall 
Soliditeten exklusive pensionsförpliktelsen beräknas 
öka från 54,5 procent till 56,8 procent mellan 2021 och 
2022. Om hänsyn tas till pensionsförpliktelser före år 
1998 på 851,7 mnkr, som på grund av den kommunala 
redovisningslagen redovisas bland ansvarsförbindelser, 
beräknas den ”verkliga” soliditeten till 39,6 procent 
jämfört med 38,1 procent 2021. Soliditeten inklusive 
pensionsförpliktelsen beräknas därmed öka med 1,6 
procentenheter sedan 2021. Kommunens soliditet häv-
dar sig väl vid en jämförelse med andra kommuner. Det 
vägda riksgenomsnittet för 2021 låg på 44,0 procent 
(30,7 procent om pensionsförpliktelserna inräknas). I 
diagram 7 redovisas kommunens soliditet för den sen-
aste femårsperioden. 

Diagram 7. Kommunens soliditet för åren 2018-2022.

Medel avsatta för framtida pensioner 
De 525 mnkr som placerades 1999 har per den 31 au-
gusti ett marknadsvärde på 1 247,3 mnkr. Värdeföränd-
ringen har sedan årsskiftet varit negativ med 162,5 
mnkr, vilket motsvarar en minskning på cirka 11,5 
procent. Från och med år 2016 återinvesteras inte 
längre kupongräntor samt aktie- och fondutdelningar 
utan utbetalas till kommunen. För delårsperioden har 
11,2 mnkr utbetalats till kommunen och för helåret 
prognostiseras beloppet till 16,4 mnkr. I förhållande till 
budget på 25,0 mnkr uppgår prognosavvikelsen för 
utdelningar och kupongräntor till -8,6 mnkr. 

Kapitalet är placerat i tillgångsslagen nordiska aktier, 
utomnordiska aktier placerade i fond, svenska räntebä-
rande värdepapper samt svenska kreditobligationer 
placerade i fond.  Per den 31 augusti uppgår andelen i 
aktieportföljen till 42,5 procent och andelen i ränte-
portföljen uppgår till 45,8 procent. Resterande del på 
11,7 procent är placerat kortfristigt på SBAB. Under 
delårsperioden har det inte skett någon omallokering 
mellan portföljerna.  
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Marknadsvärdet för portföljens respektive tillgångsslag 
per den 31 augusti 2021 och 2022 framgår nedan (tabell 
6).  

Tillgångsslag 2021 2022
Mnkr % Mnkr %

Aktier 676,6 49,1 529,6 42,5
Räntor 605,5 43,9 571,5 45,8
Kortfristig placering 95,9 7,0 146,2 11,7
Totalt 1 377,9 100,0 1247,3 100,0
Tabell 6, Marknadsvärde per tillgångsslag 2021-08-31 och 2022-08-31.

Avkastning 
Avkastningen under perioden är negativ och uppgår till 
-148,6 mnkr (tabell 7), vilket är 291,4 mnkr lägre jäm-
fört med delårsperioden 2021 då avkastningen uppgick
till +142,8 mnkr. Prognosen för året pekar på en nega-
tiv avkastning på cirka -143,7 mnkr vilket är 321,3
mnkr lägre jämfört med 2021 då avkastningen uppgick
till +177,6 mnkr.

Jämfört med årsskiftet har det bokförda värdet under 
perioden minskat med -162,8 mnkr till 1 271,7 mnkr. 

Det bokförda värdet påverkas av att värdepapper värd-
eras till verkligt värde då orealiserade vinster/förluster 
redovisas här. Lägre orealiserade vinster i aktieportföl-
jen med 94,2 mnkr per 31 augusti än vad som är upp-
bokat i bokslut 2021 samt orealiserade förluster i ränte-
portföljen på 48,0 mnkr. 

De lägre orealiserade nettovinsterna i aktieportföljen 
och de orealiserade förlusterna i ränteportföljen ger 
alltså en mycket stor negativ effekt på det prognostise-
rade resultatet för 2022. Även reaförluster och kostna-
den för förvaltararvode påverkar det bokförda värdet 
negativt. Avkastning per tillgångsslagen fördelar sig 
enligt nedan. 

Tillgångsslag (mnkr) Delår Prognos
Aktier -102,0 -100,4
Räntor -46,9 -43,8
Kortfristig placering 0,3 0,5
Totalt -148,6 -143,7

Tabell 7, Avkastning per tillgångsslag per 2022-08-31 och 2022-12-31 

Kommunalskatt 
Skatteintäkterna är kommunens dominerande in-
täktskälla (cirka 57 procent) och bestäms av skattesat-
sen och skatteunderlaget. Hässleholms kommuns skat-
tesats ligger på 21,20 vilket kan jämföras med medel-
skattesatsen i riket som är 20,67 och i Skåne som är 
20,63. Hässleholm har den sjunde högsta skattesatsen 
av 33 kommuner i Skåne. Vellinge har lägst med 18,50 
och Bromölla högst med 22,56. En skattekrona mots-
varar drygt 114,5 mnkr, räknat på kommunens eget 
skatteunderlag 2022.  

Risk och kontroll 
Likviditet 
Likviditeten ger besked om kommunens kortsiktiga 
betalningsberedskap. Likviditeten uppgår till 43,2 mnkr 
vid delårsperiodens utgång, vilket är en minskning med 
33,8 mnkr sedan samma tidpunkt 2021. Likviditeten 
hålls normalt på en låg nivå och beräknas minska under 
2021 från 98,2 mnkr till 2,6 mnkr.  

Via koncernkontot lånade kommunen netto 243,4 
mnkr från bolagen. Koncernens betalningsberedskap 
på kort sikt säkerställs genom en kredit på 100 mnkr på 
koncernkontot, varav 0 kr var utnyttjat. 

Låneskuld 
Periodutfall 
Vid delårsperiodens utgång uppgår den totala låne-
skulden till 1243,4 mnkr vilket är en minskning med 
88,1 mnkr sedan samma tidpunkt 2021. Sedan årsskiftet 
har låneskulden minskat med 227,8 mnkr.  

Årets utfall 
Låneskulden beräknas minska under 2022 med 107 
mnkr, från 1 471,2 mnkr till 1 364,2 mnkr. Den främsta 
orsaken till kommunens minskande upplåningsbehov 
är fiberbolagets genomförda köp av fiberanläggningen. 
Nettobeloppet som Hässleholms Fiber AB har erlagt 
till kommunen 2022 för köpet uppgår till 319 mnkr.  

I diagram 8 redovisas kommunens låneskuld under den 
senaste femårsperioden. 

Diagram 8. Kommunens låneskuld för åren 2018-2022.
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Händelser av väsentlig betydelse
Nedan följer några av de händelser som haft väsentlig 
betydelse för kommunen och/eller påverkat de finansi-
ella rapporterna. 

Organisationsförändring  
Bolagisering av fiberavdelningen 
Kommunfullmäktige beslutade den 29 november 2021, 
§ 241, om att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ge-
nomföra en bolagisering av fiberavdelningen bestående
av ett av kommunen helägt holdingbolag samt ett verk-
samhetsbolag, som ska vara helägt av holdingbolaget.
Den bakomliggande orsaken till bolagisering är bland
annat att lättare kunna anpassa sig till den öppna mark-
nad som Sveriges bredbandsverksamhet huvudsakligen
verkar på samt att kunna arbeta enligt de affärsmässiga
principer som övriga marknaden arbetar efter. Därtill är
behovet att få en tydligare och effektivare beslutsord-
ning så att intäkterna i verksamheten ökar.

Avtal tecknades under 2021 om försäljning av fiber-
verksamheten till dotterbolaget för det bokförda värdet, 
vilket har verkställts under 2022. Kommunen har läm-
nat ett aktieägartillskott till holdingbolaget på 107,8 
mnkr. Under 2021 skedde en nedskrivning i koncern-
redovisningen med cirka 57,8 mnkr enligt upprättad 
värdering för hela verksamheten i bolaget efter förvär-
vet.  

Hässleholms Fiber AB startade upp sin verksamhet den 
1 januari 2022 och kommer att tillhandahålla tjänster till 
såväl kommunen och kommunala bolag som privata 
hushåll och företag med flera.   

Gemensam måltidsorganisation 
Respektive måltidsorganisationer från omsorgsförvalt-
ningen och barn- och utbildningsförvaltningen med 
totalt 195 medarbetare har från och med den 1 januari 
2022 samlats under en gemensam organisation under 
tekniska nämnden. Organisatoriskt har sex enheter 
skapats under vilka kommunens samtliga kök inord-
nats. Två av dessa enheter med fokus på omsorgsverk-
samhetens måltider och fyra enheter inom skolans 
verksamhet. Syftet är att hitta gemensamma modeller 
och arbetssätt för att uppnå såväl bättre kvalitet som 
effektiviseringar. I avsnittet om kommunens medarbe-
tare har inte jämförelsetalen för personalnyckeltal 2021 
justerats för måltidsorganisationen.  

Ej avkunnad dom i förvaltningsrätten  
Köp av äldreboende  
Kommunfullmäktige beslutade den 30 augusti 2021 att 
förvärva fastigheten Hässleholm Björksäter 4, vilket är 
ett särskilt boende med 72 platser. Köpet avsåg att 
möta ett växande behov av platser för äldreboende, 
verka som evakueringsboende under renovering och 
ombyggnation av andra boende, samt ersättning av 
platser för äldreboendet Ekegården. Enligt köpeavtalet 
skulle beslut, för köpets genomförande, vinna laga kraft 
senast den 31 december 2021. Beslutet överklagades 
och ett avgörande lämnades inte av förvaltningsrätten 
innan 31 december 2021. I ett första skede beslutade 
därför kommunfullmäktige den 3 december 2021 att 
med ett tilläggsavtal framskjutna villkor avseende tid då 
beslut skulle vinna laga kraft till den 30 juni 2022. Dess-
sutom beslutades om att hyra fastigheten från 1 januari 
2022 till 30 juni 2022. Men då förvaltningsrätten ännu 
inte avkunnat dom har avtal om köp numera upphävts. 
Då behov alltjämt kvarstod beslutade kommunfullmäk-
tige den 7 juni 2022, § 72, att godkänna ett överlåtelse-
avtal avseende hyresavtal för äldreboendet på fastighet-
en Björksäter 4. Hyresavtalet sträcker sig till och med 
den 31 januari 2035 och den totala internhyreskostna-
den beräknas till 104 mnkr för hyresperioden. Enligt 
kalkyl uppgår kostnaden för ägaralternativet till 119,4 
mnkr under hyresperioden. 

Foto: Ekonomiavdelningen 
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Foto: Helén Clargården 
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Finansförvaltningen
Aug 2022
tkr

Budget Prognos Budget- Utfall 

2022 2022 avvikelse 2022

Skatteintäkter

Egna skatteintäkter -2 354 982 -2 427 487 72 505 -1 624 558

Kommunalekonomisk utjämning -1 117 383 -1 119 390 2 007 -746 382

SUMMA SKATTEINTÄKTER -3 472 365 -3 546 877 74 512 -2 370 939

Finansiella intäkter och kostnader

Ränta likvida medel -150 -150 0 5

Avkastning pensionsfond -25 000 47 039 -72 039 52 865

Övriga finansiella intäkter -25 800 -29 097 3 297 -23 970

Förvaltningskostnader, pensionsfond 3 000 2 521 479 1 523

Återföring oreal. vinster/förluster, pensionsfond 0 94 180 -94 180 94 180

Räntekostnader 8 201 5 000 3 201 1 818

Övriga finansiella kostnader 200 250 -50 134

SUMMA FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER -39 549 119 743 -159 292 126 555

Pensionskostnader

Pensionsutbetalningar inkl löneskatt 63 275 65 050 -1 775 42 309

Utbetalning individuell del inkl lönesk 109 557 109 672 -115 76 177

Pensionsavsättning inkl löneskatt -770 19 231 -20 001 -2 283

Ränta på pensionsavsättning 2 447 2 237 210 2 143

Förvaltningsavgifter till KPA 300 300 0 147

Pensionförsäkringsavgift inkl löneskatt 32 617 38 405 -5 788 11 344

SUMMA PENSIONSKOSTNADER 207 426 234 895 -27 469 129 837

Internränta och övr. int. fin. poster

Internränta -32 738 -24 203 -8 535 -13 554

Kalkylerad KP inkl löneskatt -141 322 -141 322 0 -94 160

SUMMA INTERNA INTÄKTER -174 060 -165 525 -8 535 -107 714

Oförutsedda kostnader mm

Oförutsett, KF och Ks 1 933 1 933 0 0

Över- och underskottshantering 0 0 0 0

SUMMA KOSTNADER FÖR OFÖRUTSEDDA BEHOV 1 933 1 933 0 0

Övriga kostnader och intäkter

Reavinster/reaförluster 0 0 0 0

Komp anslagstyp 1 (från 2005) 60 701 52 166 8 535 0

Trygghetsboendet Pärlan 0 350 -350 953

Löneökningar 4 832 4 832 0 0

Semesterlöneskuld, verkliga soc.avg 2 500 2 500 0 6 795

Exploateringsprojekt (reavinster/förluster) -11 133 0 -11 133 0

Övrigt -1 630 -9 329 7 699 -9 285

SUMMA ÖVRIGA KOSTNADER OCH INTÄKTER 55 270 50 519 4 751 -1 537

SUMMA FINANSFÖRVALTNINGEN -3 421 345 -3 305 312 -116 033 -2 223 797
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Delårsrapport och helårsprognos för 2022

Budget Prognos Budget- Delår Delår
tkr Noter 2022 2022 avvikelse 2022 2021
Verksamhetens intäkter 1 665 215 676 237 11 022 423 126 433 839

Verksamhetens kostnader 2 -3 941 600 -4 009 136 -67 536 -2 599 094 -2 553 667

Jämförelsestörande poster 2 0 0 0 0 0
Avskrivningar, nedskrivningar -223 072 -214 650 8 423 -104 071 -105 074
Verksamhetens nettokostnader -3 499 457 -3 547 548 -48 092 -2 280 039 -2 224 901

Skatteintäkter 3 2 354 982 2 427 487 72 505 1 624 558 1 533 272
Generella statsbidrag och utjämning 3 1 118 074 1 127 839 9 766 750 644 712 584
Verksamhetens resultat -26 401 7 778 34 179 95 163 20 955

Finansiella  intäkter 4 50 950 48 851 -2 099 64 464 159 752
Finansiella  kostnader 5 -13 848 -28 686 -14 838 -51 019 -6 500
Jämförelsestörande poster 0 -142 144 -142 144 -142 144 0
Resultat efter finansiella poster 10 701 -114 200 -124 901 -33 536 174 207

37 102
Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0

Årets resultat: förändring av eget kapital 10 701 -114 200 -124 901 -33 536 174 207
27 944

Nyckeltal, resultaträkning
Andel av skatteintäkterna

- att betala verksamhetens nettokostnader, % 100,8% 99,8% 96,0% 99,1%
Finansnetto 37 102 -121 979 -159 081 -128 699 153 252

Resultaträkning
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Delårsrapport och helårsprognos för 2022

Budget Prognos Budget- Delår Delår
tkr 2022 2022 avvikelse 2022 2021
Den löpande verksamheten
Resultat före extraordinära poster 10 701 -114 200 -124 901 -33 536 174 207
Justering för av- och nedskrivningar 223 072 214 650 -8 423 104 071 105 074
Justering för upplösning bidrag till statlig infrastruktur 2 530 2 530 0 1 687 1 687
Justering för reavinster/reaförluster/utrangeringar -11 133 102 11 235 102 -1 026
Justering för avsättningar till pensioner -770 19 231 20 001 -2 283 7 203
Ränta på pensionsavsättningen 2 447 2 237 -210 2 143 1 391
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 226 847 124 550 -102 297 72 185 288 536

Förändring av rörelsekapital, exklusive likvida medel
Ökning (-) / minskning (+) av förvaltade pensionstillgångar 3 000 160 500 157 500 142 018 -130 227
Ökning (-) / minskning (+) kortfr fordringar och förråd -46 052 -118 557 -72 505 -65 862 35 813
Ökning (-) / minskning (+) exploateringsfgh, omsättn tillg 0 -163 -163 -163 -541
Ökning (+) / minskning (-) kortfristiga skulder 4 279 -104 082 -108 361 -164 893 -102 230
Kassaflöde från den löpande verksamheten 188 074 62 247 -125 827 -16 715 91 351

Investeringsverksamheten

Investering i immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 -50
Investering i materiella anläggningstillgångar -617 576 -464 735 152 841 -224 155 -247 189
Försäljning av anläggningstillgångar
(avser fiberanläggningar) 0 532 363 532 363 532 363 0
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 188 188 188 1 284
Förändring av finansiella leasingavtal 0 0 0 0 0
Förändring av övriga finansiella tillgångar 0 -6 102 -6 102 -6 102 -5 057
Kassaflöde från investeringsverksamheten -617 576 61 714 679 290 302 294 -251 011

Finansieringsverksamhet
Ökning (-) / minskning (+) långfristiga fordringar 0 0 0 0 0
Ökning (+) / minskning (-) långfristiga skulder 340 375 -219 625 -560 000 -340 635 41 452
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 340 375 -219 625 -560 000 -340 635 41 452

Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur
Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Årets kassaflöde -89 127 -95 664 -6 537 -55 057 -118 208

Likvida medel vid årets början 98 214 98 214 98 214 127 560
Likvida medel vid årets slut 9 087 2 550 43 156 9 353

Kassaflödesanalys
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Delårsrapport och helårsprognos för 2022

Budget Prognos Budget- Delår Bokslut Delår
tkr Noter 2022 2022 avvikelse 2022 2021 2021
TILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar 6 10 623 3 236 -7 386 3 380 10 966 11 781
Materiella anläggningstillgångar      7 3 699 656 3 018 838 -680 818 2 888 694 3 293 676 3 180 462
Finansiella leasingavtal 6 938 6 938 0 6 938 6 938 6 625
Finansiella anläggningstillgångar 8 234 759 240 860 6 102 241 704 237 289 131 803
Summa anläggningstillgångar 3 951 975 3 269 872 -682 103 3 140 715 3 548 868 3 330 672

Förråd 56 56 0 56 56 68
Exploateringsfastigheter 13 175 13 339 163 13 339 13 175 5 869
Kortfristiga fordringar 353 047 425 552 72 505 372 858 306 995 210 163
Kapitalförvaltning, pensionsmedel 9 1 410 748 1 253 248 -157 500 1 271 730 1 413 748 1 388 284
Kassa och bank 9 087 2 550 -6 537 43 157 98 214 9 353
Summa omsättningstillgångar 1 786 114 1 694 745 -91 368 1 701 138 1 832 188 1 613 737
SUMMA TILLGÅNGAR 5 738 089 4 964 618 -773 471 4 841 853 5 381 057 4 944 408

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER

Årets resultat 10 701 -114 200 -124 901 -33 536 221 752 174 207
Resultatutjämningsreserv 155 019 165 322 10 303 155 019 155 019 130 250
Övrigt eget kapital 2 778 898 2 768 595 -10 303 2 778 898 2 557 146 2 575 085
Summa eget kapital 10 2 944 618 2 819 716 -124 901 2 900 381 2 933 917 2 879 542

Avsättningar för pensioner 100 223 120 014 19 791 98 407 98 546 100 207
Summa avsättningar 100 223 120 014 19 791 98 407 98 546 100 207

Långfristiga skulder 1 970 446 1 410 446 -560 000 1 289 436 1 630 071 1 422 565
Kortfristiga  skulder 722 802 614 441 -108 361 553 630 718 523 542 094
Summa skulder 2 693 248 2 024 887 -668 361 1 843 066 2 348 594 1 964 659
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 
OCH SKULDER 5 738 089 4 964 618 -773 471 4 841 853 5 381 057 4 944 408

Ansvarsförbindelser
mnkr

Borgensförbindelser 2 180 2 180 1 820 1 823
- varav till kommunala företag 2 173 2 173 1 813 1 816
Pensionsförpliktelser före 1998 852 867 886 906
Operationell leasing 365 406 482 497
- varav < 1 år 115 118 127 124
- varav 1-5 år 209 238 287 296
- varav > 5 år 41 50 68 77
Prognosen för operationell leasing grundar sig på nuvarande kända kontrakt med kvarstående hyror efter 2022-12-31. 

Budget Prognos Budget- Delår Bokslut Delår
Nyckeltal, balansräkningen 2022 2022 avvikelse 2022 2021 2021
Rörelsekapital, tkr (omsättningstillgångar-kortfr. skulder 1 063 311 1 080 304 16 993 1 147 509 1 113 665 1 071 643
Anläggn.kapital, tkr (anläggningstillgångar-långfr. skuld 1 981 529 1 859 427 -122 103 1 851 279 1 918 797 1 908 107
Balanslikviditet (omsättningstillgångar/kortfr. skulder) 247,1% 275,8% - - 307,3% 255,0% 297,7%
Soliditet (eget kapital/tillgångar) 51,3% 56,8% - - 59,9% 54,5% 58,2%
Soliditet med hänsyn till pensionsförpliktelser 39,6% - - 42,0% 38,1% 39,9%

Balansräkning
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Delårsrapport och helårsprognos för 2022

Budget Prognos Delår Delår
tkr 2022 2022 2022 2021
Not 1 Verksamhetens intäkter
Nämndernas intäkter 1 547 715 1 562 083 1 010 561 995 474
Reavinster 11 133 188 188 1 284
Övriga intäkter 1 630 9 329 9 285 12 562
Eliminering av interna intäkter
- internhyra -340 833 -340 833 -227 222 -235 190
- övriga interna intäkter -554 530 -554 530 -369 687 -340 291
SUMMA Verksamhetens intäkter 665 115 676 237 423 126 433 839

Not 2 Verksamhetens kostnader
Verksamhetens kostnader före justering -5 026 274 -5 046 258 -3 269 697 -3 217 370
Avskrivningar, nedskrivningar 223 072 214 650 104 071 105 074
Verksamhetens kostn exkl avskrivningar -4 803 202 -4 831 608 -3 165 626 -3 112 296
Del av finansförv som är hänförlig till verksamheten
Pensionsutbetalningar inkl löneskatt -96 192 -103 755 -53 800 -54 621
Individuell del inkl löneskatt -109 557 -109 672 -76 177 -72 341
Avsättning, pensionsskuldens förändring 770 -19 231 2 283 -7 203
Semesterlöneskuld, efterskottslöner -2 500 -2 500 -6 796 -1 655
Reaförluster/utrangeringar 0 -2 565 -2 565 -259
Nedskrivning 0 0 0 0
Löneökningar, kompensation för internränta 1 757 1 757 0 0
Trygghetsboendet, Pärlan 0 -350 -953 -877
Granskning av räkenskapsrevision -165 -165 -83 -83
-varav kostnad för de sakkunnigas granskning av räkenskaperna 0 -90 -45 -45
Oförutsett, Kf o Ks -1 933 -1 933 0 0
Summa verksamhetens kostnader inkl interna poster -5 011 023 -5 070 023 -3 303 716 -3 249 334
Eliminering av interna kostnader
- internränta 32 738 24 203 13 554 17 076
- internhyra 340 833 340 833 227 222 235 190
- kalkylerad KP inkl. löneskatt 141 322 141 322 94 160 103 111
- övriga interna kostnader 554 530 554 530 369 687 340 291
SUMMA Verksamhetens kostnader -3 941 600 -4 009 136 -2 599 094 -2 553 667

Not 3 Skatteintäker och generella statsbidrag
Skatteintäkter 2 354 982 2 427 487 1 624 558 1 533 272
Generella statsbidrag och utjämning 1 118 074 1 127 839 750 644 712 584
-varav skolmiljarden 691 4 603 1 698 0
-varav utökad bemanning av sjuksköterskor på särskilda boenden 0 3 846,426 2 564 0
-varav tillfälligt stöd med anledning av kriget i Ukraina 0 960,952 411,837 0
-varav tillälligt stöd för ökade kostnader för finansiering 0 1 051 1 051 0
SUMMA Skatteintäkter och generella statsbidrag 3 473 056 3 555 327 2 375 202 2 245 856

Not 4 Finansiella intäkter
Ränta på likvida medel 150 150 -5 19
Reavinst försäljning bostadsrätt 0 0 0 0
Övriga finansiella intäkter 25 800 29 097 23 970 15 200
Avkastning, pensionskapitalförvaltning exkl. orealiserade 
vinster/förluster 
(redovisas som en jämförelsestörande post under finansiella kostnader) 25 000 19 604 40 499 144 534
SUMMA Finansiella intäkter 50 950 48 851 64 464 159 752

Not 5 Finansiella kostnader
Ränta på anläggningslån -8 201 -5 000 -1 818 -3 225
Övriga finansiella kostnader -200 -250 -134 -184
Ränta på pensionsavsättning -2 447 -2 237 -2 143 -1 391
Avkastning, pensionskapitalförvaltning exkl. orealiserade 
vinster/förluster 
(redovisas som en jämförelsestörande post under finansiella kostnader) 0 -18 678 -45 401 0
Förvaltningskostnader, pensionsmedel -3 000 -2 521 -1 523 -1 700
Återföring av orealiserade vinster i värdepapper 0 0 0 0
Delsumma -13 848 -28 686 -51 019 -6 500
Effekt byte av redovisningsprincip (LKBR, 7 kap. 6 §)-orealiserade 
vinster/förluster (jämförelsestörande post) 0 -142 144 -142 144 0
SUMMA Finansiella kostnader -13 848 -170 830 -193 163 -6 500

Kommunens noter
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Delårsrapport och helårsprognos för 2022

Budget Prognos Delår Delår
tkr 2022 2022 2022 2021

Kommunens noter

Not 6 Immateriella tillgångar
Ingående anskaffningsvärde 10 966 10 966 10 966 11 930
Årets/periodens investeringsverksamhet 0 0 0 50
Försäljning av anläggningstillgångar
(avser fiberanläggningar) 0 -11 080 -11 080 0
Avskrivningar (såld fiberanläggning) 0 3 693 3 693
Årets/periodens avskrivningar och nedskrivningar -344 -344 -200 -199
SUMMA Immateriella tillgångar 10 623 3 236 3 380 11 781

Not 7 Materiella tillgångar
Ingående anskaffningsvärde 3 293 676 3 293 676 3 293 676 3 038 407
Årets/periodens investeringsverksamhet 617 576 464 735 224 155 247 189
Försäljning av anläggningstillgångar
(avser fiberanläggningar) 0 -573 507 -573 507 0
Avskrivningar (såld fiberanläggning) 0 48 530 48 530 0
Försäljning av anläggningstillgångar 0 -188 -188 -1 284
Årets/periodens avskrivningar och nedskrivningar -222 729 -214 306 -103 871 -104 875
Reavinster (+) 11 133 188 188 1 284
Reaförluster (-) inkl. utrangeringar 0 -290 -290 -259
SUMMA Materiella tillgångar 3 699 656 3 018 838 2 888 694 3 180 462

Not 8 Finansiella anläggningstillgångar
Ingående anskaffningsvärde 237 289 237 289 237 289 128 433
Övriga finansiella tillgångar 0 6 102 6 102 5 057
Infrastrukturellt bidrag, bussgata i Stoby 0 0 0 0
Infrastrukturella bidrag, upplösning -2 530 -2 530 -1 687 -1 687
SUMMA Finansiella anläggningstillgångar 234 759 240 860 241 704 131 803

Not 9 Kapitalförvaltning, pensionsmedel
Ingående anskaffningsvärde 1 413 748 1 413 748 1 413 748 1 258 056
Årets/periodens avkastning 0 926 -4 901 144 534
Utbetalning av utdelning och kupongräntor 0 -16 760 -13 831 -16 397
Värdereglering , aktier och aktiefonder 0 -94 180 -94 180 0
Värdereglering , obligationer -47 964 -47 964 0
Förvaltningsarvode -3 000 -2 522 -2 018 -2 123
Ej likviderade värdepapper 0 0 20 876 4 214
SUMMA Kapitalförvaltning, pensionsmedel 1 410 748 1 253 248 1 271 730 1 388 284

Not 10 Eget kapital
Årets resultat 10 701 -114 200 -33 536 174 207
Avsättning till resultatutjämningsreserven (RUR) 155 019 165 322 0 0
Övrigt eget kapital 2 778 898 2 768 595 2 933 917 2 705 335
SUMMA Eget kapital 2 944 618 2 819 716 2 900 381 2 879 542
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Tillämpade redovisnings-
principer 
 
Delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagen om kommunal 
redovisning och rekommendationer från Rådet för kommunal redo-
visning (RKR) om inget annat anges i följande avsnitt. Fordringar 
har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Tillgångar 
och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat 
anges.  
 

Skatteintäkter 
Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras 
på SKRs augustiprognos (cirkulär 22:28) i enlighet med 
rekommendation RKR R2 och redovisas som kortfristig 
fordran respektive kortfristig skuld beroende på utfallet.  
 

Övriga intäkter 
En inkomst redovisas som intäkt när följande villkor är 
uppfyllda: Inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 
Det är sannolikt att de ekonomiska fördelar som är fören-
liga med transaktionen kommer att tillfalla kommunen. 
De eventuella utgifter som uppkommit eller som förvän-
tas uppkomma till följd av transaktionen kan beräknas på 
ett tillförlitligt sätt och villkoren för den ekonomiska upp-
görelsen har i allt väsentligt fullgjorts. 
 

Anslutningsavgifter för fiber och offentliga investerings-
bidrag tas upp som en förutbetald intäkt och redovisas 
bland långfristiga skulder och periodiseras över anlägg-
ningens nyttjandeperiod. När det gäller gatukostnadser-
sättningar före år 2021 har avsteg gjorts från RKR R2, 
genom att redovisning har skett på samma sätt som för 
fiber och offentliga investeringsbidrag. Från år 2021 redo-
visas nya gatukostnadsersättningar enligt RKR R2. 
 
Gränsdragning mellan kostnad och investe-
ring 
Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav 
med en nyttjandeperiod om minst 3 år klassificeras som 
anläggningstillgång. Anskaffningsvärdet ska överstiga ett 
värde om minst ett ½ pris-basbelopp (exklusive moms). 
Beloppsgränsen gäller även vid:  
• Samlade och samtida inköp av flera likartade inventarier.  
• Samlade och samtida inköp av inventarier med ett natur-
ligt samband.  
 

Immateriella anläggningstillgångar 
Immateriella anläggningstillgångar värderas till anskaff-
ningsvärdet med avdrag för avskrivningar och eventuella 
nedskrivningar. Under 2019-2020 har 4,1 mkr investerats i 
ekonomisystemet Unit 4 med avskrivning under upphand-
lad avtalstid 13 år. 
 

Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffnings-
värdet med avdrag för planenliga avskrivningar och even-
tuella nedskrivningar. Anslutningsavgifter och offentliga 
investeringsbidrag periodiseras över tillgångens nyttjande-
period. Ränteutgifter aktiveras inte. Kommunen tillämpar 
konsekvent huvudmetoden och redovisar ränteutgifter 
som kostnad i resultaträkningen det räkenskapsår de hän-
för sig till. 
 

Avskrivningar 
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar görs 
med linjär avskrivning. Avskrivning påbörjas månaden 
efter anskaffning eller färdigställandet. På tillgångar i form 
av mark, konst och pågående arbeten görs inga avskriv-
ningar. 
 

Komponentavskrivning tillämpas från och med år 2016 
för investeringar som aktiverats från och med 2016.  
 

Avskrivningstider 
Avskrivningstiderna anpassas till anläggningens bedömda 
nyttjandeperiod.  
 
Följande avskrivningstider tillämpas i kommunen 
Mark, konst  - 
Markanläggningar 10-40 år 
Byggnader   10-100 år 
Maskiner och inventarier 3-50 år 
 
Leasingavtal 
Finansiella leasingavtal bedöms enligt rekommendation 
R5 från RKR med undantag av att annuitetsavskrivning 
tillämpas av praktiska skäl. Övriga leasingavtal klassas som 
operationell leasing och redovisas som ansvarsförbindelse. 
 

Nedskrivningar 
Nedskrivningar hanteras i enlighet med RKR R6. Ned-
skrivningsbehov aktualiseras om det finns indikation på 
att tillgångens verkliga värde understiger redovisat värde. 
Indikationerna kan vara att tillgången inte används och ska 
avvecklas, att den inte kan användas fullt ut för sitt ända-
mål, att det finns fysiska skador som sänker värdet eller 
servicepotentialen. Då ska återvinningsvärdet beräknas 
och jämföras med redovisat värde. 
 

Finansiella tillgångar och skulder 
Kommunens pensionsmedel är klassificerade som om-
sättningstillgång. Pensionsmedlens förvaltning regleras i av 
fullmäktige antagna regler KF §45/2020. Värderingen sker 
portföljsvis till verkligt värde (marknadsvärde). 
 

Aktier och andelar i kommunala bolag klassificeras som 
finansiella anläggningstillgångar. Nedskrivning har skett av 
aktieägartillskott och med hänsyn tagen till förluster i 
bolagen. 
 

Enligt RKR:s rekommendation R7 Finansiella tillgångar 
och finansiella skulder, ska en skuld klassificeras som 
kortfristig när den förfaller till betalning inom tolv måna-
der räknat från balansdagen eller förväntas bli betald inom 
det normala förloppet av kommunens verksamhetscykel. 
Alla övriga skulder ska klassificeras som långfristiga. Av-
steg sker från rekommendation R7 genom att avsikten att 
förlänga eller förnya ett lån med en formell löptid kortare 
än ett år beaktas som långfristig, eftersom lånevolymen i 
verkligheten är att betrakta som långfristig utifrån kom-
munens finansieringsbudget. 
 

Bidrag till statlig infrastruktur 
Under 2010 beslutade kommunfullmäktige om att lämna 
bidrag till statlig infrastruktur i samband med utbyggnad 
av Pågatåg Nordost, inklusive fem stationer. Bidraget har 
skuldförts och ska upplösas under 25 år. Under 2020 
beslutade kommunstyrelsen om att lämna bidrag till statlig 
infrastruktur i samband med byggandet av Stoby bussgata. 
Bidraget upplöses under 25 år. 
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Exploateringsfastigheter 
Kommunens exploateringsmark säkerställdes utifrån 
kartdatabasen 2005, varvid en försiktig och enhetlig värde-
ring gjordes. Därefter har kommunens markinnehav lö-
pande stämts av mot kartdatabasen. Från och med 2020 
intäktsförs försäljning av exploateringstillgångar med 
avdrag för beräknad andel av tomtkostnaderna inom 
respektive område.  
 
Pensioner 
Kommunens pensionsåtaganden redovisas enligt den 
lagstadgade blandmodellen, vilket innebär att pensions-
förmåner intjänade till och med 1997 redovisas som en 
ansvarsförbindelse utanför balansräkningen. Förpliktelser 
för pensionsåtaganden för anställda i kommunen är be-
räknade enligt Sveriges Kommuner och Regioners beräk-
ningsmodell RIPS. Förmånsbestämd ålderspension till 
förtroendevalda som intjänats från och med 1998 redovi-
sas som en avsättning. Visstidsförordnanden som ger rätt 
till särskild avtalspension redovisas som avsättning när det 
är troligt att de kommer att leda till utbetalningar. Avtal 
som inte lösts ut redovisas som ansvarsförbindelse. Utbe-
talning av pensionsförmåner inklusive löneskatt som 
intjänats till och med 1997 redovisas som kostnad i resul-
taträkningen. Pensionsförmåner inklusive löneskatt som 
intjänats från och med 1998 redovisas som kostnad i 
resultaträkningen och som avsättning i balansräkningen. 
Pensionsavgiften för den avgiftsbestämda ålderspensionen 
redovisas på det år som avgiften avser, det vill säga för det 
år som den pensionsgrundande lönen som ligger till grund 
för beräkningen är intjänad. Den avgiftsbaserade delen av 
pensionsförmåner i pensionsavtalet utbetalas i sin helhet 
till kommunens anställda för individuell placering. 
 

Jämförelsestörande poster 
Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa före-
kommer direkt i resultaträkningen på en egen rad och 
specificeras i den not som berörs. Som jämförelsestörande 
poster betraktas poster som sällan förekommer och som 
uppgår till väsentligt belopp.  
 

Ordlista 
Anläggningstillgångar 
Fast och lös egendom avsedda för permanent innehav. 
 

Avskrivningar 
Anläggningstillgångarnas anskaffningskostnad fördelas över den 
ekonomiska livslängden för att spegla den årliga värdeminsk-
ningen. Avskrivningarna belastar den verksamhet som använder 
tillgångarna. 
 

Avsättning 
Ekonomiska förpliktelser vars storlek eller betalningstidpunkt är 
osäkra. 
Balansräkning 
Visar vilka tillgångar och skulder kommunen har på bokslutsda-
gen. Tillgångssidan anger hur kommunen har använt sitt kapital, 
medan skulder- och eget kapitalsidan visar hur kapitalet har 
anskaffats. 
 

Eget kapital 
Utgör skillnaden mellan tillgångar och avsättningar och skulder. 
 

Extraordinära intäkter och kostnader 
Saknar klart samband med kommunens ordinarie verksamhet 
och är av sådan art att den inte förväntas inträffa ofta eller regel-
bundet samt uppgår till väsentliga belopp. 
 

Finansiella leasingavtal 
Har en avtalstid på mer än tre år varigenom de ekonomiska 
risker och fördelar som förknippas med ägandet av ett objekt i 
allt väsentligt överförs från leasegivaren till leasetagaren. Dessa 
redovisas som tillgång och skuld. 
 

Finansnetto 
Skillnaden mellan finansiella intäkter (bland annat räntor på 
bankmedel) och kostnader (bland annat räntor på lån och pens-
ionsskuld). 
 

Internränta 
Kalkylmässig räntekostnad (för närvarande 1,00 procent) för det 
kapital som är bundet i anläggnings- och omsättningstillgångar. 
Internräntan belastar den verksamhet som använder tillgångarna. 
 

Jämförelsestörande poster 
Händelser eller transaktioner som inte är extraordinära, men som 
är viktiga att uppmärksamma vid jämförelser med tidigare år. 
 

Kapitalkostnader 
Sammanfattande benämning på avskrivning och internränta. 
 

Kassaflödesanalys 
Visar hur årets drift-, investerings- och finansieringsverksamhet 
med mera har bidragit till förändringen av likvida medel. 
 

Kortfristiga fordringar och skulder 
Fordringar och skulder som förfaller till betalning inom ett år 
efter bokslutsdagen. 
 

Likvida medel 
Kontanter eller tillgångar som kan omsättas på kort sikt, till 
exempel kassa- och banktillgångar samt kortfristiga placeringar i 
värdepapper. 
 

Likviditet 
Betalningsberedskap på kort sikt (förmåga att betala skulder i rätt 
tid). 
 

Långfristiga fordringar och skulder 
Fordringar och skulder som förfaller till betalning mer än ett år 
efter bokslutsdagen. 
 

Nettoinvesteringar 
Med nettoinvesteringar avses anskaffning av immateriella och 
materiella anläggningstillgångar med avdrag för förutbetalda 
investeringsinkomster (skuldbokförda). 
 

Omsättningstillgångar 
Fordringar, förråd och andra tillgångar som inte är avsedda för 
permanent innehav. 
 

Operationella leasingavtal 
Leasingavtal där de ekonomiska risker och fördelar som för-
knippas med ägandet av ett objekt inte överförs på leasetagaren. 
Finansiella leasingavtal med en avtalstid om högst tre år redovi-
sas dock även som operationella avtal. Operationella leasingavtal 
tas inte upp i balansräkningen, men framtida betalningsförplik-
telser redovisas som ansvarsförbindelse. 
 

Resultaträkning 
Visar årets intäkter och kostnader samt årets resultat, som är lika 
med förändring av eget kapital. Resultaträkningen visar endast 
kommunens externa poster gentemot omvärlden. 
 

Rörelsekapital 
Skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. 
Rörelsekapitalet avspeglar kommunens finansiella styrka på kort 
sikt. 
 

Soliditet 
Speglar hur mycket av tillgångarna som betalats med egna medel, 
det vill säga andelen eget kapital av de totala tillgångarna. 
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Kommunledningsförvalt-
ningen 
Året så här långt 
Det säkerhetspolitiska läget 
Det försämrade säkerhetspolitiska läget i omvärlden 
har påskyndat kommunens beredskap inom olika 
områden. Säkerhetsfunktionens arbete och priorite-
ring har till stor del präglats av det förändrade säker-
hetsläget samt av pandemins utveckling. Detta har 
medfört att arbetet med uppbyggnad av den del av 
det civila försvaret som kommunen ansvarar för har 
fått ökas i takt och intensitet samt att samtliga för-
valtningar har involverats i arbetet med krigsorgani-
sation och tillhörande planering. Även räddnings-
tjänsten har drivit kommunens arbete gällande civilt 
försvar. Dessutom har räddningstjänsten en rad till-
kommande arbetsuppgifter i ”Räddningstjänst under 
höjd beredskap”. Kriskommunikation har blivit en 
högt prioriterad fråga med fokus på scenarier där 
kommunens ordinarie kommunikationsvägar och ka-
naler inte fungerar. Upphandlingsenheten ser prisök-
ningar och fortsatta problem med leveranser.  

Valet 2022 
Arbetet med val till riksdag, regionfullmäktige och 
kommunfullmäktige präglar mycket av kansliavdel-
ningens verksamhet under hela året. Kansliavdel-
ningens uppdrag är att tillsammans med valnämnden 
tillse att valen genomförs på ett rättssäkert och kor-
rekt sätt. 

Satsning på främjande arbetsmiljöarbete 
Forskning visar att arbetsplatser med låg sjukfrån-
varo ofta kännetecknas av väl utvecklade så kallade 
friskfaktorer. Ett aktivt, systematiskt och långsiktigt 
arbete med friskfaktorerna i fokus bidrar till en god 
arbetsmiljö, till att verksamheten utvecklas och till att 
medarbetarna håller i längden. Med stöd av organi-
sationen Suntarbetsliv har ett brett arbete inletts för 
att öka kunskapen om dessa beforskade friskfaktorer. 

Nytt näringslivsprogram  
Ett nytt näringslivsprogram antogs av kommunfull-
mäktige i början av juni. Näringslivsprogrammet om-
fattar sex insatsområden och genomförs över åren 
2022–2026.  

Europaforum 20 år 
Årets Europaforum Hässleholm, det tjugonde i ord-
ningen, ägde rum den 24–25 maj på Hässleholm Kul-
turhus med 450 besökare.  

Rysslands invasion av Ukraina och dess påverkan på 
EU-politiken genomsyrade programmet. Evene-
mangets 20-årsjubileum uppmärksammades med 
EU-tårta.  

Digital strategi 
Kommunfullmäktige har under våren fattat beslut 
om kommunens digitala strategi vilket är ett viktigt 
steg för att kommunen ska komma vidare i digitali-
seringsarbetet. Detta arbete tillsammans med infö-
randet av en ny styrmodell kommer vara mycket vik-
tigt för kommunens utveckling.  

Interna IT-tjänster – tjänstekatalogen 
Under våren har ett arbete påbörjats för att se över 
hur tjänstekatalogen för leveransen och kostnadsför-
delningen av IT-tjänster kan förbättras. Arbetet har 
inletts tillsammans med verksamheternas ekonomer 
för att få en bra bild av vilka problem som man upp-
lever i verksamheterna, dels utifrån förståelsen för 
hur kostnader byggs upp och påverkas av verksam-
heternas beställningar dels för att öka transparensen 
i kostnadsfördelningsmodellen.  

Kommunens webbplats 
Under 2022 driver kommunikationsenheten investe-
ringsprojektet ”Nya hassleholm.se” där kommunens 
webbplats, som är kommunens viktigaste kommuni-
kationsplattform och serviceportal för medborgaren, 
byggs om från grunden. Målet är att i slutet av året 
lansera en ny tekniskt hållbar och tilltalande webb, 
med portalsidor för de verksamheter som idag har 
fristående webbplatser.  

Fordonsenhet 
Fordonssystemet är driftsatt och ett pilotprojekt med 
digitala körjournaler genomförs på omsorgsförvalt-
ningens hemtjänstdistrikt Tyringe nord och på IT-av-
delningen inom kommunledningsförvaltningen.  

Måluppfyllelse 

Samhällsser-
vice av hög 
kvalitet 

Hög livskvalitet 
för kommunin-
vånarna 

God ekonomi Attraktiv ar-
betsgivare 
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Samhällsservice av hög kvalitet 
Ny servicemätning av tillgängligheten inom telefoni 
och e-post genomförs under hösten. Antalet självser-
vicetjänster i e-tjänsteportalen har ökat under 2022. 
Arbetet med den nya hemsidan fortgår.  

Hög livskvalitet för kommuninvånarna 
HUS-projektet som syftar till att öka attraktionskraf-
ten i centrumkärnan fortgår. Antalet nystartade före-
tag var färre under första halvåret 2022 jämfört med 
samma period 2021.  

God ekonomi 
Kommunfullmäktige har under våren fattat beslut 
om en ny styrmodell för Hässleholms kommun. Im-
plementering pågår under hösten och vintern. 
Inom ramen för det övergripande målet God eko-
nomi och delmålet Ett effektivt resursutnyttjande i 
kommungemensamma administrativa processer har 
ekonomiavdelningen tydliggjort anvisningarna för 
budgetprocessen inför budgetarbetet 2023–2025. 
Ekonomiavdelningen har skapat en mall för åtgärds-
plan med en tydlig struktur. Åtgärdsplanen sträcker 
sig över både innevarande och nästkommande år för 
att få en långsiktighet i de åtgärder som vidtas, samt 
för att få en tydlig bild över den ekonomiska delårs- 
och helårseffekten.  

Attraktiv arbetsgivare 
Arbetet att stärka och uppmärksamma det friska per-
spektivet som en del i arbetsmiljöarbetet har inletts. 
HME-index (Hållbart Medarbetar Engagemang) av-
seende styrning och hur medarbetarna uppfattar ba-
lansen mellan krav och resurser i arbetet har sjunkit 
något jämfört föregående år.  

Ekonomisk helårsprognos 
Kommunledningsförvaltningen prognostiserar ett 
överskott på cirka 2,0 mnkr på driften. På investe-
ringssidan är prognosen ett överskott på 3,4 mnkr. 
Överskottet avser fordon inom räddningstjänsten.

Administrativ ledning inkl. nya stambanor 
+2,1 mkr
Tjänsten som biträdande förvaltningschef har varit
vakant del av året och budgeten för utbildning, resor
och konsulttjänster förväntas inte användas fullt ut
(+0,9 mnkr). Prognosen för projektet Nya stamba-
nor/höghastighetsjärnväg är +1,2 mnkr på grund av
förseningar i planeringen. Projektet är starkt påverkat
av yttre faktorer.

Tillväxt och utveckling +0,9 mnkr 
Prognosen är +0,9 mnkr, vilket främst avser kostna-
der för seniorkort i kollektivtrafiken (+0,6 mnkr). 

Kostnaderna förväntas bli lägre än budget på grund 
av minskat resande även under 2022. Resterande 
överskott avser Europa Direkt (+0,1 mnkr) och 
Europaforum (+0,2 mnkr). 

Ekonomiadministration +1,3 mnkr 
Överskottet beror främst på att en ekonomtjänst är 
vakant samt att budget för kompetens inom bolagse-
konomi kommer att användas i liten utsträckning. 
Kostnaderna för konsulttjänster avseende ekonomi-
systemet minskar överskottet. 

Räddningstjänsten -1,0 mnkr 
Underskottet är en följd av ökade kostnader (cirka 
0,5 mnkr/år) för drivmedel, service/avtal för alame-
ring, inre befäl, försäkring, rakel, verksamhetssystem, 
hälsokontroller och diverse licenser. Utbildnings-
kostnader för nya anställda inom RIB har ökat.  

Försäkringar -0,8 mnkr 
Budgeten för ansvarsförsäkringen på 1 mnkr omför-
delades 2019 från verksamhet försäkringar. Detta var 
möjligt eftersom kostnaden kunde täckas bland annat 
genom intäkter i form av hög försäkringsåterbäring. 
I år finns inte dessa faktorer, därav underskott. 

Utveckling på sikt 
Strategiskt stöd för kompetensförsörjning 
En stor del av personalavdelningens arbete kommer 
att handla om att ge verksamheterna det strategiska 
stöd som behövs för att klara kompetensförsörjning 
och skapa hållbarhet i medarbetar- och ledarskap.   

Leveranser av IT-tjänster 
Verksamheternas förväntningar på IT-avdelningens 
leverans av IT-tjänster och möjligheten att leverera 
det som efterfrågas kommer att vara ett fokusområde 
framöver. Det blir allt tydligare att detta arbete behö-
ver göras i ett kommunövergripande perspektiv.  

Långsiktig ekonomisk plan 
Ekonomiavdelningen arbetar med att upprätta en 
långsiktig plan för kommunens förväntade ekono-
miska utveckling.  

Drift, mnkr 

Budget Prognos Avvikelse Delår 2022 Delår 2021 

198.0 196,0 2.0 106,1 114.7 

Investeringar, mnkr 

Budget Prognos Avvikelse Delår 2022 Delår 2021 

44.1 40.7 3.4 18.0 71,8 
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Tekniska nämnden
Året så här långt 
Det nya året innebar startskottet för kommunens nya 
måltidsorganisation. Två blev en när de respektive 
måltidsorganisationerna från omsorgsförvaltningen 
och barn- och utbildningsförvaltningen med totalt 
195 medarbetare samlades under en gemensam orga-
nisation inom tekniska förvaltningen. Över en natt 
fördubblades därmed personalstyrkan inom förvalt-
ningen.  

Alla ökningar var emellertid inte lika välkomna. En 
orolig omvärld innebar komponentbrist, leveransför-
seningar och markant stigande priser. Varugrupper 
inom bygg och anläggning, energi och drivmedel in-
nehåller samtliga varor som drabbats hårt. Att hålla 
tidsplaner och angivna budgetramar har därför varit 
synnerligen svårt.   

Serviceavdelningen 
Avdelningen har arbetat intensivt för att på bästa sätt 
introducera den nya samlade måltidsorganisationen. 
Organisatoriskt har sex enheter skapats under vilka 
kommunens samtliga kök inordnats. Två av dessa 
med fokus på omsorgsverksamhetens måltider och 
fyra inom skolan. Att hitta gemensamma modeller 
och arbetssätt för att uppnå såväl bättre kvalitet som 
effektiviseringar är nu de utmaningarna som präglar 
arbetet framåt. Som ett pilotprojekt har skolan i Sös-
dala prövat ett digitalt system där eleverna förbeställer 
den mat som serveras. Målsättningen har varit att 
skapa en bättre planering avseende tillagning av antal 
portioner samt att eleven, genom sitt aktiva val, för-
beretts för den mat som serveras. Syftet är att dels 
minska matsvinn dels att få elever att äta den mat som 
serveras. Att  elever och omsorgstagare faktiskt äter 
och får i sig en näringsrik kost är alltid verksamhetens 
huvudsyfte.   

Inom avdelningen som helhet pågår också ett priori-
terat arbete för att hitta lösningar där medarbetarna 
alltid ska erbjudas en heltidssysselsättning. Med hjälp 
av kombinerade tjänster inom bland annat skola, vård, 
måltidsverksamhet och lokalvård försöker olika syss-
lor fördelas och kombineras. Allt i syfte att skapa ett 
hållbart arbetsliv för medarbetarna. 

Fastighetsavdelningen 
Satsningen på underhåll och renovering av kommu-
nala byggnader har medfört att flera projekt påbörjats 
och genomförts. I Vittsjö har den gamla och slita 
brandstationen rustats upp och på Ljungdalaskolan 
har klassrumsrenoveringar utförts. Samtidigt har ar-
bete startats för att renovera den kulturhistoriskt vär-
defulla Markan. Arbetet omfattar förutom 

fasadarbeten även brandskyddsåtgärder och verksam-
hetsanpassningar. Ett flertal andra underhållsprojekt 
samordnas också tillsammans med pågående bygg-
projekt. De största är renoveringarna av Tekniska 
skolan och Grönängsskolan. 

I början av året färdigställdes ombyggnationen av Lin-
néskolans idrottshall. I Tormestorp fick skolan nya 
förskolelokaler och ett nytt tillagningskök. I västra 
Hässleholm vid T4 området överlämnades nycklarna 
till den nya förskolan Alma med plats för sex avdel-
ningar. Därutöver blev även den nya förskolan vid 
Grönängskolan klar under våren. De nya förskolorna 
är ett resultat av förvaltningens aktiva och strategiska 
arbete med lokalförsörjning. De nya förskolorna ge-
nererar inte bara en ökad platskapacitet utan medför 
också att flera mindre, äldre och ineffektiva förskolor 
kunnat ersättas. Inom förvaltningens nya måltidsorga-
nisation har exempelvis små och slitna kök ersatts 
med nya och mer effektiva.  

Gata- och parkavdelningen 
Det första halvåret har till stor del ägnats åt förbere-
delser för alla de åtgärder som genomförs under andra 
halvan av året. Detta omfattar i synnerhet asfal-
teringsåtgärder men även underhåll och reparationer 
av lekplatser och parker. Ett efterlängtat projekt som 
blev klart under första halvåret var den nya lekplatsen 
vid T4 området. Förutom vanliga gungställningar och 
rutschkanor har även en spännande klätterbana an-
ordnats.  

I samarbete med arbetsmarknadsenheten har långtids-
arbetslösa fått möjlighet att introduceras i arbetslivet 
genom att arbeta med skräpplockning och renhållning 
i den offentliga miljön genom projektet ”en renare 
kommun. Sedan årsskiftet har ytterligare en grupp 
startats med inriktning mot enklare underhållsarbete. 
Bland annat har parkbänkar och cykelställ i centrala 
Hässleholm lagats och målats.   

Måluppfyllelse 

Samhällsser-
vice av hög 
kvalitet 

Hög livskvali-
tet för kom-
muninvå-
narna 

God ekonomi 

Attraktiv ar-
betsgivare 

Hållbar pro-
duktion och    
konsumtion 
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Samhällsservice av hög kvalitet 
Förvaltningens målsättning är att alltid skapa och le-
verera service och tjänster av en hög kvalitet. Som ett 
led i detta arbetar förvaltningen för att reducera anta-
let allvarliga anmärkningar från tillsynsmyndigheter. 
Under första halvåret har inga anmärkningar inkom-
mit. Kvaliteten på förvaltningens beslut håller också 
en hög nivå. Endast två äldre ärenden har ändrats av 
högre instans.  

Hög livskvalitet för kommuninvånarna  
För att skapa en hög livskvalitet för medborgarna ar-
betar förvaltningen löpande med att stärka trafiksä-
kerheten och öka trygghetskänslan med utökad belys-
ning. En ny tjänst som belysningsingenjör har exem-
pelvis rekryterats för denna satsning. Dessvärre har 
projekten försenats med anledning av stora leverans-
problem tack vara omfattande komponentbrist.  

God ekonomi  
Inom målområdet mäts bland annat indikatorn ”ge-
nomförandegraden i investeringsprojekt ska öka” 
kopplat till delmålet ”tekniska nämnden ska ha en god 
kostnadskontroll och en budget i balans”. Målvärdet 
att genomförandegraden ska vara över 75 procent be-
döms uppfyllas under året. Vidare arbetar förvalt-
ningen med att ta fram relevanta nyckeltal för löpande 
uppföljning av verksamheten. Inom ramen för delmå-
let om ett effektivt lokalutnyttjande har kvalitetssäk-
ring av kommunens fastigheters ytmått genomförts. 
Förvaltningen har samordnat en lokalrevision över 
kommunens ”övriga” lokaler såsom förråd och ga-
rage. Delmålet bedöms delvis uppfyllt.  

Attraktiv arbetsgivare  
Andel heltidsarbetande med månadslön uppgår till 
64,5 procent, vilket innebär att målet är delvis upp-
fyllt. Målvärdet är att över 65 procent ska vara heltids-
anställda med månadslön. Sjukfrånvaron var 7,7 pro-
cent under första halvåret, vilket är under målvärdet 
om en sjukfrånvaro under 6 procent. Den främsta an-
ledningen till sjukfrånvaron är pandemin och dess ef-
fekter.  

Hållbar produktion och konsumtion  
Arbetet med att öka självförsörjningsgraden av miljö-
vänlig el genom att installera solceller pågår för fullt. 
Emellertid har investeringstakten försenats till följd av 
leveransbekymmer av växelriktare. Totalt har fem an-
läggningar färdigställts motsvarande en effekt om 200 
kW. Ytterligare tre anläggningar kommer inom kort 
att vara klara förutom dess installation av växelriktare 
som kompletteras efter hand. Även stora leveransbe-
kymmer märks för utbytestakten av gamla belys-
ningsarmaturer till LED. Målet om att byta 4 000 
punkter bedöms inte kunna uppnås.  

Ekonomisk helårsprognos 
Driftbudget 
Den ekonomiska helårsprognosen visar preliminärt 
en budget i balans. Likt alla andra år, är prognosen 
högst osäker bland annat med anledning av vinterväg-
hållningen. Det är vädrets makter som styr utfallet. 
Nämndens ansvarar över många olika verksamheter 
att överskott i ett område ofta kan balansera under-
skott i ett annat. Kännbara prisökningar för exempel-
vis drivmedel och IT-utrustning beräknas bland annat 
att balanseras av minskade personalkostnader med an-
ledning av glapp vid återbesättning av tjänster. 

Investeringsbudget 
Tekniska nämndens totala investeringsbudget för året 
uppgår till 546 mnkr. Per den siste augusti har nämn-
den upparbetat 200 mnkr i olika projekt och progno-
sen för helåret beräknas till 395 mnkr. Detta innebär 
en avvikelse om 151 mnkr från budget, vilket totalt 
motsvarar en genomförandegrad på cirka 72 procent. 
Den stora avvikelsen beror  inte på att projekten blivit 
billigare utan på att de försenats och senarelagts av 
olika anledningar. De största avvikelserna enligt plan 
rör prioriterade investeringar med anledning av ny 
måltidsorganisation, nytt ridhus samt Hässleholms 
brandstation.  

Utveckling på sikt 
Nämnden, och hela kommunen, står inför stora utma-
ningar de kommande åren. Effektiviseringar inom alla 
plan är nödvändiga för att bibehålla och leverera ef-
terfrågad service till en allt lägre kostnad. Ny teknologi 
med automation och digitalisering kommer av allt att 
döma vara nyckeln för en sådan transformering. För 
att överhuvudtaget möjliggöra en sådan förändring 
krävs stora arbetsinsatser. Att implementerar ny tek-
nik innebär att befintlig personal behöver lära sig nya 
arbetsmetoder och rutiner. Vetskap om vilka tjänster 
och lösningar som behövs är endast ett litet steg. Att 
börja använda ny teknik och förverkliga nya arbetssätt 
är betydligt svårare och mycket resurskrävande. Inom 
förvaltningen pågår idag flera spännande projekt som 
kommer att ställa höga krav på en aktiv förändring-
ledning, när och om de ska införas. 

Drift, mnkr 

Budget Prognos Avvikelse Delår 2022 Delår 2021 

118,0 118,0 0 76,9 40,9

Investeringar, mnkr 

Budget Prognos Avvikelse Delår 2022 Delår 2021 

546,1 395,4 150,8 200,2 167,3 
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Arbetsmarknadsnämnden 
Året så här långt 
En samlad verksamhet för vuxna 
Arbetsmarknadsnämnden och dess förvaltning bilda-
des för att genom en samlad verksamhet för vuxna 
möjliggöra vägledning, förberedande insatser och 
matchning ut i praktik, arbete eller studier i större ut-
sträckning än tidigare, men också för att kommunens 
kostnader för försörjningsstöd ska minska. Sedan 
förvaltningen bildades har därför särskilt stort fokus 
lagts på att förtydliga det gemensamma huvudupp-
draget och att arbeta för samverkan mellan förvalt-
ningens verksamheter. En ny metod för arbetet med 
verksamhetsplanen har varit ett viktigt led i detta. 
Samtidigt har förvaltningen sedan den bildades dra-
gits med ett stort budgetunderskott orsakat av det 
lagstadgade försörjningsstödet. Detta har resulterat i 
återkommande krav på nedskärning vilket begränsat 
förvaltningens förutsättningar att bidra till att kom-
munens invånare når självförsörjning.  

I den av nämnden beslutade verksamhetsplanen be-
skrivs åtta övergripande mål och ett antal insatser, 
med tydlig koppling till den strategiska planen och 
nämndens grunduppdrag. Insatserna är såväl verk-
samhetsspecifika som verksamhetsgemensamma och 
förvaltningsgemensamma, och förväntas leda till en 
positiv förändring för kommunens invånare. Arbets-
marknadsförvaltningen ska bidra till arbetsmark-
nadens behov av kompetensförsörjning, något som 
också anges i Skollagen, och individer i försörjnings-
stöd ska nå självförsörjning. Förvaltningen har under 
delåret fokuserat på flera insatser för att nå dessa 
båda mål.    

Arbetsmarknadsförvaltningen arbetar före-
byggande för att motverka ungdomsarbets-
löshet  
Anknytning till arbetsmarknaden, genom föräldrars 
nätverk och sociala kontakter, minskar risken för 
framtida arbetslöshet. Prao, praktisk arbetslivsorien-
tering, är ofta ungdomars första kontakt med arbets-
livet och har visat sig bidra till ökad valkompetens 
inför gymnasieval och framtida yrkesval. Feriearbete 
har visat sig ha stor betydelse för ungdomars fram-
tida möjligheter att etablera sig i arbetslivet. Ungdo-
mar som växer upp i resurssvaga familjer såsom för-
sörjningsstödshushåll, där anknytning till arbetslivet 
ofta saknas, har särskilt stort behov av stöd från sam-
hället till exempel genom prao och feriearbete. Under 
våren har förvaltningsledningen, med stöd av barn- 
och utbildningsförvaltningen och Prao i Skåne, tagit 

fram en policy för prao som gäller för arbetsmark-
nadsförvaltningens verksamheter.  

Under 2021 sökte endast 37 procent av ungdomar 15 
till 18 år i hushåll med försörjningsstöd feriearbete. 
Det finns därför ett behov av ett ökat fokus på mo-
tiverande insatser för denna målgrupp. Arbetsmark-
nadsenheten och ekonomiskt bistånd har startat upp 
ett gemensamt utvecklingsarbete med fokus på ung-
domar i resurssvaga familjer, med syfte att motivera 
fler att söka feriearbete.  

Komvux genomför kontinuerlig kartläggning 
av kompetensförsörjningsbehovet   
Klyftorna mellan dem som har arbete och dem som 
står utanför arbetsmarknaden fortsätter att öka i hela 
landet och drygt åtta procent av Hässleholms kom-
muninvånare inom åldersspannet 18 till 64 år är ar-
betslösa. Detta trots att det finns ett stort behov av 
arbetskraft inom ett antal olika branschområden. 
Vuxenutbildningen ska utgöra en bas för den nation-
ella kompetensförsörjningen. Det ställer stora krav 
på kunskap om bristyrken och utbildningsbehov, inte 
minst inom studie- och yrkesvägledning som har i 
uppdrag att hjälpa kommunens invånare att navigera 
bland utbildnings- och yrkesmöjligheter. Komvux 
studie- och yrkesvägledning har därför påbörjat ett 
arbete som syftar till att utveckla en rutin för konti-
nuerlig kartläggning av kompetensförsörjningsbeho-
vet i kommun och region.   

Komvux och ekonomiskt bistånd samarbetar 
för att öka andelen försörjningsstödtagare 
som går över till studier.  
I Sverige är arbetslösheten hög bland dem med låg 
utbildningsnivå och som högst bland dem som sak-
nar gymnasieutbildning. Drygt en fjärdedel av Häss-
leholms kommuns arbetslösa invånare i åldern 25 till 
64 år saknar gymnasieutbildning. Under föregående 
år skrevs knappt fem procent av individer med för-
sörjningsstöd ut mot studier. Det ingår samtidigt i ar-
betsmarknadsförvaltningens uppdrag att implemen-
tera ett utbildningsfokus i hela förvaltningen. Det in-
nebär att utbildning generellt sett alltid ska vara en 
del av en individs planering och väg mot egenförsörj-
ning.  

Att säkerställa att invånare ges möjlighet att utveckla 
språkkunskaper och att de har tillgång till vuxenut-
bildning, som möjliggör sysselsättning i form av ar-
bete eller studier, är viktiga delar i kommunens integ-
rationsarbete. Under våren har ekonomiskt bistånd 
och vuxenutbildning därför påbörjat ett gemensamt 
arbete för att i första hand skapa organisatoriska 
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förutsättningar för att öka andelen försörjningsstöds-
tagare som går vidare till studier. Ett arbete som i 
nästa steg förväntas kunna leda till positiv effekt på 
individnivå.   

Koordinatorteamet utvecklar arbetssätt för 
individer i behov av samverkande insatser  
Koordinatorteamet är ett team med representanter 
från sfi, ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsen-
heten som sedan tidigare arbetar med samverkande 
insatser för enskilda individer. Detta arbetssätt vida-
reutvecklas nu i syfte att identifiera målgrupper som 
har särskilt stort behov av stöd, genom samplanering 
och kompletterande insatser, för att nå självförsörj-
ning. Ett led i detta är att identifiera vad man ska ta 
fasta på inom ramen för det befintliga arbetssättet 
och vad som behöver utvecklas ytterligare. Indivi-
dens behov och samverkan över verksamhetsgrän-
serna är i fokus. Koordinatorteamet är en viktig 
kugge i detta arbete, som genomförs på såväl individ- 
som organisationsnivå. 

Måluppfyllelse 

Samhällsservice 
av hög kvalitet 

Hög livskvalitet 
för kommunin-
vånarna 

God ekonomi 

Attraktiv arbets-
givare 

Hållbar produkt-
ion och kon-
sumtion 

Hög livskvalitet och samhällsservice av hög 
kvalitet 
Egen försörjning är en förutsättning för att uppnå en 
hög livskvalitet. Förvaltningen har därför lagt stort 
fokus på att gemensamt utveckla insatser som ska bi-
dra till att fler individer når självförsörjning.  

God ekonomi 
Högre levnadskostnader gör att kostnaderna för eko-
nomiskt bistånd ökar trots färre ärenden. För att 
uppnå budget i balans tvingas förvaltningen kompen-
sera genom att skära ner inom kärnverksamheten. På 
sikt förväntas detta leda till en ökning av antalet ären-
den, och därmed kostnader, för försörjningsstöd. 

Attraktiv arbetsgivare 
Förvaltningen arbetar aktivt för att vara en modern 
och attraktiv arbetsgivare. Ett led i arbetet är framta-
gandet av anvisning för flexibel arbetsplats. 

Hållbar konsumtion och produktion 
En implementeringsplan för ökad följsamhet till 
kommunens policy för resor, trafik och fordon har 
utarbetats. 

Ekonomisk helårsprognos 
Ekonomiskt bistånd ligger till grund för under-
skottet   
Arbetsmarknadsnämnden prognostiserar ett under-
skott på 4,8 mnkr för helåret. Underskottet härleds 
helt till ekonomiskt bistånd. Underskottet på enheten 
beror på en kombination av underfinansierad budget 
avseende det lagstadgade försörjningsstödet samt ett 
stadigt sjunkande flyktingbidrag från Migrationsver-
ket. 

Utveckling på sikt 
I syfte att motverka de ökande klyftorna i samhället 
kommer förvaltningen fortsätta arbetet med att ut-
veckla insatser som ska bidra till att kommunens in-
vånare når självförsörjning. Stöd i att upprätta en 
långsiktigt hållbar planering för att förflytta sig från 
arbetslöshet till självförsörjning är en sådan insats.  

Drift, mnkr 

Budget Prognos Avvikelse  Delår 2022  Delår 2021 

142,4 147,2 -4,8 102,1 105,0 

Investeringar, mnkr 

Budget Prognos Avvikelse  Delår 2022  Delår 2021 

0,3 0.3 0 0,2 0 
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Kultur- och fritidsnämn-
den
Året så här långt 
Liksom våren 2020 och hela 2021 kännetecknades 
början på våren 2022 av osäkerhet på grund av pan-
demin. Den nya fas i pandemin som inleddes den 9 
februari när restriktionerna hävdes kom därmed att 
bli startskottet för en vår fylld av aktiviteter, samver-
kansprojekt, utvecklingssatsningar och arrangemang. 

Barn och unga 
För barn och unga genomfördes ungdomsappen 
inom fritidsgårdsverksamheten. Fritidscamp på Hov-
dala/Björkviken lockade ännu fler deltagare och blev 
mycket uppskattat. Vidare arrangerades sommarsim-
skola i Bjärnum, nattfotboll på Ljungdala och 72 ar-
rangemang för målgruppen i Kulturhuset. Kommu-
nen beviljades också ett bidrag om 632,8 mnkr till 
Skapande skola.  

Såväl stadsbiblioteket som filialerna avslutade under 
våren de omfattande satsningar på barnavdelning-
arna som genomförts. Den nya fantasifulla barnav-
delning som vuxit fram på stadsbiblioteket har rönt 
nationell och internationell uppmärksamhet och i 
början av augusti besöktes den av kulturministern. 

Under vårens stora kultursatsning, firandet av Kul-
turhuset 20 år, arrangerades under lördagen mängder 
av aktiviteter för barn och unga. Författarbesök av 
Mårten Melin, workshops, barnteater, konsert med 
Myra Granberg, besök av husbilen och en ny sats-
ning, konstexpedition för åldrarna 4–6, erbjöds. Sam-
mantaget drog dagen drygt 2 000 besökare. 

Sedan i våras har en av lokalerna i Kulturhuset här-
bärgerat ett kontaktcentrum för ukrainska flyktingar 
vilket har varit mycket angeläget. 

Konst och kultur 
Utöver den lyckade satsning mot barn och unga som 
genomfördes under jubileumshelgen arrangerades 
bland annat en föreställning med det lokala bandet 
Carry a Stone och komikern Robin Paulsson som 
drog fulla hus samt en jubileumskonsert med pianis-
ten Helge Antoni och diverse arrangemang i före-
ningars regi. 

En utställning om Kulturhuset visades och för första 
gången arrangerades en bokmässa, som planeras bli 
årligen återkommande, i stadsbiblioteket. Det omfat-
tade lyftet av Kulturhusets foajé stod passande nog 
också klart inför denna helg. 

Programverksamheten i Kulturhuset liksom på 
Hovdala slott återgick till ett i stort sett normalt pro-
gram under våren och sommaren. Medeltidsdagarna 
med SM i Tornerspel besöktes av cirka 15 000 och 
slottet med omgivande park hade också höga besöks-
siffror. 

Natur, friluftsliv och idrott 
Under två dagar i maj kom deltagare från hela landet 
till naturvårdsverkets årliga samverkanskonferens på 
Hässleholm Kulturhus och Hovdala i syfte att utbyta 
erfarenheter, ta del av ny kunskap och få stöd i arbe-
tet med förvaltning och utveckling av hållbara vand-
ringsleder i låglandsterräng.  

Under årets första månader beviljades Natur- och fri-
luftslivet 0,3 mnkr av Region Skåne för kvalitetshö-
jande åtgärder på Skåneleden/vid Hässleholmsgår-
den och 0,5 mnkr, av Ruth, Leader, Ess, PH, för att 
undersöka potential och genomförande av en 
”Snapphaneled” mellan Wanås slott, Kristianstad 
Vattenrike och Hovdala slott.  I juli bildades också 
naturreservatet Hovdala. 

Förvaltningen slutförde utredningen om ny ridan-
läggning och överlämnade denna till kommunled-
ningsförvaltningen. 

Måluppfyllelse 

Samhällsser-
vice av hög 
kvalitet 

Hög livskvali-
tet för kom-
muninvå-
narna 

God ekonomi 

Attraktiv ar-
betsgivare 

Hållbar pro-
duktion och    
konsumtion 

Samhällsservice av hög kvalitet 
Ett led i att erbjuda en ökad samhällsservice är möj-
ligheten för föreningar att själva boka lokaler via 
webben. Många bokningar behöver dock viss manu-
ell hantering fortfarande. 

Hög livskvalitet för kommuninvånarna 
Inom målområdet finns målet att antal deltagartill-
fällen i idrottsföreningar bland personer 7–20 år ska 
öka. Den frågan ägs inte av kultur- och fritidsnämn-
den utan nämnden kan endast påverka frågan 
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marginellt genom olika stimulansåtgärder. Under året 
har bidragen till föreningarna inom ovan stärkts men 
tyvärr ser vi ännu inte någon speciell påverkan. För-
hoppningen är att en ökning skall kunna ses när för-
eningarna återhämtar sig efter pandemin. 

God ekonomi 
Målvärdet att budgetföljsamheten ska förbättras upp-
nås delvis.  

Attraktiv arbetsgivare 
Sjukjukfrånvaron inom förvaltningen är fortsatt låg 
och ligger på 4,6 procent. Det sammanslagna HME-
indexet (Hållbart Medarbetar Engagemang) ligger på 
73, en bit under önskad nivå och därmed uppfylls 
inte målet. Under hösten kommer ett analys- och di-
alogarbete genomföras med anledning av detta. 

Hållbar produktion och konsumtion 
Kultur- och fritidsnämndens planerade åtgärd inom 
målområdet är att andelen förnybara drivmedel i för-
valtningens åldriga fordonsflotta ska öka. Dock kan 
konstateras att på grund av bristande ekonomiska 
medel samt infrastruktur så uppnås inte målet. 

Ekonomisk helårsprognos 
En budget i balans 
På grund av pandemins kvardröjande effekter, främst 
gällande lokalbokning på kulturhuset men även i 
andra verksamheter, så prognosticerade förvalt-
ningen ett underskott om 1,2 mnkr vid uppföljning 
under våren. Totalt var prognosen ett underskott på 
1,7 mnkr per februari. En handlingsplan för att möta 
underskottet 2022–2023 togs fram och verkställdes.  

Per delår visar kultur- och fritidsförvaltningen ett un-
derskott med 0,3 mnkr som beror på reparationer av 
ismaskin och redskapsbärare på Tyrs Hov samt mins-
kade intäkter för lokaluthyrning. Underskottet beror 
också på avbokningar av konferenser och kultureve-
nemang på kulturhuset som en följd av pandemins 
kvardröjande effekter. De verksamheter som avviker 
mest är: 

Scener och Salonger -0,7 mnkr 
Lokaluthyrning av scener och salonger sker inte i lika 
stor utsträckning som tidigare år och beläggningsgrad 
på kulturevenemang har minskat. 

Ung Fritid  +0,8 mnkr 
Verksamhet för fritidsgårdar har inte kommit igång 
ännu på grund av att lokaler inte gått att finna för 
verksamheten vilket gör att personal inte anställts 
ännu. Andra förklaringar till överskott är 

kostnadsersättning för sjukdom under pandemin och 
ökad försäljning i kiosken. 

Utveckling på sikt 

I hela förvaltningen pågår utvecklingssatsningar inte 
minst riktade mot barn och unga. Under hösten pla-
neras exempelvis för uppstart av en fritidsgård och 
öppnande av Markan 2.0. Vidare planeras för upp-
start av babysim på nya platser och att delaktighets-
arbetet gentemot unga ska utvecklas och permanen-
tas.  

En första dialogträff med unga har genomförts och 
under hösten kommer ett ungdomsråd införas. 2023 
kommer projektet ”Se din konst” i samverkan med 
biblioteket, fem andra skånska kommuner och kul-
turföreningen Medvind att genomföras. 

Från och med augusti och ett år framåt kommer Fu-
rutorpshallen att genomgå en förvandling mot att bli 
en allsvensk arena för handboll.  

Då Tyringe SoSS spelar i division 1 till hösten måste 
denna anläggning anpassas efter förbundskrav. Även 
byggande av en ny simhall på Österås IP planeras. 

I höst öppnar restaurangen Harrys i Kulturhuset. Pla-
nen är att en fritidsbank ska öppna i förvaltningens 
regi 2023. Biblioteket fortsätter såväl arbetet med 
miljö- och hälsohörnorna på stadsbiblioteket som 
förarbetet inför fler meröppna filialer. 

Inom ramen för programverksamheten har flera nya 
samarbeten inletts i syfte att utveckla verksamheten 
och nå nya målgrupper. Inom kort kommer också ar-
betet både med en kultur- och fritidsplan och en ut-
redning om mobil kulturverksamhet att dra i gång. 

På Hovdala kommer stort fokus framöver ligga på 
verksamheten vid Boketorp vad gäller besökstur-
ismen, arrangemang, vandringsservice och förenings-
samarbeten. 

Drift, mnkr 

Budget Prognos Avvikelse Delår 2022 Delår 2021 

114,4 114,7 -0,3 78,3 81,5 

Investeringar, mnkr 

Budget Prognos Avvikelse Delår 2022 Delår 2021 

2,0 2,0 0,0 0,8 1,0 
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Barn- och utbildnings-
nämnden 
Året så här långt 
Läget i omvärlden 
Under den första delen av vårterminen var smitt-
spridningen av corona i förskolans och skolans verk-
samheter omfattande. Delar av undervisningen ge-
nomfördes som distans- eller fjärrundervisning vilket 
innebar att frånvaron kunde reduceras till en mer 
normal nivå för årstiden. Tack vare ett stort arbete av 
rektorer och personal kunde verksamheterna hållas 
öppna. I några få enstaka fall fattades beslut om att 
stänga enskilda förskolor eller fritidshem.    

Den väpnade konflikten mellan Ryssland och 
Ukraina fick till följd att förvaltningen inrättade ett 
centralt mottagande av inflyttade barn och elever. 
Resurser för samordning, kartläggning, studiehand-
ledning och administration har tillsats eller omförde-
lats för att hantera ett större migrationsflöde. Totalt 
har Hässleholm tagit emot 124 barn och elever fram 
tills höstterminens start. Troligtvis finns det fler ele-
ver bosatta i kommunen som av olika skäl inte önskat 
skolgång. 

Systematiskt kvalitetsarbete och styrmodell 
Under våren arbetade förvaltningen med att pröva 
nya sätt att följa upp sina verksamheter i det systema-
tiska kvalitetsarbetet som en del i Samverkan för Bästa 
Skola. Samverkan har skett sedan våren 2021 tillsam-
mans med Skolverket och Umeå universitet. Resulta-
tet av utvecklingsarbetet är att förvaltningen minskat 
på dokumentationsbördan för sina chefer, fördelat 
kvalitetsarbetet jämnare under året och möjliggjort 
en tätare koppling till kommunens nya styrmodell. 
Under hösten 2022 sjösätts de nya arbetssätten i alla 
nämndens verksamheter. 

Lokalförsörjning 
Grönängens förskola och Alma förskola togs i drift 
under våren. Samtidigt avvecklades Ekbackens för-
skola, Norregårds förskola, Gäddans förskola, Juve-
lens förskola samt en modul på placerad Bullerbyns 
förskola. I samband med detta har även Grönängs-
skolan byggts som innebär att en modul kan avveck-
las. Pågående projekt i Tormestorp, Bjärnum och 
Hässleholms tekniska skola beräknas bli klara under 
2022. 

Måluppfyllelse 

Samhälls- 
service av 
hög kvalitet 

Hög livskvali-
tet för kom-
muninvå-
narna 

God ekonomi 

Måluppfyllel-
sen redovisas i 
årsredovis-
ningen

Attraktiv ar-
betsgivare 

Hållbar pro-
duktion och 
konsumtion  

Samhällsservice av hög kvalitet 
Arbetet med att införa e-tjänster och utveckla in-
formationen på hemsidan fortgår. Utbudet i e-tjäns-
teportalen har ökat.  

Hög livskvalitet för kommuninvånarna  
Totalt har 65 procent av eleverna klarat kunskapskra-
ven i alla ämnen i årskurs 6. Flickorna har vänt svagt 
uppåt när det gäller andel som når kunskapskraven i 
alla ämnen (+1 procentenhet), och pojkarna har 
också ökat (+3 procentenheter). Skillnaden mellan 
flickor och pojkar har även detta läsår minskat och är 
nu cirka 9 procentenheter, 2 procentenheter färre än 
förra årets årskurs sex. Skillnaderna mellan skolorna 
är cirka 67 procentenheter när det gäller andel elever 
som når kunskapskraven i alla ämnen. Skolorna som 
ligger högst och lägst är båda småskolor med under 
10 elever och varje elev representerar då ett högt pro-
centtal. Fyra skolor ligger även detta år under 50 pro-
cent, fem ligger över 80 procent. 

Resultatet för andelen elever som går ut med fullstän-
diga betyg sjunker för både pojkar och flickor i års-
kurs 9, jämfört med de senaste åren, pojkarna sjunker 
mest med cirka 10 procentenheter, flickorna med 
cirka 3,5 procentenheter. Skillnaden mellan flickor 
och pojkar ökar och är nu större än tidigare. Den to-
tala andelen efter sommarskolan är 65 procent. Me-
ritvärdet var 209 poäng. Skillnaderna mellan skolorna 
är drygt 90 meritpoäng (60 förra året). Andel behö-
riga elever till yrkesprogram var efter att sommarsko-
lan genomförts 83 procent. 

Andelen elever med examensbevis är 77 procent vil-
ket är en procent lägre än föregående år och fem pro-
cent lägre än 2020. Det finns förhållandevis stora va-
riationer mellan programmen. Pandemin med 
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distansundervisningen har sannolikt påverkat 
måluppfyllelsen i en del fall, även om skolorna har 
genomfört olika typer av kompensatoriska insatser. 
På några program nämns också problematisk skol-
frånvaro som en orsak till lägre måluppfyllelse.  

God ekonomi  
Utfallet i bokslutet jämfört med tilldelad budgetram 
visar på en positiv prognos för 2022.  

Attraktiv arbetsgivare 
I medarbetarenkäten visar HME (Hållbart Medarbe-
tar Engagemang) för ledarskap på värdet 75. Målvär-
det ligger på 80 och uppåt. Målsättningen är att an-
delen behörig personal inom förskola, skola och 
gymnasieskola ska öka men ligger på ungefär samma 
nivå som föregående år.   

Årets resultat
Prognosen efter delårsavstämningen pekar mot ett 
överskott på 2,1 mnkr. Dock finns flera osäkerhets-
faktorer såsom fortsatt kostnadsökning kopplat till 
livsmedel, drivmedel, digital utrustning och höstens 
barn- och elevströmmar. Barn- och utbildnings-
nämndens investeringsbudget för 2022 uppgår till 
22,4 mnkr. Investeringsbudgetens projekt förväntas 
att genomföras inom tilldelad ram. 

Gemensam administration, skolövergripande
-5,2 mnkr

Prisökningar för måltidsverksamhet och skolskjuts. 
Även kostnaderna för hyra av digitala enheter ökar, 
dels på grund av prisökningar dels också viss ökning 
av volym. 

Förskola, pedagogisk omsorg           +0,4 mnkr 
Förskolans verksamhet prognostiserar ett mindre 
överskott vilket kan kopplas till en positiv effekt av 
statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder tillsammans 
med arbete att anpassa verksamheten till ny resurs-
fördelningsmodell med start från och med augusti. 
Eftersom förskolan samtidigt har omorganiserats 
måste prognosen betraktas som något osäker. 

Förskoleklass, grundskola och fritidshems-
verksamhet                                          +3,0 mnkr 
De huvudsakliga orsakerna till prognostiserat över-
skott finns i minskade personalkostnader till följd av 
effektiviseringar, vakanser del av året, asylbidrag och 
positiv effekt av att verksamheten tilldelats medel ur 
Skolmiljarden. Tillsammans möter de upp kostnads-
ökningar för bland annat skolskjuts och kostnader 
för fler elever vid specialskolor. 

Gymnasieskola                  +1,4mnkr 
Gymnasieskolan prognostiserar en positiv avvikelse 
mot tilldelad ram. Prognosen är ett samlat resultat av 
en högre kostnadsprognos för den interkommunala 
verksamheten och bidrag till fristående huvudmän 
vilket möts upp av något minskade personalkostna-
der, lägre kostnader för stödinsatser och en positiv 
effekt av tilldelning ur Skolmiljarden.   

Särskola                                   +1,9 mnkr 
En sammantagen prognos av ökade interkommunala 
intäkter genom fler elever från annan kommun, lägre 
intäkter för elevboendet, vakanta tjänster del av året 
minskar personalkostnaderna och därtill en positiv 
effekt av tilldelning ur Skolmiljarden.  

Kulturskola                                        +0,6 mnkr 
Överskottet förklaras av minskade personalkostna-
der genom att vissa tjänster varit vakanta främst på 
grund av minskat elevantal med koppling till pande-
min. Vissa satsningar hinner verkställas med anled-
ning av utsträckt rekrytering av chef för kulturskolan, 
vilket bidrar till överskottet. 

Utveckling på sikt 
Ledning och stöd 
Beslut om avveckling av förskolor till förmån för nya 
har lett till en förändrad organisation för rektorer i 
förskolan. Detta arbete kommer att fortsätta under 
kommande verksamhets år. I syfte att skapa en håll-
bar och ändamålsenlig organisation på sikt kommer 
förvaltningen se över administrativa stödfunktioner i 
förhållande till uppgifter och kommande föränd-
ringar i organisation eller process. En biträdande för-
valtningschef har tillträtt från augusti. 

Personal- och kompetensförsörjning 
Hässleholms kommun står inför samma utmaning 
som många andra kommuner i Sverige – att bemanna 
verksamheterna med legitimerade lärare. Vi konkur-
rerar med såväl närliggande kommuner samt med fri-
stående förskolor/skolor om medarbetare. Kompe-
tensförsörjning har varit fokus för en rad aktiviteter 
som initierats på olika nivåer i organisationen. 

Drift, mnkr 

Budget Prognos Avvikelse Delår 2022 Delår 2021 

1 472,7 1 470,6 2,1 989,8 971,1 

Investeringar, mnkr 

Budget Prognos Avvikelse Delår 2022 Delår 2021 

22,4 22,4 0,0 6,6 5,3 
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Socialnämnden 
Året så här långt 
Satsning på utbildning i nytt förhållningssätt 
Under året har socialnämnden börjat utbilda social-
tjänsten enligt metoden Sign of Safety. Metoden har 
sin utgångspunkt i samarbetet mellan familjen och 
socialsekreteraren enligt ett förhållningssätt som 
präglas av samarbete och öppenhet där familjen är 
experter på sin egen situation och socialsekreteraren 
utifrån sin profession. 

Från tre verksamhetsområden till två  
Sedan den 1 juli är verksamhetsområdena barn och 
unga samt vuxna sammanslagna till ett område, Barn 
och Vuxna, under en verksamhetschef med syfte att 
minska stuprören, öka tillsammansarbetet och skapa 
synergieffekter för kommunens invånare. 

Omtag kring vården för vuxna 
Socialförvaltningen har genomfört ett utvecklingsar-
bete för att se vilka sociala tjänster som behöver er-
bjudas framöver då det finns ett behov av att införa 
fler tjänster som bygger på skräddarsydd vård av 
både missbruk och psykisk ohälsa. 

Genom Novagården erbjuds flera olika typer av lös-
ningar både i form av behandling, där man bor till-
sammans med andra och får behandling i grupp samt 
behandling som utgår ifrån ett eget boende bredvid 
Novagården. 

Verksamheten Fenix erbjuder 12-stegsbehandling 
och individuellt skräddarsydd behandling till kom-
muninvånare som bor i egen lägenhet. Fenix har nu 
ett pågående utvecklingsarbete där man öppnat upp 
för deltagande i 12-stegsbehandlingen utan ett bi-
ståndsbeslut som grund eftersom man ska kunna 
delta i programmet när man är som mest motiverad. 

Orosanmälningar ökar 
Andelen anmälningar och ansökningar bland barn 
och unga har ökat de senaste åren. Från ett genom-
snitt på 2 190 anmälningar per år mellan 2015 och 
2021 till 2 932 år 2020 samt 2 507 år 2021. Under år 
2022 beräknas antalet anmälningar att stiga till 3 250 
om vårens trend håller i sig. Därmed ökar risken att 
kostnaderna för socialtjänsten ökar igen eftersom an-
ledningen till att barn och unga får kontakt med so-
cialtjänsten ofta handlar om att de på något sätt är 
försummade, inte får det stöd de är i behov av, att de 
utsatts för eller har bevittnat våld samt att det före-
kommer missbruk i familjen. Även orosanmälningar 

gällande vuxna har ökat under år 2022 jämfört med 
2020 och 2021. 

De planerade åtgärderna gällande vården för 
barn och unga är i gång  
Arbetet med att ersätta externa placeringar är igång. 
Genom socialförvaltningens eget öppenvårdsteam 
ges ett högintensivt stöd till barn och unga samt deras 
familjer på hemmaplan och det är i princip fullt i de-
ras uppdrag. Planen framöver är att även starta upp 
en behandlingsfamilj som kan ta emot barn och unga 
för ett omfattande och kvalificerat behandlingsarbete 
i hemmiljö. I arbetet med familjehemmen har några 
familjer utsetts till att bli mentorsfamiljer för övriga 
familjehem och på så sätt skapa nätverk som stöttar 
varandra i uppdraget. Modellen bygger på Mocking-
bird-modellen från Canada. 

Måluppfyllelse 
Måluppfyllelsen  
redovisas i 
årsredovisningen

Måluppfyllelsen 
redovisas i 
årsredovisningen 

Samhällsservice 
av hög kvalitet 

Hög livskvalitet 
för kommunin-
vånarna 

God ekonomi 

Attraktiv 
arbetsgivare 

Hållbar 
produktion 
och konsumtion 

God ekonomi 
Socialförvaltningens budget är i balans på grund av 
att kostnaderna för extern vård på HVB-hem mins-
kat till viss del, samt att socialförvaltningen har växlat 
över till familjehem i egen regi i stället för konsulent-
stödda hem. Kostnaderna för familjehem är däremot 
fortfarande inte i balans på grund av ökningen av an-
talet aktualiserade barn och unga generellt. 

Attraktiv arbetsgivare 
Medarbetarundersökningen visar på en stor förbätt-
ring av arbetsmiljön på förvaltningen. HME-index 
(Hållbart, Motiverat, Engagerade medarbetare) har 
gått från 74 förra året, till 80 i år. De olika enheterna 
har haft som lägst 63 och som högst 94. 

Personalomsättningen ligger stabilt på cirka 10 pro-
cent, vilket är en tydlig förbättring från tidigare. Dock 
är det fortfarande svårt att rekrytera socionomer vil-
ket Hässleholm delar med landet i övrigt. 
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Hållbar produktion och konsumtion 
Som en del av socialnämndens mål att alla i kom-
munen ska kunna leva ett självständigt liv har social-
förvaltningen arbetat med att minska hemlösheten i 
kommunen. En del av detta är att kunna erbjuda 
natthärbärge hos nattjouren. Under året har social-
förvaltningen kunnat erbjuda det antal platser som 
behövs och inga invånare har blivit avvisade från 
nattjouren. 
 
Ekonomisk helårsprognos 
Socialnämnden prognostiserar med ett nollresultat 
på drift- och investeringsbudgeten. 
 
Övergripande + 2,3 mnkr 
I de övergripande verksamheterna prognosticeras ett 
överskott i budgeten för personal till följd av tjänst-
ledigheter, föräldraledigheter och vakanser samt 
överskott i budgeten för personalsociala aktiviteter 
till följd av pandemin. Även budgeten för förenings-
bidrag visar överskott på 0,5 mnkr, främst på grund 
av en förändring i hur dessa kostnader bokförs med 
koppling till rätt verksamhetsår. 
 
Mottag, stöd och support +0,4 mnkr 
Prognosen visar överskott med cirka 0,4 mnkr som 
beror på vakanser fördelat över hela verksamhetsom-
rådet. 
 
Barn och unga -6,3 mnkr 
Verksamhetsområdet går med underskott vilket 
främst beror på höga placeringskostnader. Det höga 
inflödet under senare delen av våren har medfört en 
ökning i antal HVB- och familjehemsplaceringar.  
 
Budgeten för familjehemsplaceringar visar under-
skott med cirka -4,7 mnkr och institutionsplaceringar 
med cirka -3,0 mkr. Budgeten för personalkostnader 
visar överskott om cirka 1,8 mkr, främst på grund av 
tjänstledigheter, vakanta tjänster och sjukskrivningar. 
 
Vuxen +3,6 mnkr 
Inom område vuxen finns ett överskott som beror på 
sjukskrivningar samt vakanser men även minskade 
placeringskostnader jämfört med tidigare år, place-
ringsbudgeten visar på ett överskott om cirka 2 mnkr. 
 
Utveckling på sikt 
De största utmaningarna 
De största lokala utmaningarna för socialtjänsten 
handlar om medborgarnas upplevelse av otrygghet, 
inflödet till socialtjänsten gällande orosanmälningar, 
det svåra läget att rekrytera socionomer samt den 

psykiska ohälsan med samsjuklighet. Det händer 
även en del saker på nationell nivå som kommer att 
påverka Hässleholm framöver. 
 
Regeringen har tidigare beslutat om en utredning gäl-
lande samsjuklighet som blev klar november 2021. 
Utredningen föreslår att all behandling av skadligt 
bruk och beroende ska vara ett ansvar för regioner-
nas hälso- och sjukvård. Detta ska framgå av hälso- 
och sjukvårdslagen (HSL). I dag är ansvaret för be-
handling av skadligt bruk och beroende delat mellan 
kommunernas socialtjänst och regionernas hälso- 
och sjukvård. 
 
Utredningen föreslår att socialtjänstens ansvar för 
personer med skadligt bruk och beroende förtydligas 
och fokuseras på tre huvudsakliga områden 
 
1. uppsökande verksamhet 
2. information om och förmedling till samhällets stöd 
och annat förebyggande arbete 
3. sociala stödinsatser 
 
Den nationella utmaningen med att fem procent av 
alla barn i Sverige någon gång kommer att vara pla-
cerade i samhällsvård är också en stark faktor för 
Hässleholm. Precis som att en femtedel av de place-
rade barnen blir uppväxtplacerade och inte flyttar 
hem igen. Cirka en tredjedel av alla placerade barn 
och unga omplaceras minst fem gånger och cirka tio 
procent av de placerade barnen omplaceras minst 
åtta gånger. Därför pågår en utredning som är tillsatt 
av regeringen och väntas vara klar i april 2023. 
 
Ny socialtjänstlag 2023 
En ny socialtjänstlag är att vänta från 2023 vilket 
kommer att påverka socialtjänstens arbete. Syfte med 
den nya lagen är att öka tillgängligheten och att det 
ska vara enkelt att få stöd och hjälp utan att det ska 
finnas en grundutredning. Trots att detta blir en för-
enkling kommer dokumentationsskyldigheten öka 
för att man ska kunna följa och utvärdera arbetet. 
 
 

Drift, mnkr       

Budget Prognos Avvikelse Delår 2022 Delår 2021 

192.3 192.3 0 124.8 125.6 

Investeringar, mnkr       

Budget Prognos Avvikelse Delår 2022 Delår 2021 

0.5 0.5 0 0,3 0,9 
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Omsorgsnämnden 

Året så här långt 
Demografi 
Den demografiska utvecklingen visar en ökning av 
antalet äldre i särskilt boende, framför allt boende med 
demensinriktning. Ökningen av ansökningar började 
redan i slutet av 2021 och har sedan hållit i sig. Ett led i 
att möta det ökade behovet av platser inom särskilt 
boende är förhyrningen av Björksäter, vilket öppnade i 
april med flytten från Ekegården. Under hösten 
kommer arbetet med att öppna upp fler avdelningar på 
Björksäter att fortgå. Ansökningarna om hemtjänst har 
ökat även om timmarna som utförs minskat något 
under året.  Ansökningar om bland annat personlig 
assistans har ökat senaste tiden.  

Pandemin 
Pandemin påverkade verksamheten vid inledningen av 
året då också förvaltningens krisledningsgrupp 
reaktiverades. Många medarbetare var hemma på grund 
av egen sjukdom eller för att någon i den nära familjen 
var sjuk. Ernst & Young har gjort en granskning av 
förvaltningens och nämndens hantering av 
skyddsutrustning 2021, vilken har föranlett en rad 
åtgärder inom förvaltningen men också en förändring i 
kommunens ekonomisystem. 

Civilt försvar 
Med anledning av kriget mellan Ryssland och Ukraina 
har det under våren pågått ett intensivt arbete för att 
stärka förvaltningens civila försvarsförmåga. En 
planering är framtagen för det fortsatta arbetet, vilket 
pågår tillsammans med en rad andra förvaltningar och 
bolag. 

Personal och kompetensförsörjning 
En av förvaltningens största utmaningar är 
kompetensförsörjningen. En rad åtgärder för att 
attrahera, introducera och behålla medarbetare och 
chefer är antingen påbörjade eller planerade. Till 
exempel är en handlingsplan för arbetet med att skapa 
en heltidsorganisation framtagen och en projektledare 
rekryterad. Arbete med att förbättra introduktionen av 
nya medarbetare pågår utifrån olika professioners 
behov.  

Välfärdsteknologi 
För att möta utmaningarna med allt fler äldre i kom-
bination med svårigheten att bemanna, så är välfärds-
tekniken en viktig faktor för att säkra upp inom vård 

och omsorg. Förvaltningen har flera olika tekniska 
hjälpmedel och funktioner som används. En del av dem 
sedan flera år. En utmaning är en stabil uppkoppling.  

Måluppfyllelse 

Samhällsservice av hög kvalitet 
Målet följs bland annat genom vissa resultat i 
Socialstyrelsens brukarundersökning. 2022-års 
undersökning visar att 89 procent av dem som har 
hemtjänst är nöjda eller mycket nöjda med de insatser 
som utförs. Det är strax över rikssnittet på 86 procent. 
Undersökningen visar också att 83 procent av dem som 
bor på särskilt boende är nöjda eller mycket nöjda med 
sitt boende. Rikssnittet ligger på 77 procent.  

Hög livskvalitet för kommuninvånarna 
Nämndens mål om förbättrad hälsa följs genom 
indikatorn om minskat antal fallavvikelser. Trots att 
resultatet för delåret visar på en minskning av antalet 
fallavvikelser jämfört med föregående år, uppnås bara 
målvärdet delvis.  Målet om ökad integration i arbetslivet 
följs genom antalet arbetsmarknadsresurser i 
omsorgsförvaltningens verksamheter. Dialogmöten är 
inplanerade under hösten för planering av det fortsatta 
arbetet kring hur förvaltningen kan nå målet om ökat antal 
arbetsmarknadsresurser i omsorgens verksamheter.  

God ekonomi 
Omsorgsnämndens kopplade nämndmål är formulerat 
som en ekonomi i balans. Avstämda indikatorer avser 
ekonomiskt utfall och nettokostnadsavvikelser mot 
riket.  

Attraktiv arbetsgivare 
Målet om ett förbättrat HME-index (Hållbart 
Medarbetar Engagemang) i den årliga 
medarbetarenkäten uppnås inte, då resultatet sjunkit 
något jämfört föregående år. En möjlig förklaring är 

Samhällsserv
ice av hög 
kvalitet 

Hög 
livskvalitet 
för 
kommuninvå
narna 

God ekonomi 

Attraktiv 
arbetsgivare 

Hållbar 
produktion 
och   
konsumtion 
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den låga svarsfrekvens i årets undersökning, som 
sannolikt beror på att undersökningen genomfördes 
under påskveckan, då många medarbetare var lediga.  
Som ett led i att uppnå målet om att trygga 
kompetensförsörjningen pågår planering för höstens 
satsning på förstärkt kompetens inom hälso-och 
sjukvård för undersköterskor. Förvaltningen uppnår 
inte målet om ökad frisknärvaro, då resultatet har 
sjunkit jämfört med föregående år, vilket också går i 
linje med den ökade sjukfrånvaron.  

Hållbar produktion och konsumtion 
Omsorgsnämnden har fyra mål knutna till detta 
fullmäktigemål. Avseende antalet miljöfordon så 
förväntas de öka, under förutsättning att den 
genomförda beställningen som varit fördröjd, 
kommer under året. Antalet inventarier som Ge och 
Få omsätter har ökat drastiskt jämfört med föregående 
år. Vidare är metoder för att uppnå målet om minskat 
matsvinn per serverad portion under planering i 
utvalda verksamheter för särskilt boende. Likaså pågår 
planering för höstens genomförande av pilotprojekt 
för AR teknologi inom hemtjänst och hemsjukvård. 

Ekonomisk helårsprognos 
Omsorgsnämnden prognosticerar ett underskott 
påhelårsbasis med -8,0 mnkr. Inom Resursenheten 
har svårigheter att rekrytera personal inneburit 
omfattande kostnader. Underskottet är en följd av 
inköp för inhyrd personal som avser sjuksköterskor, 
vilket saknas i budget (cirka 30 mnkr).

Särskilt boende +7,9 mnkr 
Verksamheten Särskilt boende visar en positiv 
prognos med +7,9 mnkr. Sjukfrånvaron har under 
perioden maj till aug minskat. Via statsbidrag har 
flera tjänster finansierats för att höja kvaliteten i 
verksamheten.  

Köpt verksamhet, Myndighetsenheten -3,6 

mnkr 
Prognosen är -3,6 mnkr och oförändrad jämfört med 
i april. Budgetavvikelsen beror på en ökad volym av 
köpta platser. 

Resurs -16,2 mnkr 
Aktuellt underskott i dag är -9,7 mkr. Underskottet 
är följd av inköp för inhyrd personal som avser 
sjuksköterskor. Det råder svårigheter att rekrytera 
sjuksköterskor till samtliga platser i kommunen. 
Utannonsering har gjorts och intresset till 
ansökningarna har varit svagt. Under 

sommarmånaderna har bemanningen varit en 
utmaning, då ordinarie personal har tagit ut sin 
semester vilket har medfört att trycket på att bemanna 
arbetsplatserna med sjuksköterskor har varit extra 
svårt. Detta har medfört att kostnaderna för inköp av 
inhyrd personal avseende sjuksköterskor har ökat från 
25 procent till 100 procent under perioden maj-
augusti jämfört med perioden januari-april. 
Prognosen bygger på att inköp av inhyrd personal för 
sjuksköterskor kommer att vara hög under resterande 
månader september-december där vi räknar med att 
kostnaden för inhyrd personal kommer att uppgå till 
10,7 mkr enligt en färsk prognos från 
verksamhetschef. Totalt underskott för år 2022 skrivs 
därför upp med -12,7 mkr till -16,2 mkr. 

Administration och gemensamt +3,9 mnkr 
Aktuellt överskott för perioden uppgår till +3,4 mnkr, 
dock beräknas prognosen för 2022 vara +3,9 mnkr. 
Via Statsbidrag har finansierats flera tjänster för att 
höja kvaliteten i organisationen.  

Utveckling på sikt 
Digitalisering 
Välfärdstekniken behöver fortsatt utvecklas. 
Förvaltningen kommer att ta fram en handlingsplan 
utifrån den kommunövergripande Digitala strategin. 
Detta arbete kommer att göras i dialog med centrala 
IT och övriga förvaltningar och blir en del i den 
verksamhetsplan som ska tas fram utifrån den nya 
styrmodellen.  Det pågår ett antal projekt inom 
förvaltningen och mycket är implementerat, men det 
återstår mycket att göra för att fullt ut använda de 
möjliga tekniska lösningar som finns utan att försämra 
kvaliteten.  

Kompetensförsörjning 
Under hösten kommer arbetet slutföras kring 
specialistundersköterskornas uppdrag, placering och 
rekrytering. Arbetet med att heltidsorganisera förvalt-
ningen tar fart under hösten. Kompetensförsörjningen 
är en av de största utmaningarna.  

Drift, mnkr 

Budget Prognos Avvikelse Delår 2022 Delår 2021 

1 139,7 1 147,7 -8,0 758,6 761,6 

Investeringar, mnkr 

Budget Prognos Avvikelse Delår 2022 Delår 2021 

1,8 3,0 -1,2 1,0 0,5 
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Miljö- och stadsbyggnads-
nämnden
Året så här långt 
Införandet av ny GIS-plattform 
Arbetet med att bygga upp och föra över all inform-
ation till det nya systemet har pågått under hela våren. 
Första prioritet har varit på våra interna kartor för att 
ge handläggarna nya moderna verktyg för sin hand-
läggning. Utbildningar har hållit för cirka 200 tjänste-
personer. Under hösten fortsätter arbetet och kartor 
för allmänheten kommer att driftsättas. 

E-tjänster för mät- och kartbeställningar
För att underlätta vid beställningar av olika mätupp-
drag och kartbeställningar, pågår ett arbete med att ta 
fram e-tjänster. Först ut är bland annat beställning av 
nybyggnadskarta, husutstakning och gränsutvisning. 
Tjänsterna beräknas vara i drift innan årsskiftet. 

Digitalisering och e-tjänster för kortare hand-
läggningstider och bättre service 
Förberedelser pågår för att under sista kvartalet 2022 
lansera ett antal e-tjänster inom miljö- och livsme-
delstillsynen. 

Ny hemsida 
I samband med att kommunen lanserar en ny hem-
sida görs även ett omtag med förvaltningens hemsida 
och den information som finns att söka. Kommunen 
satsar på att texterna ska vara mer tillgängliga för 
medborgarna och övriga besökare. 

Detaljplaner 
Fram till halvårsskiftet har 4 detaljplaner antagits. 
Detaljplaner för paradiset och Smedjebacken har an-
tagits vilket möjliggör drygt 175 nya bostäder.  

Fastighetsbildning 
Ärendeinströmningen av lantmäteriförrättningar har 
varit relativt normal under första halvåret, men har 
minskat något sedan halvårsskiftet. Flertalet av de 
äldsta ärendena har avslutats under våren och som-
maren. Handläggningstiden för prioriterade ärenden, 
nybyggnation för bostad och verksamheter, har 
minskat sedan årsskiftet och målet på handläggnings-
tid under 5 månader från ansökan till slutlig registre-
ring är uppnådd. Vid halvårsskiftet gjorde lantmäte-
rimyndigheten en intresseanmälan för ett nytt hand-
läggningssystem, då det nuvarande systemet “Tros-
sen”, kommer att fasas ut. 

Bygglov 
Under första halvåret har inflödet av ärenden stabili-
serat sig. Kommunen har fått in 485 ärenden fram till 
och med augusti, jämfört med samma period förra 
året då 515 ärenden inkom. En viss minskning av 
bygglovsärenden märks men det råder en viss ökning 
av ärenden som rör installation av eldstad. Efter att 
ha jobbat aktivt med att effektivisera arbetssätt så är 
byggavdelningen nu i ärendebalans.  

Handläggningstiderna för bygglov har minskat med 
6,5 dagar under året första halva, från 31 dagar till 
24,5 dagar.  

Måluppfyllelse 

Måluppfyllel-
sen redovisas i 
årsredovis-
ningen 

Samhällsser-
vice av hög 
kvalitet 

Hög livskvali-
tet för kom-
muninvå-
narna 

God ekonomi 

Attraktiv ar-
betsgivare 

Hållbar pro-
duktion och    
konsumtion 

Samhällsservice av hög kvalitet 
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen arbetar med 
medborgarfokus, exempelvis e-tjänster, upplärning 
av kontaktcenter och ett kontinuerligt arbete med att 
uppdatera hemsidan. Rättssäkerheten i de beslut som 
fattas på förvaltningen är viktig då de ska vara så 
säkra att de klarar en prövning i överprövande in-
stans, vilket de till stor del är i de fall de överprövats. 
Handläggningstiden ska vara effektiv och rimlig i 
ärenden. Den upplevda kundnöjdheten mäts såväl av 
Sveriges kommuner och regioner i Insiktsmätningen 
som i egen mätning av kundnöjdhet i bygglovsären-
den. Förvaltningen upplever att de flesta privatperso-
ner är nöjda, exempelvis är 95 procent nöjda med be-
mötandet och 81 procent tycker handläggningen av 
bygglovsärenden är effektiv. 

Hög livskvalitet för kommuninvånarna 
Livsmedelsföretagarna ska ha en säker livsmedels- 
och dricksvattenhantering utan otillåtna livsmedel 
och bedrägerier ska inte förekomma. Detta kontroll-
eras av miljöavdelningen enligt en tillsynsplan som 
efterföljs. Kontrollen av radonmätning ligger dock 
något efter plan. 
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God ekonomi 
En översyn av taxan sker kontinuerligt då full kost-
nadstäckning ska eftersträvas enligt beslut i kom-
munfullmäktige. Dock finns ingen bra gemensam 
modell för att mäta kostnadstäckningen fullt ut och 
arbete för framtagande av modell pågår. 

Attraktiv arbetsgivare 
.Medarbetarna ska erbjudas en god arbetsmiljö. Årli-
gen görs en medarbetarundersökning, och årets re-
sultat visar en svag nedgång av resultatet. Det arbetas 
med olika insatser för att förbättra resultatet. Förvalt-
ningen arbetar även kontinuerligt med att hitta nya 
möjligheter till ett hållbart arbetsliv och har skapat 
goda förutsättningar för fortsatt flexibelt arbete ge-
nom att även fortsättningsvis ha möjlighet till visst 
distansarbete. 

Hållbar produktion och konsumtion 
Kommunens energi- och klimatrådgivare arbetar en-
ligt planerat med tillsyns- och rådgivningsbesök i 
syfte att öka kunskapen om effektiv energianvänd-
ning. 

Ekonomisk helårsprognos 
Budget i balans 
Nämndens ekonomiska helårsprognos visar på en 
budget i balans. Osäkerhetsfaktorerna är dock några, 
bland annat är några av verksamheterna beroende av 
antalet inkomna ärenden, vilket delvis styrs av rå-
dande konjunkturläge i landet. Det i sin tur påverkar 
således framtida intäkter för bland annat byggavdel-
ningen. 

Stadsbyggnad- och samhällsplanering 
Tre av fyra verksamheter inom stadsbyggnad pro-
gnostiserar i nuläget ett underskott totalt sett på 0,9 
mnkr. Underskotten beror på lägre intäkter än bud-
geterat. Anledningarna är framför allt att det under 
året varit förhållandevis hög personalomsättning vil-
ket innebär att det tar tid innan ny personal är in-
körda i sina arbetsuppgifter och därmed genererar in-
täkter. De minskade intäkterna härleds även till svå-
righet att rekrytera behörig personal för vissa verk-
samheter vilket då genererar personalbrist delar av 
året.   

Miljö- och hälsoskydd 
Överskott prognostiseras inom både miljö- och livs-
medelsområdet på totalt 0,5 mnkr. Till stor del beror 
överskottet på minskade overheadkostnader men 
också lägre personalkostnader i samband med di-
verse frånvaro. 

Utveckling på sikt 
Fortsatt arbete med digitalisering 
Förvaltningen har de senaste åren infört ett antal e-
tjänster samt en robottjänst. Digitaliseringsprocessen 
fortsätter i syfte att underlätta för såväl medborgare 
som handläggare och därmed korta ned handlägg-
ningstiderna. 

Utvecklings- och kvalitetsarbete 
Miljöavdelningen har under senaste året haft en hög 
arbetsbelastning med flertalet ärenden som dragit ut 
på tiden. Under sensommaren inleddes arbetet med 
en intern översyn över arbetssättet i syfte att se över 
arbetsrutiner för en anpassning till dagens behov och 
förutsättningar. Målsättningen är en rimlig arbetsbe-
lastning och ökad service till kommuninvånarna. 

Handläggningstider 
Den rådande situationen i omvärlden samt en kom-
mande lågkonjunktur skulle kunna leda till ett lägre 
ärendeinflöde på bygglovsavdelningen men även 
Lantmäterimyndigheten. Även andra avdelningar på-
verkas av en lågkonjunktur. Förvaltningen kommer 
att jobba mer aktivt med tillsynsärenden genom att 
rekrytera en tillsynshandläggare som kommer att 
jobba uteslutande med tillsyn enligt plan- och bygg-
lagen samt tillsyn enligt miljöbalken gällande strand-
skydd.  

Förvaltningen kommer även att fortsätta jobba mot 
kortare handläggningstider samt öka upp kommuni-
kation och service mot medborgare och företag. Yt-
terligare digitalisering och effektivisering av bygglov-
handläggningen genom införandet av så kallad visuell 
styrning kommer att underlätta både handläggning 
och användandet av tjänster för medborgaren. 

Drift, mnkr 

Budget Prognos Avvikelse Delår 2022 Delår 2021 

31,1 31,1 0 20,1 19,5 

Investeringar, mnkr 

Budget Prognos Avvikelse Delår 2022 Delår 2021 

0,4 0,5 -0,1 0,5 0,4 
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Hässlehem AB 
Året så här långt 
Byggprojektet i Hästveda med 12 marklägenheter 
löper på enligt plan och beräknas vara klart för 
inflyttning i mars 2023. 

Byggnationen i Hästveda har ökat intresset i de andra 
kransorterna, inte minst i Sösdala. I Sösdala har 
Hässlehem under sommaren lämnat in 
bygglovshandlingar för byggnation av åtta 
marklägenheter. 

Byggnationen är planerad att genomföras som en 
förtätning inom fastigheten Vannaröd 56:7 cirka 500 
meter från stationen i Sösdala. Formellt beslut kring 
eventuell byggnation väntas fattas i samband med 
upphandling vid årsskiftet. 

Byggnationen av 27 lägenheter i Hässleholm 
benämnt Wendes etapp 3 fortgår enligt plan med 
planerad inflyttning under sommaren 2023. 

Ekonomisk helårsprognos 
Under våren har räntenivån stigit och de lån som 
omsatts hittills under året har skett till betydligt högre 
räntenivå. Likaså har driftskostnaderna ökat väsentligt 
under sommaren, både när det gäller fjärrvärme och 
el. Under året har en del större reparationer på hissar 
gjorts och brandlarmen har uppgraderats på 
äldreboenden.  

Måluppfyllelse 
Hässlehem AB har antagit ett antal mål för bolagets 
verksamhet. De uppsatta målen gäller  

- Ekonomi
- Energisparåtgärder
- Nybyggnation enligt ägardirektiv

När det gäller mål för ekonomin bör bolaget 
öka soliditeten med minst 1 procent per år, 
för att kunna möta olika risker och eventuella 
förluster, samt för att kunna vara ekonomiskt starka 
vid nyupplåning och nybyggnation. Ett snitt i Sverige 
för kommunala bostadsbolag i vår storlek är cirka 20 
procent.  

Arbetet med energisparåtgärder är ett prioriterat 
arbete under 2022 och under juni började en 
drifttekniker. Arbetet med att inventera och injustera 
ventilationsanläggningarna är i full gång och 
prioriteringen har i början varit på 
omsorgsfastigheter.  

De höga elpriserna påverkar Hässlehem till viss del. 
Hässlehem har till 75 procent ett bundet elpris fram 
till och med 2024 och 25 procent rörligt. Detta 
skapar en viss trygghet men vi måste vidta märkbara 
åtgärder för att minska den samlade elförbrukningen. 

Under juni genomfördes den första Nöjd-
kundenkäten och resultatet var som ett snitt väldigt 
bra och något vi är stolta över. 

Just nu pågår arbetet med att vidta åtgärder enligt en 
framtagen handlingsplan. Det som framkom som 
förbättringsområden var; 

- Telefon- och öppettider för kundtjänst
- Städning av tvättstugor och soprum
- Insatser för att främja granngemenskap
- Tillgång till utemöbler

Resultatet varierade inom olika områden och varje 
område har sin egen handlingsplan. 

Utveckling på sikt 
Arbetet för att förbättra oss efter  NKI-
undersökningen kommer att vara prioriterat 
tillsammans med energibesparingsarbetet. 

Utifrån de kostnadsökningar som varit på 2021 och 
under 2022 så är vi tvingade att arbeta med att öka den 
ekonomiska effektiviteten och kostnadsmassan.  

Hyresförhandlingarna under 2022 kommer att vara 
väldigt viktiga och att Hässlehem där får täckning för 
kostnadsökningarna på ett annat sätt än under 2021. 

Resultatsammanställning, tkr 
Budget Prognos Avvikelse Delår 2022 Delår 2021 

Resultat före skatt 20 785 20 774 -11 16 418 20 795 

48

SY'Bff 



Hässleholms Industri-
byggnads AB 
Med dotterbolagen Hässleholm Norra Station AB, Hässle-
holm M6 AB och Byggaren 3 Fastighets AB 

2022-01-01 – 2022-08-31 
Året så här långt 
Årets verksamhet 
Förvaltning och utveckling av bolagets mark och fas-
tighetsbestånd har i huvudsak utförts i enlighet med 
fastställd budget. 

Ny upphandling av skogsentreprenör för avverk-
ningsrätter, skogsprodukter och virkesrelaterade 
skogsbrukstjänster har genomförts under våren och 
ett nytt kontrakt har tecknats för 2022–2024 års 
skogsbruk. Inom Hovdala/Mölleröd har skoglig 
skötsel och föryngringsavverkning utförts enligt bud-
get. 

I juni beslutade Länsstyrelsen om bildande av natur-
reservat Hovdala, om 320 ha. Syftet med naturreser-
vatet är att bevara biologisk mångfald, och att skydda, 
vårda, bevara och återställa värdefulla naturmiljöer. 

HIBAB ansökte hösten 2018 om lagligförklaring av 
Hammarmölledamm och tillstånd hos Mark- och 
miljödomstolen. DOM har meddelats den 10 febru-
ari 2022, där anläggningen inte omfattas av urminnes 
hävd och domstolen avslår yrkandet om lagligförkla-
ring av vattenkrafts- och dammanläggning. HIBABs 
styrelse har överklagat DOM i avvaktan på en över-
enskommelse med Länsstyrelsen avseende anlägg-
ning av sidovåtmarker. Efter tecknande av överens-
kommelse har överklagan återkallats och ansökan om 
artskyddsdispens och begäran om utrivning har på-
börjats.  

Projekt 
Inom projekt Norra Station har HIBAB ansökt om 
planändring för byggnation av parkeringsdäck ovan 
mark mot väster, vilken har varit på samråd under 
våren. Nybyggnation av hus M4, 4 500 
kvm kontorslokaler, har slutförts med 
en inflyttning och invigning i mars. 
Projektkostnaden uppgår till 99 jäm-
fört med en projektbudget på 100 
mnkr. 

HIBAB har genomfört Ombyggnad av Industrilo-
kaler, Del av Terminalen 1. Hyreskontrakt har teck-
nats på 10 år med inflyttning den 1juli 2022. Om-
byggnaden är kostnadsberäknad till maximalt 18,5 
mnkr och slutförhandlingar pågår. 

Köp och försäljning 
Köpeavtal för fastigheten Vittsjö 3:385 har tecknats 
den 12 maj 2022, där HIBAB överlåter och försäljer 
fastigheten för en köpeskilling av 3,0 mnkr. Tillträ-
desdag var den 1 juni 2022 och försäljningen kom-
mer att påverka helårsprognosen. 

Den 23 april 2021 har ett brev med rätt att påkalla 
optionsavtal för Hässleholm M6 AB mottagits. Opt-
ionsavtalet ger möjlighet att påkalla tillträde till akti-
erna i dotterbolaget. Slutförhandlingar pågår. 

Ekonomisk helårsprognos 
Prognosen för helår pekar på ett resultat efter finan-
siella poster på 6,4 mnkr för HIBAB. Prognosen för 
de andra bolagen är bedömd till 1,0 mnkr i resultat 
för Hässleholm Norra Station AB, 0,5 mnkr för 
Hässleholm M6 AB och 0,4 mnkr för Byggaren 3 
Fastighets AB. 

Måluppfyllelse 
HIBAB arbetar kontinuerligt för att skapa utveck-
lande och tillväxtbefrämjande miljöer och lokaler för 
såväl nya som befintliga företag. 

En ny hållbarhetspolicy för HIBAB-koncernen an-
togs i december 2021. Energieffektivisering, gröna 
hyresavtal och miljöcertifieringar är kontinuerliga 
mål i verksamheten. Stjärnfallet 1 är pilotprojekt för 
certifiering enligt Miljöbyggnad iDrift. En underjor-
disk mängdmätt miljöstation har installerats på Norra 
Station. Hus M4 på Norra Station har certifierats en-
ligt Miljöbyggnad Silver. 

Utveckling på sikt 
Ytterligare förvärv av strategiska fastigheter kan bli 
aktuella, då vakansgraden i fastighetsbeståndet är re-
lativt låg. 

Resultatsammanställning, tkr 
Budget 

2022 
Prognos 

2022 
Avvikelse Delår au-

gusti 2022 
Delår au-
gusti 2021 

HIBAB res. före skatt 3 460 6 422 2 962 10 749 7 937 
Hlm Nstn AB res. före 
skatt 

336 1 017 681 1 208 -143

Hlm M6 AB res. före skatt 476 476 0 385 442 

Byggaren 3 res. före skatt 418 418 0 589 594 
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Hässleholm Miljö AB 
Året så här långt 
2022 fyller Fjärrvärmen i Hässleholm 50 år! Det fi-
rar vi med Öppet Hus på Fjärrvärmeverket i Hässle-
holm den 1 oktober.  

Fjärrvärmetaxans nya modell för företag och verk-
samheter trädde i kraft den 1 juni i år. Prisdialogen 
genomfördes med representanter från olika kund-
grupper och under augusti månad hölls det slutliga 
mötet i årets prisdialog där prisändringen kunde 
fastställas per den 1 januari 2023. 

Det årliga underhållsstoppet av fjärrvärmepannorna 
löpte väl och de planerade underhållsåtgärderna 
kunde utföras enligt plan. Projektet med att ansluta 
fjärrvärme till den nya sjukhusdelen vid Skytteliden 
pågår och förväntas vara klar under september må-
nad. Förarbete för att bygga en ny rökgasreningsan-
läggning med högre reningskapacitet för avfallsför-
bränning pågår. 

Under ett flertal år har det rått osäkerhet kring hur 
det framtida ansvaret för insamling av förpacknings-
avfall ska förvaltas. Under sommaren fattade rege-
ringen beslut om att det framöver är kommunerna 
som ansvarar för insamling av förpackningsavfallet 
(plast, papper, glas och metall) medan det ekono-
miska producentansvaret kvarstår. Fastighetsnära 
insamling av förpackningsavfall ska vara implemen-
terat senast 2027-01-01 och insamling av förpack-
ningsavfall ska finnas på vissa platser utomhus sen-
ast 2026-01-01. För Hässleholms kommun innebär 
detta ingen skillnad jämfört med nuläget då det se-
dan 1997 funnits fastighetsnära insamling av för-
packningar och det sedan 2006/2007 är ovanstå-
ende förpackningsslag som samlas in. 

På Hässleholms Kretsloppscenter fortsätter arbetet 
med att utveckla olika bearbetningsmetoder för av-
fallsbehandling. En ny yta för asbestdeponi är under 
uppbyggnad.  

Det råder ett stort behov av underhåll och reinveste-
ring inom vatten- och avloppsverksamheten. Plane-
ring av arbetet samt ett stort antal underhållsprojekt 
pågår samtidigt. 

Den 6 september tillträder Mats 
Didriksson sin tjänst som ny VD i 
HMAB efter Sven Carlsson, som 

lämnade bolaget under sommaren. Mats kommer 
närmast från Sysav och har stor erfarenhet både från 
avfalls- och energibranschen. 

Ekonomisk helårsprognos 
Dagens omvärldsfaktorer påverkar bolaget i stor ut-
sträckning och ger en större ovisshet i prognosen än 
vad som är brukligt. Det är framför allt priserna för 
bränsle, råvaror, drivmedel, el och räntor som påver-
kas men även befarade leveransförseningar och kon-
junkturoro skapar osäkerhet. Verksamheten på Häss-
leholms Kretsloppscenter är mycket konjunktur-
känslig och fjärrvärmeverksamheten och VA-verk-
samheten drabbas hårt av indexstyrda leverantörsav-
tal. Energikrisen är allmänt känd och är givetvis en 
stor osäkerhetsfaktor kostnadsmässigt. Prognosen 
för helåret är trots ovanstående något bättre än bud-
get för året. 

Måluppfyllelse 
De flesta verksamhetsmål är satta med helårsper-
spektiv och rapporteras vid årsskiftet.

Utveckling på sikt 
Med dagens energikris är fjärrvärme ett extra pris-
värt alternativ för miljövänlig uppvärmning. Pro-
duktionseffektivisering och utveckling pågår stän-
digt inom fjärrvärmeverksamheten. HKC har kapa-
citet att ta emot komplexa avfall och utvecklingsar-
betet med nya bearbetningsmetoder pågår. Även de-
poneringsmöjligheter finns för olika grader av miljö-
farligt avfall. Tack vare regeringens beslut i förpack-
ningsansvarsfrågan kan renhållningsverksamheten 
nu planera för framtida effektiviseringar och för-
bättringar inom området. Underhållsskulden inom 
VA-området ter sig likartad i hela Sverige och det är 
av största vikt för den framtida VA-försörjningen i 
kommunen att underhållet av VA-ledningsnät, re-
ningsverk, vattenverk och pumpstationer genom-
förs för att säkra upp en hög och hälsosam vatten-
kvalitet även i framtiden. Med kapitaltunga verk-
samheter som VA-och fjärrvärme får varje föränd-
ring av de finansiella kostnaderna stor effekt på in-
täktsbehovet och därmed taxenivån. Vi behöver 
komma ihåg att HMAB:s kunder till största delen 
också är medborgare i Hässleholms kommun. 

Resultatsammanställning, tkr 
Budget Prognos Avvikelse Delår 2022 Delår 2021 

Resultat före skatt -3 447 -81 3 366 8 609 6 725 
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Hässleholms Fibernät AB 
Året så här långt 
Verksamheten 
Bolaget har bedrivit verksamhet sedan 2022-01-01. 
Personal övertogs från kommunen 2022-01-01. En 
verksamhetsöverlåtelse gjordes 2022-03-17 från 
kommunen till Hässleholms Fibernät Holding AB 
och därefter upprättades ett koncessionsavtal, för att 
överta verksamhet och anläggning, mellan Hässle-
holms Fibernät Holding AB och bolaget. Bolaget har 
efter det upptagit lån på totalt 369,0 mnkr. och ge-
nomfört köpet av fiberanläggningen för 426,8 mnkr.  
I samband med köpet reglerades även det aktieägar-
tillskott på 107,8 mnkr som tillskjutits under 2021 så 
att bolaget erhöll ett likvidtillskott på 50 mnkr. Net-
tobelopp som är erlagt för köpet är 319 mnkr. 

Under juli 2022 gjordes ett byte av kommunikations-
operatör (KO) vilket bidragit till att tjänsteutbudet i 
nätet ökat samt att det i samband med detta skett en 
ökning av relationsersättningarna. I och med detta 
byte hoppas vi på att tjänsteförsäljningen till sluta-
bonnent kommer att öka vilket i sin tur ger en högre 
intäkt till bolaget. I och med att bytet gjordes cirka 
två månader tidigare än planerat kommer det att ge 
ett extra tillskott på cirka 1 mnkr. 

Utbyggnad 
Utbyggnaden i kommunens tätorter håller på att av-
slutas samtidigt som utbyggnaden på glesbygd fort-
går i de områden där inte Post- och telestyrelsen be-
talat ut bidrag till andra aktörer.  
Per den 31 augusti 2022 hade projektet 7 064 villa-
avtal och 270 företagsavtal. Totalt var 8 939 an-
slutna till nätet inklusive 234 kommunala anslut-
ningar. 

Beställningar för anslutningar till flerfamiljshus ökar 
samt anslutning av allmännyttans fastigheter kom-
pletteras. Antal anslutna hyresrätter och bostadsrät-
ter är 1 691. 

Ekonomisk helårsprognos 
Ekonomiskt utfall 
Driftsresultatet per augusti visar på ett under-
skott på cirka -2,2 mnkr jämfört med budget. 
Detta beror främst på att utfall anslutningsavgifter 
samt vissa övriga kostnader är i ofas med budgeten. 
På årsbasis prognosticerar vi cirka 1 mnkr bättre än 

budget på grund av ökade intäkter i och med tidiga-
reläggningen av migrering till ny kommunikations-
operatör (KO). Observera att i budget och prognos 
för helåret ingår en nedskrivning av anläggningstill-
gångarna med 58 mnkr. 

Investeringarna uppgår under perioden till 43,5 mnkr 
vilket är mer eller mindre enligt planerad utbyggnads-
takt så här långt och på årsbasis räknar vi med att 
budgeterat antal anslutningar kommer att genomfö-
ras.  

Måluppfyllelse 
Mål 
Bolagets uppsatta nyckeltal på försäljning kommer 
att nås men med viss osäkerhet i antalet efteranslut-
ningar som hinner göras under resterande del av året. 

Utveckling på sikt 
En omorganisation är gjord under perioden och bo-
laget har delats in i fyra avdelningar – Ekonomi, 
Produktion, Försäljning och Drift – för att få en 
tydligare organisation och en större kontroll på 
kostnader och utveckling av nätet. 

Tillsammans med en effektivare organisation som 
kan fokusera på nya utmaningar i form av efter- och 
företagsanslutningar i redan utbyggda områden samt 
de större landsbygdsprojekt som nu startats upp, 
förväntas ett högre tempo i utbyggnaden.  

Produktionskostnaderna, framför allt på entrepre-
nad och material, behöver fortsatt minskas för att 
nå de uppsatta ekonomiska målen. Därför är aktivi-
teter uppstartade för att hålla nere och sänka pro-
duktionskostnaderna. 

Ett större fokus kommer också att läggas på anslut-
ning av flerfamiljshus och allmännytta, vilket inne-
bär att vi når fler hushåll per investerad krona.  
Prioriteringar kommer att behöva göras för att vi i 
första hand ska nå så många som möjligt till en rim-
lig kostnad och ansluta de mest kostnadskrävande 
anslutningarna när merparten är klara. 

Resultatsammanställning, tkr 
Budget Prognos Avvikelse Delår 2022 Delår 2021 

Resultat före skatt -56 636 -55 315 1 321 -59 486 0 
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H ·· ssleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 151 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-09-28 

Granskning av nämndsammanslagning 
Dnr: KLF 2021/917 

Beslut 

Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att inom sex månader från 
kommunstyrelsens beslut inkomma med en rapportering till kommunstyrelsen om 
arbetet med de två rekommendationer som kommunens revisorer föreslagit 
kommunstyrelsen i sin granskningsrapport. 

Kommunstyrelsen föreslår därtill kommunfullmäktige följande: 

1. Kommunfullmäktige lägger revisorernas granskningsrapport till 
handlingarna. 

2. Miljö- och stads byggnadsnämnden ska inom sex månader från 
kommunfullmäktiges beslut inkomma med en rapportering till 
kommunstyrelsen om arbetet med den rekommendation som kommunens 
revisorer föreslagit nämnden i sin granskningsrapport. 

Beskrivning av ärendet 

EY har på uppdrag av revisionen i Hässleholms kommun granskat huruvida 
sammanslagning av tidigare miljönämnd och byggnadsnämnd till en miljö- och 
stads byggnadsnämnd har skett på ett ändamålsenligt sätt. Utifrån 
granskningsresultatet har revisorerna uttalat vissa rekommendationer till 
kommunstyrelsen och miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Någon begäran om 
yttrande från dessa har inte framställts. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2022-09-14, § 93, att kommunstyrelsen 
ger kommundirektören i uppdrag att inom sex månader från kommunstyrelsens 
beslut inkomma med en rapportering till kommunstyrelsen om arbetet med de två 
rekommendationer som kommunens revisorer föreslagit kommunstyrelsen i sin 
granskningsrapport. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå därtill kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige följande: 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-09-28 

Kommunstyrelsen 

1. Kommunfullmäktige lägger revisorernas granskningsrapport till 
handlingarna. 

2. Miljö- och stads byggnadsnämnden ska inom sex månader från 
kommunfullmäktiges beslut inkomma med en rapportering till 
kommunstyrelsen om arbetet med den rekommendation som kommunens 
revisorer föreslagit nämnden i sin granslmingsrapport. 

Lena Wallentheim (S) yrkar att kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag 
att inom sex månader från kommunstyrelsens beslut inkomma med en rapportering 
till kommunstyrelsen om arbetet med de två rekommendationer som kommunens 
revisorer föreslagit kommunstyrelsen i sin granskningsrapport. 

Hon yrkar därtill att kommunfullmäktige ger miljö- och stads byggnadsnämnden i 
uppdrag att inom sex månader från kommunfullmäktiges beslut inkomma med en 
rapportering till kommunstyrelsen om arbetet med den rekommendation som 
kommunens revisorer föreslagit nämnden i sin granskningsrapport. 

Ordförande ställer Lena Wallentheims tilläggsyrkande under proposition och finner 
det bifallet. 

Sänt till: 
Kommunrevisionen 
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 

43 (55) 



   

TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

Datum Diarienummer 

2022-06-15 KLF 2021/917 

      

 Kommunfullmäktige 
Handläggare 
Kommunjurist Magnus Gjerstad 
Kansliavdelningen 
 
magnus.gjerstad@hassleholm.se 

 

 

Kommunledningsförvaltningen / Kansliavdelningen210705 

 

Postadress: 281 80 Hässleholm  Besöksadress: Stadshuset, Nytorget 1 Telefon:  0451-26 70 00 Telefax:  0451-814 06 
E-post: kommunledningskontoret@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se 
 

Granskning av nämndsammanslagning 
  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfull-
mäktige att lägga revisorernas granskningsrapport till handlingarna. 
 

Beskrivning av ärendet 

EY har på uppdrag av revisionen i Hässleholms kommun granskat huruvida 
sammanslagning av tidigare miljönämnd och byggnadsnämnd till en miljö- och 
stadsbyggnadsnämnd har skett på ett ändamålsenligt sätt. Utifrån granskningsresul-
tatet har revisorerna uttalat vissa rekommendationer till kommunstyrelsen och 
miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Någon begäran om yttrande från dessa har inte 
framställts. 

 

Kommunledningsförvaltningen 
 
 
 
Amra Salihovic    Marina Nillund 
Biträdande förvaltningschef   Avdelningschef 
 
 
 
Magnus Gjerstad 
Kommunjurist 
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Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Granskning av nämndsammanslagning 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Hässleholms kommun granskat 
huruvida sammanslagning av tidigare miljönämnd och byggnadsnämnd till en miljö- och 
stadsbyggnadsnämnd har skett på ett ändamålsenligt sätt. 

Bedömningen är att sammanslagningen inte skett på ett ändamålsenligt sätt. Vi grundar det 
på att denna genomförts utan tydligt kommunicerat eller dokumenterat mål och syfte. 
Processen var forcerad utan förankring i organisationen med bristande tid till att skapa nya 
arbetssätt.  
 
Det administrativa och juridiska arbetet som krävs inför sammanslagning av kommunala 
nämnder är omfattande och det framgår i granskningen att ansvariga arbetade intensivt med 
att reglementen och delegationsordningar på plats. Dock kan vi se att det inte fanns tid att 
förbereda fullständiga styrdokument, rutiner inom nämndsadministration, mål och 
administrativa rutiner samt att fullt ut utreda vilka konsekvenser sammanslagningen skulle få. 
 
Det är vår bedömning att man inte förkortat införandeprocessen utan att den fortfarande 
pågår men saknar tydlig grund att stå på. Vid genomförande av omorganisationer är en tydlig 
plan och kommunikation därav en trygghet till medarbetare.  
 
Jävsproblematik har inte varit ett problem specifikt inför sammanslagningen eftersom 
nämnden inte bedriver någon verksamhet som de själva ska utöva tillsyn över. Däremot ses 
det som en brist att det i allmänhet inte finns stöd för politiker och tjänstemän i form av 
tydliga riktlinjer eller en policy kopplat till jäv. 
 
 Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi kommunstyrelsen att:  
 

• Vid framtida organisationsförändringar arbeta för att verksamheterna ska få tid och 
möjligheter att förbereda sig inför förändringen. 

• Ta fram generella riktlinjer gällande jäv samt i enlighet med vad Länsstyrelsen 
tidigare krävt.  

 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi miljö- och stadsbyggnadsnämnden att: 

• Ta fram en plan för vilka områden som kvarstår att arbeta med för att de olika 

verksamheterna ska fungera som en enhet. 

 
 
För Hässleholms revisorer, 
 
Grupp 3 
 
 
 
Johan Berglund Christina Hofvander Conny Johansson 
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1. Sammanfattning 

EY har på uppdrag av kommunrevisionen i Hässleholms kommun granskat huruvida 
sammanslagningen och bildandet av miljö- och stadsbyggnadsnämnden skett på ett 
ändamålsenligt sätt. 
 
Den sammanfattande bedömningen är att sammanslagningen inte skett på ett 
ändamålsenligt sätt, vi grundar det på att sammanslagningen genomförts utan tydligt 
kommunicerat eller dokumenterat mål och syfte samt att sammanslagningen var en forcerad 
process utan förankring i organisationen där det inte fanns tid till att arbeta samman 
processer och få insyn i varandras kulturer. 
 
Det administrativa och juridiska arbetet som krävs inför sammanslagning av kommunala 
nämnder är omfattande och det framgår i granskningen att ansvariga arbetade intensivt med 
att få till exempel reglementen och delegationsordningar på plats. Dock kan vi se i 
dokumenten att tidspressen var en försvårande faktor och ofärdiga delar av dokumenten ger 
bilden av att det fanns en tidspress. Den korta genomförandeprocessen gjorde att det inte 
fanns tid att förbereda fullständiga styrdokument, nämndadministration, mål och 
administrativa rutiner samt att fullt ut utreda vilka konsekvenser sammanslagningen skulle få. 
 
Det är vår bedömning att man inte förkortat införandeprocessen utan att den fortfarande 
pågår men saknar tydlig grund att stå på. Vid genomförande av omorganisationer är en tydlig 
plan och kommunikation därav en trygghet till medarbetare. 
 
 Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi kommunstyrelsen att:  
 

• Vid framtida organisationsförändringar arbeta för att verksamheterna ska få tid och 
möjligheter att förbereda sig inför förändringen. 

• Ta fram stöd och riktlinjer gällande jäv.  
 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi miljö- och stadsbyggnadsnämnden att: 

• Ta fram en plan för vilka områden som kvarstår att arbeta med för att de olika 
verksamheterna ska fungera som en enhet. 
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2. Inledning 

2.1. Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade i november 2018 att genomföra en nämndsammanslagning 
och bilda miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Den nya organisationen som även innebar en 
gemensam förvaltning, miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen, har varit gällande sedan 1:e 
januari 2019. 
Sammanslagningen innebär att en förvaltning ska hantera flertalet lagrum och att nya 
verksamhetsområden ska hanteras under samma nämnd. En sådan omorganisering kräver 
en god planering och tydliga målbilder för verksamheten att arbeta gentemot. En av miljö- 
och stadsbyggnadsnämndens ansvarsområden är myndighetsutövning (tillsyn) avseende 
miljö- och hälsoskydd samt livsmedel. Det är därför av vikt att eventuell jävsproblematik har 
utretts i samband med sammanslagningen.  
Inom ramen för kommunrevisionens grundläggande granskning har det framkommit att 
arbetet med nämndsammanslagningen inte fullt ut färdigställts – såväl i små som stora frågor. 
Pandemin har påverkat möjligheten att skapa struktur och gemensam kultur då cirka 90 
procent av förvaltningen arbetar hemifrån.  
Revisionen har, mot bakgrund av genomförd grundläggande granskning samt upprättad risk- 
och väsentlighetsanalys, beslutat att genomföra en granskning av nämndsammanslagningen. 

2.2. Syfte och revisionsfrågor  
Granskningens syfte är bedöma om sammanslagningen av nämnderna skett på ett 
ändamålsenligt sätt.  
I granskningen besvaras följande revisionsfrågor: 

 Finns beslutade mål för sammanslagningen? 
 Har nämnden säkerställt en tillräcklig planering (genomförande, risk- och 

konsekvensanalys mm) inför sammanslagningen? 
 Har eventuell jävsproblematik utretts inför sammanslagningen? 
 Finns en tillräcklig uppföljning avseende sammanslagningens effekter? 

o Utvärderar nämnden arbetsmiljön inom förvaltningen? 

2.3. Genomförande  
Granskningen avser miljö- och stadsbyggnadsnämnden.  

Granskningen sker genom intervjuer med chefer på förvaltningen samt kommundirektör som 
var med i processen av sammanslagningen. Granskningen genomförs även genom 
dokumentstudier.  
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2.4. Revisionskriterier 
Kommunallagen (2017:725) 
Enligt 6 kap. 1 § ska styrelsen leda och samordna förvaltningen av kommunens 
angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders 
verksamhet. 
Av 6 kap. 6 § framgår vidare att nämnderna ska var och en inom sitt område se till att 
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt 
de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. De ska också se 
till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt 
tillfredsställande sätt.  
Beslut kommunfullmäktige 
2018-11-26 röstas förslaget igenom som innebar att miljönämnden och byggnadsnämnden, 
samt kulturnämnden och fritidsnämnden från och med 2019-01-01 bildade varsin gemensam 
nämnd. Miljökontoret och stadsbyggnadskontoret bildade även en gemensam förvaltning vilket 
även kulturförvaltningen och Hässleholms Fritid gjorde. Förvaltningen arbetsmarknad och 
kompetensutveckling samt förvaltningen räddningstjänst upphörde och blev en del av 
kommunledningsförvaltningen. 
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3. Iakttagelser 

3.1. Mål och planering 
I samband med att en ny kommunstyrelse valdes efter valet 2018 initierats diskussioner om 
att förändra delar av den politiska organisationen med tillhörande förvaltningsorganisationer. 
Från kommunstyrelsens protokoll 2018-10-31 framgår det att anpassningarna av 
organisationen skulle genomföras till årsskiftet 2018–2019. Kommundirektören fick i uppdrag 
att förbereda anpassningar utifrån kommande beslut om förändringar av nämnds- och 
tjänstemannaorganisationen.  
 
Enligt förslaget skulle förändringarna huvudsakligen träda i kraft 2019-01-01. Från 
kommunstyrelsens protokoll 2018-10-31 framgår det att förslaget diskuterades i den 
parlamentariska gruppen, där samtliga partier i kommunfullmäktige var närvarande, där 
förslaget till synes hade majoritet. Förslaget innebar att miljönämnden och 
byggnadsnämnden samt kulturnämnden och fritidsnämnden från och med 2019-01-01 bildar 
varsin gemensam nämnd. Samtidigt föreslogs att miljökontoret och stadsbyggnadskontoret 
2019-01-01 eller vid tidpunkt snarast skulle bilda en gemensam förvaltning vid namn 
samhällsbyggnadsförvaltningen. 2018-11-26 röstas förslaget igenom i kommunfullmäktige. 
Samtidigt genomfördes även annan omorganisation där förvaltningen arbetsmarknad och 
kompetensutveckling samt förvaltningen räddningstjänst upphörde och anslöt sig till 
kommunledningsförvaltningen. 
 
Inom loppet av en månad genomförs nämndsammanslagningen där miljö- och 
stadsbyggnadsnämnden blir en nämnd. Vid intervjuer framgår det att kommundirektören bad 
om ett formellt ärende av kommunstyrelsen för att förbereda anpassningar av nämnds- och 
tjänstemannaorganisationen men frågan hade diskuterats mellan kommundirektör och 
kommunstyrelsen en till två veckor tidigare. Detta möjliggjorde att kommundirektören kunde 
förbereda sammanslagning och kontakta förvaltningschefer två veckor innan det formella 
ärendet. 
 
Från det att kommundirektören fick uppdraget om förändringar i organisationen till att 
förslaget röstades igenom i fullmäktige togs reglemente och delegationsordning fram samt 
riskanalyser från fack och förvaltningschefer genomfördes. 
 
Under intervjuer framgår det att syftet med sammanslagningen troligen var ekonomisk men 
något dokumenterat mål eller syfte med förändringen finns inte.  
 
Från central samverkans sammanträdesprotokoll 2018-11-07 framgår det att den fackliga 
organisationen efterfrågar motivet till förändring och vilka effekter det förutspås kunna ge. 
Vidare framförs att mycket ska göras på kort tid och att arbetsbelastningen på respektive 
förvaltning kommer bli stor. Det framförs även att det finns risk att personalomsättningen 
ökar samt att det finns tveksamheter om föreslagna förändringar ger vinster för 
medborgarna. Det efterfrågas även ekonomiska prognoser och kalkyler där en långsammare 
process hade kunnat ge bättre förberedelsearbete och bättre beslutsunderlag. Fem 
fackförbund hade inte något att erinra mot förslaget medan sju fackförbund uppges vara 
oeniga med arbetsgivaren om förslaget. De sju fackförbund som uppges vara oeniga menar 
att förslaget är drastiskt med avsaknad av tydligt syfte och en genomarbetad analys. 
Förändringen uppges riskera att ge stora konsekvenser för organisationen, medarbetare och 
medborgare. Det framförs att det inte finns något tydligt syfte och mål beskrivet och det 
påvisas vare sig positiva eller negativa effekter med sammanslagningen. De sju 
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fackförbunden ställer sig frågande till vilka de ekonomiska besparingarna blir. Sju 
fackförbund yrkar på att förslaget flyttas fram, att tydligt mål och syfte tas fram, att 
arbetsgivaren visar en tydlig organisationskarta, att förväntade besparingar påvisas samt att 
fler och mer djupgående riskbedömningar genomförs. 
 
Konsekvens- och verksamhetsanalyser genomfördes av förvaltningschefer under perioden 
mellan 2018-10-31 och 2018-11-26. I den som genomfördes av miljökontoret lyfts det fram 
att det finns risk för asymmetriska beslut och att det kan vara svårt att förstå för den som inte 
är införstådd att miljöbalken och plan- och bygglagen gäller parallellt. Det lyfts även en oro 
kring att plan- och byggfrågorna skulle ges en dominerande roll i nämnden medan miljöfrågor 
såväl av myndighets- som strategisk karaktär nedprioriteras. Vidare framförs det att 
synergieffekterna är svåra att överblicka och vilka ekonomiska effekter som kan uppnås med 
gemensamma funktioner för nämndadministration, budgethantering, personaladministration 
och om detta överväger kostnaden för den nya hierarkin. 
 
I den konsekvens- och verksamhetsanalys som genomförs av stadsbyggnadskontoret 
uppges det att sammanslagningar inte skulle ge färre chefer och det finns en risk för ökad 
hierarki i den nya förvaltningen. Blir det ny förvaltningschef med underordnade enhetschefer 
så ökar kostnaderna. Vidare uppges oron stor bland anställda att det kommer försvinna 
tjänster i samband med sammanslagningen. Det uppges även vara en risk att viktiga 
nyckelpersoner lämnar kommunen som arbetsplats. Positiva effekter bedöms kunna vara att 
det blir möjligt att köra ett gemensamt system för nämndsadministration samt att det kan ge 
positiva effekter för utveckling av varandra i digitaliseringsarbetet. Ekonomiskt bedömdes 
kostnaderna troligen bli högre första året på grund av jobb att förändra system, e-tjänster, 
hemsida etcetera. Därefter uppges det kunna bli en kostnadseffektivisering. 
 
Under perioden gjordes även en riskbedömning med handlingsplan med 
kommunövergripande fokus framtagen av fackföreningar. I denna framgår det att positiva 
effekter av sammanslagningen kan vara att renodling av tjänster/funktioner kan innebära 
möjlighet till specialisering och kompetensutveckling, att medarbetare kan få mer helhetssyn 
på kommunens verksamhet vilket kan skapa effektivare arbetssätt samt att nya 
arbetskamrater kan leda till utveckling av verksamhet och till personlig utveckling. 
 
Gällande åtgärder menar fackföreningar att om möjligt borde genomförandeperioden 
förlängas för att minska risker. 
 
Efter sammanslagningen genomfördes även riskbedömningar (2019-03-21 och 2019-03-29) 
där sammanslagningen av två administrativa avdelningar bedömdes. I denna framgår det att 
arbetsbelastningen är hög på avdelningen med anledning av sammanslagningen. Det 
gjordes även riskbedömningar under 2019 gällande inrättandet av ett arbetsutskott. 
 
I samband med nämndsammanslagningen togs ett nytt reglemente fram. Detta beslutades 
av kommunfullmäktige 2018-11-26. 2019-06-10 fastställs ett nytt reglemente som ersätter 
tidigare från 2018-11-26. 
 
I samband med sammanslagningen genomfördes även besparingskrav på 12 procent för 
den nya förvaltningen i form av olika personalkostnadsbesparingar. Helårsprognosen per  
april 2019 visar att nämnden klarar denna besparing genom återhållsamhet och ökade 
intäkter. Vid genomgång av nämndbudgetar från 2017 framgår det att 
samhällsbyggnadsnämndens budget låg på 23 miljoner kronor och miljönämnden på 8,7 
miljoner, vilket sammantaget blir 31,7 miljoner kronor. Efter sammanslagningen var den 
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totala budgeten för miljö och stadsbyggnadsnämnden 2020, 27,7 miljoner kronor. Det 
uppges under granskningen att besparingen som gjordes i samband med 
sammanslagningen skapade oro hos medarbetare eftersom det upplevdes som ett faktiskt 
hot att bli av med sin tjänst. Sammanslagningen uppges inte ha haft någon förankring i 
organisationen och den korta genomförandeprocessen gjorde att det inte fanns tid att 
förbereda fullständiga styrdokument, nämndadministration, mål och administrativa rutiner 
samt att fullt ut utreda vilka konsekvenser sammanslagningen skulle få. 

3.2. Bedömning 
Vi bedömer att den planering och förberedelse som gjordes inför sammanslagningen inte var 
tillräcklig. Inför sammanslagningen genomfördes det risk- och konsekvensanalyser av 
förvaltningschefer och av facket. Den korta införandeperioden gav inte tid till verksamheterna 
att arbeta ihop processer och lära sig om varandras arbetskulturer. Det administrativa och 
juridiska arbetet som krävs inför sammanslagning av kommunala nämnder är omfattande 
och det framgår i granskningen att ansvariga arbetade intensivt med att få till exempel 
reglementen och delegationsordningar på plats. Att personalomsättning ökar under 
omorganisationer hör inte till ovanligheten, men därför behövs en plan för hur man ska 
behålla och attrahera kompetenta medarbetare. Det är en brist att medarbetarnas 
kompetens inte tillräckligt har beaktats. Det är vår bedömning att man inte förkortat 
införandeprocessen utan att den fortfarande pågår men saknar tydlig grund att stå på. Vid 
genomförande av omorganisationer är en tydlig plan och kommunikation därav en trygghet 
för medarbetarna. Vi ser istället hur syfte och mål har varit en diskussion på samverkan där 
fackliga representanter spekulerat kring omorganisationens syften. 

3.3. Jävsproblematik 
Vid intervjuer framgår det att jävsproblematiken inom nämnden inte har förändrats sedan 
nämndsammanslagningen. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden bedriver inte någon 
verksamhet som är tillsynspliktig och har inget utförandeuppdrag inom förvaltningen vilket då 
inte heller skapar en jävsituation. 
 
Under 2017 genomfördes tillsynsbesök av Länsstyrelsen i Skåne gällande kommunens 
operativa tillsyn enligt miljöbalken. I beslut av länsstyrelsen daterat 2018-05-17 uppmanas 
kommunen att uppmärksamma frågan om jäv. Kommunen uppmanas att ta fram skriftliga 
styrdokument som tydliggör vad som är lämpligt och olämpligt sett till risken för jäv, otillbörlig 
påverkan och intressekonflikter som kan vara förtroendeskadliga gentemot 
kommunmedborgare, företag och andra aktörer. Kommunledningen svarade skriftligen till 
länsstyrelsen att kommunen har för avsikt att inleda arbetet med att ta fram ett styrdokument 
i frågan. Under 2021 genomförde länsstyrelsen åter tillsyn gällande kommunens operativa 
tillsyn enligt miljöbalken. Vid tillsyn 2021 ingick uppföljning av tillsynsbesöket från 2017. 
Rapporten från tillsynsbesöket 2021 är inte färdigställd vid granskningen men nämnden har 
fått ta del av ett utkast. Vid intervjuer framgår det att anmärkningen kvarstår och att 
dokumenterade riktlinjer fortsatt saknas avseende jäv, opartiskhet och intressekonflikt för 
tjänstemän och förtroendevalda i kommunen. 

3.4. Bedömning 
Vi bedömer att eventuell jävsproblematik inte varit ett problem specifikt inför 
sammanslagningen eftersom nämnden inte bedriver någon verksamhet som de själva ska 
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utöva tillsyn över. Det bedöms däremot som en brist att det i allmänhet inte finns stöd för 
politiker och tjänstemän i form av tydliga riktlinjer eller en policy kopplat till jäv. 

3.5. Uppföljning och utvärdering 
Det framkommer under granskningen att det inte skett någon uppföljning kring 
sammanslagningen. Varken gällande arbetsmiljön eller gällande påverkan på verksamheten. 
Det uppges vara svårt att urskilja orsak och verkan eftersom det under perioden från 
sammanslagningen till nutid pågått flera andra påverkande händelser. Sparbeting 
tillsammans med hög personal- och chefsomsättning uppges göra det svårt att genomföra 
uppföljning endast kring sammanslagningen. Vidare har även en pandemi drabbat världen 
och påverkat verksamheten. I intervjuer har det lyfts fram att fokus numera ligger på att 
blicka framåt. Det finns inte heller något syfte eller mål att följa upp. 
Däremot har förvaltningen genomfört medarbetarenkäter där resultatet uppges ha försämrats 
något efter sammanslagningen. Numera är resultatet uppe på nivåer över kommunsnittet i 
frågor kring hur ledarskapet upplevs. Däremot ligger nämndens resultat under kommunsnittet 
i frågorna kring motivation och styrning. Vid intervjuer uppges det att det varit fokus på att få 
två olika kulturer och processer att fungera tillsammans efter sammanslagningen. Det 
uppges att nämnden arbetar med uppföljning av arbetsmiljön men att detta inte är direkt 
kopplat till sammanslagningen. 
Vid intervjuer framkommer det att nämnden har flaggat för att nuvarande budget inte 
möjliggör för nämnden att klara uppdraget enligt reglemente. Siffermässigt uppges man klara 
budget men inte uppdragsmässigt. Detta gör att nämnden inte har resurser att arbete 
långsiktigt. Det uppges vid intervju att nämnden klarar siffrorna eftersom vissa saker 
prioriteras bort. Bland annat har nämnden sparat in på strategisk planering. Miljö- och 
stadsbyggnadsnämnden gjorde en tjänsteskrivelse 2019-05-27 av internbudget 2020 där det 
uppges att miljö- och stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att se över nämndens reglemente alternativt tillskjuta mer resurser. Detta 
eftersom nämnden utifrån budgetramen, inte klarade av att fullfölja sina uppdrag. Vid 
intervjuer uppges frågan fortsatt vara aktuell för nämnden. 

3.6. Bedömning 
Vi bedömer att det inte finns en tillräcklig uppföljning avseende sammanslagningens effekter. 
Det saknas uppföljningsgrunder och det finns inget syfte eller mål att följa upp. Det har 
genomförts medarbetarenkäter som visade på att resultatet sjönk efter sammanslagningen 
och fortsatt, i tre av fyra delar, ligger under kommunsnittet. Resultatet indikerar på att det 
finns områden som behöver arbetas med. Däremot, som det nämns vid intervjuer, är det 
svårt att skilja på orsak och verkan då det samtidigt som omorganisationen också varit andra 
händelser som kan ha påverkat.  Vi förstår också att verksamheten nu vill arbeta 
framåtsyftande och att det inte finns grunder för att genomföra någon uppföljning.  
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4. Sammanfattande bedömning 
Den sammanfattande bedömningen är att sammanslagningen inte skett på ett 
ändamålsenligt sätt, vi grundar det på att sammanslagningen genomförts utan tydligt 
kommunicerat eller dokumenterat mål och syfte samt att sammanslagningen var en forcerad 
process där det inte fanns tid till att arbeta samman processer och få insyn i varandras 
kulturer. Det framgår vid intervjuer att sammanslagningen troligen var ekonomisk men det 
finns inget fastställt eller dokumenterat mål. Det administrativa och juridiska arbetet som 
krävs inför sammanslagning av kommunala nämnder är omfattande och det framgår i 
granskningen att ansvariga arbetade intensivt med att få till exempel reglementen och 
delegationsordningar på plats. 
 
Vi bedömer att det inte finns en tillräcklig uppföljning avseende sammanslagningens effekter. 
Att det saknas uppföljningsgrunder och att det inte finns något syfte eller mål att följa upp 
vilket försvårar uppföljningen. Att personalomsättning ökar under omorganisationer hör inte 
till ovanligheten, men därför behövs en plan för hur man ska behålla och attrahera 
kompetenta medarbetare. Det är en brist att medarbetarnas kompetens inte tillräckligt har 
beaktats Det är vår bedömning att man inte förkortat införandeprocessen utan att den 
fortfarande pågår men saknar tydlig grund att stå på. Vid genomförande av omorganisationer 
är en tydlig plan och kommunikation därav en trygghet till medarbetare. 
 

Revisionsfrågor Svar 

Finns beslutade mål för 
sammanslagningen? 
 

Nej, syftet med sammanslagningen var troligen 
ekonomisk men dokumenterade mål eller syfte saknas.  

Har nämnden säkerställt en tillräcklig 
planering (genomförande, risk- och 
konsekvensanalys mm) inför 
sammanslagningen? 
 

Nej, det har genomförts risk- och konsekvensanalyser 
däremot bedöms det att den korta införandeperioden 
inte gav tid till verksamheterna att arbeta ihop 
processer och lära sig om varandras arbetskultur. Det 
genomfördes även vissa risk- och konsekvensanalyser 
efter sammanslagningen som vid längre process 
kunnat göras innan.  

 

Har eventuell jävsproblematik utretts 
inför sammanslagningen? 
 

Ja, eventuell jävsproblematik har inte varit ett problem 
inför sammanslagningen eftersom nämnden inte 
bedriver någon verksamhet som de själva ska utöva 
tillsyn över. Det bedöms däremot som en brist att det i 
kommunen i allmänhet inte finns stöd för politiker och 
tjänstemän i form av tydliga riktlinjer eller en policy 
kopplat till jäv. 
 

Finns en tillräcklig uppföljning 
avseende sammanslagningens 
effekter? 
Utvärderar nämnden arbetsmiljön 
inom förvaltningen? 
 
 

Nej, det saknas uppföljningsgrunder och det finns 
inget syfte eller mål att följa upp. Det har genomförts 
medarbetarenkäter som visade på att resultatet sjönk 
efter sammanslagningen och som fortsatt, till stora 
delar, ligger under kommunsnittet. Däremot, som det 
nämns vid intervjuer, är det svårt att skilja på orsak 
och verkan på grund av andra händelser som påverkat 
arbetsmiljön som pandemi och sparkrav. 
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Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi kommunstyrelsen att:  
 

• Vid framtida organisationsförändringar arbeta för att verksamheterna ska få tid och 
möjligheter att förbereda sig inför förändringen. 

• Ta fram stöd och riktlinjer gällande jäv.  
 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi miljö- och stadsbyggnadsnämnden att: 

• Ta fram en plan för vilka områden som kvarstår att arbeta med för att de olika 
verksamheterna ska fungera som en enhet. 
 

 
Hässleholm den 16 december 2021 

 
Malin Lundberg Victor Klügel  
EY  EY     
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Bilaga 1: Källförteckning 
 
 
Intervjuade funktioner: 
 
 Kommundirektör 
 Förvaltningschef miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
 Chef miljöavdelningen  
 Chef planavdelningen  
 Chef byggavdelningen 
 
 
Dokument: 
 Reglemente för miljö- och stadsbyggnadsnämnden, 2019-06-10 
 Delegeringsregler för miljö- och stadsbyggnadsnämnden, 2019-01-09 
 Reglemente för miljönämnden, 2011-01-01 
 Reglemente för byggnadsnämnden, 2016-06-28 
 Samverkansprotokoll central samverkan 2018-11-07 
 Kommunfullmäktige protokoll 2018-11-26 
 Kommunstyrelsen protokoll 2018-10-31 
 Länsstyrelsen Skåne: Uppföljning av Hässleholms kommuns operativa tillsyn enligt 

miljöbalken, 2018-05-17 

 Svar på länsstyrelsens uppmaning i beslut den 17 maj 2018 att vidta vissa åtgärder, 
2018-10-18 

 Länsstyrelsen Skåne: Återkoppling gällande kommunbesök, 2018-10-25 

 Sammanträdesprotokoll miljö- och stadsbyggnadsnämnden 2019-06-19 

 Hässleholm medarbetarundersökning 2021, rapport för anställd inom miljö- och 
stadsbyggnadsförvaltningen 

 Förändring av verksamhet, riskbedömning, 2019-06-13, 2018-11-01, 2019-03-29, 2019-
03-21 

 Konsekvens- och verksamhetsanalys för stadsbyggnadskontoret, odaterad 

 Konsekvens- och verksamhetsanalys för miljökontoret, odaterad 

 Miljönämnden budget 2017 

 Byggnadsnämnden budget 2017 

 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden budget 2020 

 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden tjänsteskrivelse 2019-05-27 

 Reglemente för miljö- och stadsbyggnad, fastställd 2018-11-26 

 Tjänsteskrivelse miljö- och stadsbyggnadsnämnden 2019-05-27 
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H'"ssle olms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-09-28 

§ 137 

Utredning om anordnande av ny ridanläggning 
Dnr: KLF 2020/631 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Utredningen om ny ridanläggning med bilagor godkänns. 

2. Besluta enligt utredningens alternativ två som innebär ny ridanläggning på 
Österås samt förvärv av befintlig ridanläggning. 

3. Tekniska nämnden ges i uppdrag att förvärva befintlig ridhusfastighet av 
Hässleholms Ridhusförening motsvarande föreningens aktuella skulder för 
lån, reverser, andelar och vatten. 

4. Tekniska förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med kultur- och 
fritidsförvaltningen teckna upplåtelseavtal med berörda föreningar. 

5. Det utökade investeringsbehovet på 7,6 mnkr föreslås arbetas in år 2024 i 
Strategisk plan med Budget 2023 och flerårsplan 2024-2025. Samtidigt 
föreslås att det kvarvarande budgeterade investeringsbeloppet för år 2022 
flyttas över i samband med över- och underskottshanteringen 2023. Den 
ytterligare finansieringen på 7,6 mnkr föreslås vara anslagstyp 1. 

6. I enlighet med kommunens internhyres- och lokalvårdsystem inarbeta 
driftbudget till kultur- och fritidsnämnden i samband med att 
ridhusanläggningen tas i drift. 

Reservationer 

Björn Widmark (FV) reserverar sig skriftligen mot beslutet enligt bilaga. 

Yrkande 

Björn Widmark (FV) yrkar avslag på ärendet. 

Lena Wallentheim (S) och Robin Gustavsson (KD) yrkar bifall till liggande förslag. 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 

9 (55) 



H'"ssl holms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Omröstning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-09-28 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner liggande förslag till beslut 
bifallet. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsen gav 2020-04-29, § 77, kommundirektören i uppdrag att ta fram 
förutsättningar, möjlighet och lämplighet, för att anlägga en ridanläggning åt 
Hässleholms Ridklubb i området kring Mölleröds kungsgård. 

Utredningen skulle bland annat behandla konsekvenser ur både verksamhetens och 
kommunens perspektiv, barnperspektivet, miljökonsekvenser och tillgänglighet. 
Gällande planer för bebyggelse, infrastruktur och verksamhet i området skulle 
redovisas jämte de ekonomiska konsekvenserna inklusive infrastruktur. 
Kommundirektören har delegerat genomförandet av utredningen till kultur- och 
fri tidsförvaltningen. 

Parallellt med huvuduppdraget har kommundirektören och kommunstyrelsens 
arbetsutskott uppmanat kultur- och fritidsförvaltningen till fortsatt dialog med, 
Hässleholms Ridhusförening, Hässleholms Ridklubb, Föreningen Hässleholm Voltige 
och Hässleholms Hästsportförening om att i stället utveckla Österåsområdet som 
alternativ till Mölleröd. 

Kultur- och fritidsförvaltningen har sammanställt alternativen i bifogad rapport där 
uppdraget redovisas. Kultur- och fritidsförvaltningen bedömer att en ny ridanläggning 
bör placeras på Österås med anledning av alla de fördelar som finns då ridsporten 
redan är etablerad på platsen. Med rätt förutsättningar är ridklubbar en av kommunens 
viktigaste mötesplatser. En satsning på ridsporten är en investering i en jämlik idrott 
för barn och unga och en god folkhälsa. För att särskilt gynna ridsporten i Hässleholm, 
rekommenderas förvärv av befintlig ridhusfastighet för motsvarande summa som 
skulderna uppgår till med en placering strax söder om befintligt ridhus för att komma 
längre från fotbollsplaner och närmare naturen. 

Bilaga: 
Reservation, Björn Widmark (FV) 

Sänt till: 
Tekniska förvaltningen 
Kultur- och fritidsförvaltningen 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 

10 (55) 



Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-09-28 

Kommunledningsförvaltningen, kommundirektören 
Kommunledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 

11 (55) 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(8) 

Datum Diarienummer 

2022-07-07 KLF 2020/631 

      

  

Kommunstyrelsen 
Handläggare 
Kommundirektör Bengt-Arne Persson 
Kommunledningsförvaltningen 
 
bengt-arne.persson@hassleholm.se 

 

 

Hässleholms kommun / Kommunledningsförvaltningen506 

 

Postadress: 281 80 Hässleholm  Besöksadress: Stadshuset, Nytorget 1 Telefon:    Telefax:    

E-post: kommunledningsforvaltningen@hassleholm.se Bankgiro: Hässleholms kommun, FakturorHLM Box 140 Org. nr: 212000-0985 

Webb: www.hassleholm.se 
 

Utredning om anordnande av ny ridanläggning 
  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige följande beslut:  

1. Utredningen om ny ridanläggning med bilagor godkänns. 

2. Uppföra ny ridanläggning på Österås samt förvärva befintlig ridanläggning 
enligt alternativ två frågan om framtida lokalisering besluta enligt 
utredningens alternativ två som innebär ny ridanläggning på Österås samt 
förvärv av befintlig ridanläggning.  

3. Tekniska nämnden ges i uppdrag att förvärva befintlig ridhusfastighet av 
Hässleholms Ridhusförening motsvarande föreningens aktuella skulder för 
lån, reverser, andelar och vatten.  

4. Tekniska förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med kultur- och 
fritidsförvaltningen teckna upplåtelseavtal med berörda föreningar.  

5. Det utökade investeringsbehovet på 7,6 mnkr föreslås arbetas in år 2024 i 
Strategisk plan med Budget 2023 och flerårsplan 2024-2025. Samtidigt 
föreslås att det kvarvarande budgeterade investeringsbeloppet för år 2022 
flyttas över i samband med över- och underskottshanteringen 2023. Den 
ytterligare finansieringen på 7,6 mnkr föreslås vara anslagstyp 1.  
 

6. I enlighet med kommunens internhyres- och lokalvårdsystem inarbeta 
driftbudget till kultur- och fritidsnämnden i samband med att 
ridhusanläggningen tas i drift.  
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Sammanfattning  

Kommunstyrelsen gav 2020-04-29, § 77, kommundirektören i uppdrag att ta fram 
förutsättningar, möjlighet och lämplighet, för att anlägga en ridanläggning åt 
Hässleholms Ridklubb i området kring Mölleröds kungsgård. 

Utredningen skulle bland annat behandla konsekvenser ur både verksamhetens och 
kommunens perspektiv, barnperspektivet, miljökonsekvenser och tillgänglighet. 
Gällande planer för bebyggelse, infrastruktur och verksamhet i området skulle 
redovisas jämte de ekonomiska konsekvenserna inklusive infrastruktur. 
Kommundirektören har delegerat genomförandet av utredningen till kultur- och 
fritidsförvaltningen. 

Parallellt med huvuduppdraget har kommundirektören och kommunstyrelsens 
arbetsutskott uppmanat kultur- och fritidsförvaltningen till fortsatt dialog med, 
Hässleholms Ridhusförening, Hässleholms Ridklubb, Föreningen Hässleholm Voltige 
och Hässleholms Hästsportförening om att i stället utveckla Österåsområdet som 
alternativ till Mölleröd.  

Kultur- och fritidsförvaltningen har sammanställt alternativen i bifogad rapport där 
uppdraget redovisas. Kultur- och fritidsförvaltningen bedömer att en ny ridanläggning 
bör placeras på Österås med anledning av alla de fördelar som finns då ridsporten 
redan är etablerad på platsen. Med rätt förutsättningar är ridklubbar en av kommunens 
viktigaste mötesplatser. En satsning på ridsporten är en investering i en jämlik idrott 
för barn och unga och en god folkhälsa. För att särskilt gynna ridsporten i Hässleholm, 
rekommenderas förvärv av befintlig ridhusfastighet för motsvarande summa som 
skulderna uppgår till med en placering strax söder om befintligt ridhus för att komma 
längre från fotbollsplaner och närmare naturen. 

 

Beskrivning av ärendet 

Ridanläggningen på Österås har sedan en längre tid haft stora brister vad gäller 
kapacitet, stall och hagar. Försök har gjorts för att få till en förbättring för 
ridskoleverksamheten på Österås, men av olika anledningar har detta inte lyckats.  

Kommunstyrelsen har gett kommundirektören i uppdrag att utreda 
förutsättningarna för en ny ridanläggning åt Hässleholms Ridklubb. Uppdraget har 
delegerats till förvaltningschefen för Kultur- och fritidsförvaltningen. 

Rapporten behandlar bland annat alternativ och konsekvenser ur både 
verksamhetens och kommunens perspektiv, barnperspektivet, trygghet, säkerhet, 
kommunikationer, miljökonsekvenser och tillgänglighet, gällande planer för 
bebyggelse, infrastruktur och verksamhet i området samt ekonomiska konsekvenser 
inklusive infrastruktur. 
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I Sverige finns cirka 356 000 hästar och ridsporten engagerar en halv miljon 
svenskar. Svenska Ridsportförbundet har drygt 153 400 medlemmar, varav 90% 
flickor och kvinnor. Svenska Ridsportförbundet består av nästan 900 föreningar 
varav ungefär hälften av klubbarna driver ridskola. Cirka 5 miljoner ridtimmar 
genomförs varje år på landets ridskolor. Ridsporten är Sveriges näst största 
ungdomsidrott, bara fotbollen är större. Ungefär 4 000 ryttare med 
funktionsvariation rider på de 200 av landets ridskolor som erbjuder verksamhet för 
dessa ryttare. Detta gör ridsporten till en av de största sporterna för personer med 
funktionsvariation. 

Svenska Ridsportförbundet verkar för att främja ridning, körning och voltige som 
motion, folksport och tävlingsidrott samt att sprida kunskap om god hästhållning 
och säker hantering av hästar. Svenska Ridsportförbundet strävar efter att skapa 
relevanta och attraktiva mötesplatser med verksamheter tillgängliga för alla och med 
ridsportens värdegrund som tydligt riktmärke. För att det ska vara möjligt behöver 
det finnas ändamålsenliga och säkra anläggningar. 

Det är viktigt att belysa att många ridanläggningar idag fungerar som fritidsgårdar 
för framför allt flickor. Därför är det viktigt med tillgängliga och säkra tillfartsvägar 
och gång- och cykelvägar till ridanläggningen. Med rätt förutsättningar är ridklubbar 
en av kommunens viktigaste mötesplatser. En satsning på ridsporten är en 
investering i en jämlik idrott för barn och unga och en god folkhälsa. 

Ärendet har skickas till kultur- och fritidsnämnden för yttrande och ärendet 
behandlades i nämnden 2022-09-22, § 41. Nämnden var av samma åsikt, nämligen 
att föreslå att gå fram med alternativ två vilket innebär en ny ridanläggning på 
Österås samt förvärv av befintlig ridanläggning.  

Föreningarna 
För att svara för befintlig ridanläggnings drift och underhåll samt för att verka för 
rättvis fördelning av nyttjandetiden i ridhusen på Österås, bildades Hässleholms 
Ridhusförening. Föreningen fungerar som ett samarbetsorgan för 
Hästsportföreningen och Ridklubben. Ridhusföreningen är organiserad så att den 
som äger andelar är medlem. Andelsägarna (medlemmarna) har sedan överlåtit sina 
platser i styrelsen till sin respektive förening. 

Hässleholms Ridklubb bedriver ridskola och äger idag 16 hästar och ponnyer. På 
befintlig ridanläggningen finns plats för 28 hästar och ponnyer fördelat på två stall. 
Ridskolan äger stallen medan ridhusen och marken ägs av Hässleholms 
Ridhusförening. Föreningen har cirka 350 medlemmar varav majoriteten är 
ridskoleryttare under 20 år och flickor. Varje vecka hålls ca 35 ridlektioner på fasta 
tider samt ytterligare ca sex lektioner varannan vecka som inte har en fast tid. 
Föreningen har regelbunden verksamhet riktad mot personer med 
funktionsvariationer. 
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Föreningen har 5,3 heltidsanställda där tjänsterna fördelas på verksamhetsledare, 
ridlärare, tränare samt stallpersonal. I föreningen finns även utbildade 
ungdomsledare som leder och genomför avsuttna aktiviteter. Föreningen upplåter 
även plats till kommunens dagliga verksamhet. Föreningen har en omfattande kö till 
sin ridskoleverksamhet. 

Hässleholms Hästsportförening har cirka 115 medlemmar varav cirka 30 är 
under 20 år. Föreningens huvudsakliga syfte är att bedriva träning och 
tävlingsverksamhet för ryttare med egen ponny eller häst. En viktig målsättning för 
föreningen är att göra saker tillsammans – hästsporten är till sin natur en individuell 
sport men föreningen upplever att graden av individualisering har förstärkts under 
senare år. Föreningens ambition är att hela ridanläggningen ska hålla en sådan 
kvalité att det blir attraktivt att tillhöra Hästsportföreningen samt att utomstående 
gärna kommer på de tävlingar som föreningen arrangerar. 

Föreningen Hässleholms Voltige bildades 2017 ur voltigeverksamheten i 
Ridklubben. Föreningen har cirka 45 medlemmar varav drygt 29 personer (28 
flickor och en pojke) är under 20 år. Föreningen har barn på kö men kan inte ta 
emot dem på grund av brist av träningstider. Då föreningen bara har två hästar styr 
detta hur många träningar till häst som kan genomföras. För avsutten träning i sal, 
hyr föreningen in sig i Grönängskolans idrottshall där även föreningens 
galopperande trähäst förvaras.  

Alternativ 1 - Möllerödsalternativet 
Alternativet innebär att kommunen hyr en färdigställd ridanläggning av 
Hässleholms Industribyggnads AB vid Mölleröds kungsgård. Anläggningen kan 
komma att uppfattas som ett trygghetsskapande element inne i skogen samt en 
naturlig målpunkt för besökaren. Dessutom kan en satsning öka friluftslivet i stort i 
området genom förbättrade angöringsvägar från Finja by och Garnisonen. Med ny 
gång- och cykelväg ökas också tillgängligheten till området. Däremot kan rekreation 
och friluftsliv påverkas av ökade störningar från trafik kring den nya anläggningen.  

Mölleröds kungsgård består av tre äldre ekonomibyggnader, två från 1800-talet, 
samt en från 1600-talet. I förslaget planeras för nio ponnyboxar i det gamla stallet 
plus sadelkammare samt skötsel- och spolspilta. I ladugården kan 13 hästboxar 
byggas plus sadelkammare, förråd, tvätt och tork samt skötsel- och spolspilta. En 
del ombyggnadsarbete behöver göras. Loglängan behålls helt intakt som 
byggnadsskal. I byggnaden byggs fristående huskuber för reception och kontor, 
personalutrymmen, klubblokal och omklädningsrum. Gårdsplanen delas i en 
stallplan och entréplan. På stallplanen byggs en enkel förrådsbyggnad (paviljong) för 
buffertförråd av grovfoder och strö. Vid loglängan skapas en entréplats för 
personal, elever och besökare. Grushagar byggs i anslutning till stallarna där det är 
möjligt. Gödsellagring sker med nedsänkt container norr om ladugården. 
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Det nya ridhuset placeras 150 m söder om Möllerödsgården på den så kallade 
körplanen. Det planeras en ridhusbyggnad för två ridbanor respektive kafé och 
lektionssal. I norra delen av byggnaden planeras en stalldel för åtta boxar inklusive 
sadelkammare med skötsel- och spolspilta. Väster om byggnaden byggs grushagar 
och söder om byggnaden planeras en utomhusridbana samt uppställningsplats för 
trailer och bussar. 

Bedömning har gjorts att det är stor risk att naturvärdena tar stryk av en etablering 
vilket är mindre lämpligt. Möllerödsalternativet tillgodoser inte heller barn och 
ungdomars behov av att kunna transportera sig själv från och till ridskolan. Inte 
heller att åka med kollektivtrafik då det är alltför långt till närmsta busshållplats. 
Utifrån barnperspektivet är det alltså mindre lämpligt att förlägga ridanläggningen 
vid Mölleröd. 

Det finns också fortfarande okända faktorer som inte utretts som tid och kostnad 
för detaljplan, beviljande av bygglov, möjligheten att öppna upp vägar från 
Garnisonen, omdragning av milspåret etcetera.  

Totalkostnaden per år landar på ca 3,2 mnkr vilket innebär att alternativet är klart 
dyrast. Uppgifterna inkluderar inte den senaste tidens generella kostnadsökningar. 

Kultur- och fritidsförvaltningen gör i sin rapport bedömningen att 
Möllerödsalternativet inte uppfyller Svenska Ridsportförbundet krav för en modern 
ridanläggning med goda flöden, kommunikationer och ekonomisk hållbarhet. 

Alternativ 2 - Ny ridanläggning Österås samt förvärv av befintlig 
ridanläggning 
Att förvärva den befintliga ridhusfastigheten och bygga nytt stall, ridhus och nya 
hagar skulle särskilt gynna ridsporten och de inblandade ridföreningarna i 
Hässleholm. Österåsområdet är sedan tidigare en etablerad plats för idrott. 
Alternativet ger utifrån barnperspektivet en tryggare och säkrare helhetslösning än 
Mölleröd. Området innehåller redan säkra och upplysta GC-vägar med goda 
kommunikationer både med bil och buss. Logistiken inom området är bra med 
koncentrerade funktioner för både häst och ryttare. 

Den befintliga ridanläggningen innehåller ett stort och ett litet ridhus. Strax bredvid 
finns ett gammalt stall samt ett mindre utestall. Fastigheterna är gamla och slitna 
och behöver delvis underhållas och renoveras. Hagarna är dåliga och behöver läggas 
om.  

Det nya ridhuset planeras innehålla ridbanor, stall, personalrum - allt under ett tak. 
Ytorna och takhöjden ger även möjlighet för Hässleholms Voltige att bedriva sin 
verksamhet samtidigt som ridskolan. I de olika alternativa förslagen för placering, 
har det tagit i beaktande att de olika föreningar ska kunna använda sin del av 
anläggningen fristående från den andra. Olika verksamheter ska alltså kunna 
bedrivas parallellt och likaså samverka vid exempelvis stora tävlingar eller annan 
gemensam verksamhet. 
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Om alternativet vinner gehör, är det förvaltningens uppfattning att man bör planera 
för att behålla bågskytteklubbens placering och i stället förändra placeringen för nytt 
ridhus till söder om nuvarande. Dessutom bör man planera för viss form av lösdrift 
av hästar i enlighet med ridsportförbundets rekommendationer. För föreningarna 
innebär alternativet att ett upplåtelseavtal tecknas mellan kommunen och 
föreningarna som bland annat reglerar nyttjandetider och rätt till uppstallning. 

Investeringen beräknas bli ca 40 mnkr och årskostnaden ca 2,9 mnkr. 

Alternativ 3 – Ny ridanläggning Österås 
I detta alternativ föreslås en ny ridanläggning uppföras åt Ridklubben och 
Voltigeföreningen strax sydväst om Hässleholms Ridhusförenings fastighet. Denna 
plats är i detaljplanen utpekad som utökad idrottsyta.  

Alternativet uppfyller Svenska Ridsportförbundets rekommendationer både sett till 
möjlighet och lämplighet. Därmed sker också en riktad satsning enligt den linje som 
i huvudsak var uppdragets syfte. 

Anläggning skulle innehålla alla de faciliteter som de andra alternativen gör. Ytorna 
och takhöjden ger även möjlighet för Hässleholms Voltige att bedriva sin 
verksamhet samtidigt som ridskolan. Man bör planera för viss form av lösdrift av 
hästar i enlighet med ridsportförbundets rekommendationer. För föreningarna 
innebär alternativet att ett upplåtelseavtal tecknas mellan kommunen och 
föreningarna som bland annat reglerar nyttjandetider och rätt till uppstallning. 

Om detta alternativ vinner gehör bör kultur- och fritidsförvaltningen få i uppdrag 
att se över regelverket och bidragsnivåer inom lokalbidraget, i syfte att ge förslag till 
hur bidragssystemet mer ska gynna ridsporten. Kommunen bör också överväga att 
stå för vattenkostnaden till befintlig ridanläggningen likställt andra föreningar inom 
området. 

Investeringskostnaden beräknas bli ca 38 mnkr och årskostnaden ca 2,3 mnkr. 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare  

Kultur- och fritidsförvaltningen bedömer att en ny ridanläggning bör placeras på 
Österås med anledning av alla de fördelar som finns då ridsporten redan är etablera 
på platsen. Med rätt förutsättningar är ridklubbar en av kommunens viktigaste 
mötesplatser. En satsning på ridsporten är en investering i en jämlik idrott för barn 
och unga och en god folkhälsa.  

Barnperspektivet  

En placering av en ny ridanläggning inom Österås idrottsplatsområde ger utifrån 
barnperspektivet en tryggare och säkrare helhetslösning än Möllerödsalternativet. 
Österås idrottplatsområde innehåller säkra och upplysta GC-vägar med goda 
kommunikationer både med bil och buss. Logistiken inom området är bra med 
koncentrerade funktioner för både häst och ryttare. 
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Miljökonsekvenser  

De olika alternativens miljökonsekvenser framgår av bilaga 1. 

Facklig samverkan 

Facklig samverkan bedöms inte nödvändig.  

Ekonomiska konsekvenser 

Nedanstående konsekvenser gäller alternativ 2. 

I Strategisk plan med Budget 2022 och flerårsplan 2023-2024 finns det budgeterat 
totalt 34 mnkr i investeringsbudget för en nytt ridhus i Hässleholm. Beloppet är 
fördelat med 17 mnkr för år 2022 och 17 mnkr år 2023. I enlighet med 
uppdragsrapporten, bilaga 1, framgår att den totala investeringsutgiften inklusive 
förvärv av befintlig ridanläggning uppgår till 41,6 mnkr. Det innebär ett utökat 
ekonomiskt investeringsbehov med 7,6 mnkr. Detta belopp föreslås arbetas in år 
2024 i Strategisk plan med Budget 2023 och flerårsplan 2024-2025. Samtidigt 
föreslås att det kvarvarande budgeterade beloppet för år 2022 flyttas över i samband 
med över- och underskottshanteringen 2023. Den ytterligare finansieringen på 7,6 
mnkr föreslås vara anslagstyp 1.  

Den årliga driftskostnaden landar på cirka 2,9 mnkr. De ökade driftkostnaderna 
avser lokalkostnader och i enlighet med kommunens internhyres - lokalvårdsystem 
inarbetas detta i kultur- och fritidsnämndens driftbudget i samband med att 
ridhusanläggningen tas i drift.  
 

 

Bilagor 

KFF tjänsteskrivelse 2022-05-03 

Bilaga 1: Bilaga 1 Uppdragsrapport med kostnadskalkyl ny ridanläggning 
Hässleholm 

Bilaga 2: Uppdragsbeskrivning KLF 2020/631 

Bilaga 3: Lokaliseringsutredning Hibab 2020-09-28 

Bilaga 4: Presentation Österås 21-02-15 

Bilaga 5: Kostnadsuppskattning mark 

Bilaga 6: Kostnadsuppskattning byggnad 
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Bilaga 7: Marksaneringsrapport befintlig ridfastighet 

Bilaga 8: Marksaneringsrapport kommunal mark  

Bilaga 9: Statusbesiktningar Sweco 

Bilaga 10: Remissvarsredogörelse 

 

Sändlista: 

Tekniska förvaltningen 
Kultur- och fritidsförvaltningen 
Kommunledningsförvaltningen, kommundirektören 
Kommunledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen 
 

 

Kommunledningsförvaltningen 

 

Bengt-Arne Persson 

Kommundirektör 

  



Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-09-22 

Kultvr- och fritidsnämnden 

§ 41 

Nytt ridhus- Hässleholms Kommun 
Dnr: KFF 2022/88 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att: 

1. Utredningen om ny ridanläggning med bilagor godkänns och skickas till 
Kommunlednings förvaltningen. 

Vidare beslutar kultur- och fritidsnämnden föreslå kommunstyrelsen besluta att: 

2. Uppföra ny ridanläggning i enlighet med utredningens alternativ två med 
placeringsförslag C. 

3. Tekniska nämnden får i uppdrag att förvärva befintlig ridhusfastighet av 
Hässleholms Ridhusförening motsvarande föreningens skulder avseende 
lån, reverser, andelar och vatten. 

4. Inarbeta driftbudget till kultur- och fritidsnämnden i samband med att rid
husanläggningen tas i drift i enlighet med kommunens intemhyres- och 
lokalvårdsystem. 

5. Kultur- och fritidsförvaltningen, i samarbete med tekniska förvaltningen, får 
i uppdrag att teckna upplåtelseavtal med berörda föreningar. 

6. Finansiering sker enligt förslaget för ekonomiska konsekvenser. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

Folkets väl deltar ej i beslutet. 

Kultur- och fritidsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-09-22 

Hässleholm:1 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

Yrkande 

Gunnel Gustavsson (M),Jörgen K Nilsson (M), Connie Asterman (S), 
Sverigedemokraterna och Ann-Kristin J ohnsson (C) yrkar bifall till liggande förslag. 

Beskrivning av ärendet 

Ridsporten i Hässleholm är trångbodda på anläggningen vid Österås. Det 

nuvarande komplicerade andelssystemet i kombination med kapacitetsbrist, har 

medfört att kommunstyrelsen har gett kommundirektören i uppdrag, att se på 

möjligheten och lämpligheten att anlägga en ny ridanläggning åt Hässleholms 

Ridklubb i Hässleholm. 

Kultur- och fritidsförvaltningen har efter delegation av kommundirektören arbetat 

fram tre alternativ för placering (bilaga 1) och tillsammans med föreningarna gjort 

analyser och konsekvensbeskrivningar utifrån alternativen. 

• Alternativ 1 - Mölleröds kungsgård 
Genom Hässleholms Industribyggnads AB (Hibab) hyrs en färdigställd 

ridanläggning. Årlig kostnad ca 3,2 mnkr. Alternativet uppfyller inte 

barnperspektivet och kraven för hållbar ridanläggning. Ingen av 

föreningarna förespråkar alternativet. 

• Alternativ 2 - Ny ridanläggning Österås samt förvärv av befintlig 
ridanläggning 
Köp av befintlig ridhusfastighet på Österås av Ridhusföreningen 

motsvarande aktuella skulder för reverser, andelar och lån. Därtill uppföra 

nytt ridhus med erforderliga stall och hagar. Total årlig kostnad ca 2,9 mnkr. 

Alternativet gynnar särskild ridsporten och föreningarna i tätorten 

Hässleholm. 

Kultur- och fritidsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkas 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOIL 

Sammanträdesdatum 
2022-09-22 

Hässleholms 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

• Alternativ 3 - Ny ridanläggning Österås 
Endast uppföra en ny fristående ridanläggning i anslutning till befintlig 

ridanläggning men på kommunal mark på Österås. Arlig kostnad ca 2,3 

mnkr. Alternativet gynnar Ridklubben och Voltigeföreningen. 

Kultur- och fritidsförvaltningen bedömer att en ny ridanläggning bör placeras på 

Österås med anledning av alla de fördelar som finns då ridsporten redan är 

etablerad på platsen. Med rätt förutsättningar är ridklubbar en av kommunens 

viktigaste mötesplatser. En satsning på ridsporten är en investering i en jämlik idrott 

för barn och unga och en god folkhälsa. 

Finns ambitioner att särskilt gynna ridsporten i Hässleholm, rekommenderas 
förvärv av befintlig ridhusfastighet för motsvarande summa som skulderna uppgår 

till (ca 1,3 mnkr) och att i nästa skede detaljstudera placeringen. För att komma 

längre från fotbollsplaner och närmare naturen kan en placering enligt 
placeringsalternativ C vara den bästa för att skapa synergieffekter med befintlig 

ridanläggning i framtiden. 

Är ambitionen att särskilt gynna barn- och ungdomar i ridskolan rekommenderas 

alternativ 3 med tillägget att ge förvaltningen i uppdrag att se över regelverket och 
bidragsnivåer inom lokalbidraget i syfte att ge förslag till hur bidragssystemet mer 
ska gynna ridsporten samt stå för vattenkostnaden till den befintliga 

ridanläggningen. 

Beskrivning av ärendet 

Ridanläggningen på Österås har sedan en längre tid haft stora brister vad gäller 

kapacitet, stall och hagar. Försök har gjorts för att få till en förbättring för 

ridskoleverksamheten på Österås, men av olika anledningar har detta inte lyckats. 

Kommunstyrelsen gav därför 2020-04-29 § 77 kornmundirektören i uppdrag att 

utreda förutsättningarna för en ny ridanläggning åt Hässleholms Ridklubb. 
Uppdraget har delegerats till förvaltningschefen för kultur- och fritidsförvaltningen. 

Utredningen (bilaga 1) behandlar bland annat alternativ och konsekvenser ur både 

verksamhetens och kommunens perspektiv, barnperspektivet, trygghet, säkerhet, 

Kultur- och fritidsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 

(ft10C 

6 (12) 



Hässleholms 
ko1mm1un 

Kultur- och fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-09-22 

kommunikationer, miljökonsekvenser och tillgänglighet, gällande planer för 

bebyggelse, infrastruktur och verksamhet i området samt ekonomiska konsekvenser 
inklusive infrastruktur. 

Bakgrund 

I Sverige finns cirka 356 000 hästar och ridsporten engagerar en halv miljon 
svenskar. Svenska Ridsportförbundet har drygt 153 400 medlemmar, varav 90% 

flickor och kvinnor. Svenska Ridsportförbundet består av nästan 900 föreningar 

varav ungefär hälften av klubbarna driver ridskola. Cirka 5 miljoner ridtimmar 

genomförs varje år på landets ridskolor. Ridsporten är Sveriges näst största 

ungdomsidrott, bara fotbollen är större. Ungefär 4 000 ryttare med 
funktionsnedsättning rider på de 200 av landets ridskolor som erbjuder verksamhet 

för dessa ryttare. Detta gör ridsporten till en av de största sporterna för personer 
med funktionsnedsättning. 

Svenska Ridsportförbundet verkar för att främja ridning, körning och voltige som 

motion, folksport och tävlingsidrott samt att sprida kunskap om god hästhållning 
och säker hantering av hästar. Svenska Ridsportförbundet strävar efter att skapa 

relevanta och attraktiva mötesplatser med verksamheter tillgängliga för alla och med 

ridsportens värdegrund som tydligt riktmärke. För att det ska vara möjligt behöver 
det finnas ändamålsenliga och säkra anläggningar. 

Det är viktigt att belysa att många ridanläggningar idag fungerar som fritidsgårdar 
för framför allt flickor. Därför är det viktigt med tillgängliga och säkra tillfartsvägar 

och gång- och cykelvägar till ridanläggningen. 

Föreningar 

Hässleholms Ridhusförening svarar för befintlig ridanläggnings drift och underhåll 

samt verkar för rättvis fördelning av nyttjandetiden i ridhusen. Föreningen fungerar 

som ett samarbetsorgan för Hästsportföreningen och Ridklubben. 

Ridhusföreningen är organiserad så att den som äger andelar är medlem. 

Andelsägarna, det vill säga medlemmarna, har sedan överlåtit sina platser i styrelsen 
till sin respektive förening. Idag innebär detta system att Hästsportföreningen har 
fem ledamöter medan Ridklubben har tre ordinarie ledamöter i styrelsen. 

Kultur- och fritidsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Kultur- och fritidsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-09-22 

Hässleholms Ridklubb bedriver ridskola och äger 16 hästar och ponnyer. På 

befintlig tidanläggningen finns plats för 28 hästar och ponnyer fördelat på två stall. 
Ridskolan äger stallen medan ridhusen och marken ägs av Hässleholms 

Ridhusförening. Föreningen har cirka 350 medlemmar varav majoriteten är 

ridskoleryttare under 20 år och flickor. Varje vecka hålls ca 35 ridlektioner på fasta 

tider samt ytterligare ca sex lektioner varannan vecka som inte har en fast tid. 

Föreningen har 5,3 heltidsanställda där tjänsterna fördelas på verksamhetsledare, 

ridlärare, tränare samt stallpersonal. I föreningen finns även utbildade 
ungdomsledare som leder och genomför avsuttna aktiviteter. Föreningen upplåter 

även plats till kommunens dagliga verksamhet och har en omfattande kö till sin 

ridskoleverksamhet. 

Den andra föreningen som bedriver verksamhet i befintligt ridhus är Hässleholms 
Hästsportförening. Den har cirka 115 medlemmar varav cirka 30 är under 20 år. 

Föreningens huvudsakliga syfte är att bedriva träning och tävlingsverksamhet för 

ryttare med egen ponny eller häst. En viktig målsättning för föreningen är att göra 
saker tillsammans - hästsporten är till sin natur en individuell sport men föreningen 

upplever att graden av individualisering har förstärkts under senare år. Föreningens 

ambition är att hela ridanläggningen ska hålla en sådan kvalite att det blir attraktivt 

att tillhöra Hästsportföreningen samt att utomstående gärna kommer på de tävlingar 

som föreningen arrangerar. 

Även Föreningen Hässleholms Voltige som bildades 2017 ur voltigeverksamheten i 
Ridklubben bedriver verksamhet i befintligt ridhus. Föreningen hade vid årsskiftet 

cirka 45 medlemmar varav drygt 29 personer (28 flickor och en pojke) är under 20 

år. Föreningen har barn på kö men kan inte ta emot dem på grund av brist av 

tränings tider. 

Uppdraget 

Samtliga parter är överens om att ridsporten i Hässleholm är trångbodda på 

anläggningen vid Österås. Det nuvarande komplicerade andelssystemet i 

kombination med kapacitetsbrist har mynnat ut i att kommundirektören har fått i 

uppdrag att utreda förutsättningarna för en ny ridanläggning åt Hässleholms 

Ridklubb. Kultur- och fritidsförvaltningen har efter delegation från 
kommundirektören utrett tre alternativ. 

Kultur- och fritidsnämnden 

Justerlog ,/f(J{: l~ Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-09-22 

Hisslellolms 
ko,mmun 

Kultur- och fritidsnämnden 

1 . Möllerödsalternativet 

Alternativet innebär att kommunen hyr en färdigställd ridanläggning av 

Hässleholms Industribyggnads AB vid Mölleröds kungsgård i Finja. Anläggningen 

kan komma att uppfattas som ett trygghetsskapande element inne i skogen samt en 

naturlig målpunkt för besökaren. Dessutom kan en satsning öka friluftslivet i stort i 

området genom förbättrade angöringsvägar från Finja by och Garnisonen. Med ny 
gång- och cykelväg ökas också tillgängligheten till området. Däremot kan rekreation 

och friluftsliv påverkas av ökade störningar från trafik kring den nya anläggningen. 

Mölleröds kungsgård består av tre äldre ekonomibyggnader, två från 1800-talet, 
samt en från 1600-talet. I förslaget planeras för nio ponnyboxar i det gamla stallet 

plus sadelkammare samt skötsel- och spolspilta. I ladugården kan 13 hästboxar 

byggas plus sadelkammare, förråd, tvätt och tork samt skötsel- och spolspilta. En 
del ombyggnadsarbete behöver göras. Loglängan behålls helt intakt som 

byggnadsskal. I byggnaden byggs fristående huskuber för reception och kontor, 
personalutrymmen, klubblokal och omklädningsrum. Gårdsplanen delas i en 

stallplan och entreplan. På stallplanen byggs en enkel förrådsbyggnad (paviljong) för 
buffertförråd av grovfoder och strö. Vid loglängan skapas en entreplats för 

personal, elever och besökare. Grushagar byggs i anslutning till stallarna där det är 
möjligt. Gödsellagring sker med nedsänkt container norr om ladugården. 

Det nya ridhuset placeras 150 m söder om Möllerödsgården på den så kallade kör

planen. Det planeras en ridhusbyggnad för två ridbanor respektive kafe och 

lektionssal. I norra delen av byggnaden planeras en stalldel för åtta boxar inklusive 

sadelkammare med skötsel- och spolspilta. Väster om byggnaden byggs grushagar 

och söder om byggnaden planeras en utomhusridbana samt uppställningsplats för 

trailer och bussar. 

Bedömning har gjorts att det är stor risk att naturvärdena tar stryk av en etablering 

vilket är mindre lämpligt. Möllerödsalternativet tillgodoser inte heller barn och 

ungdomars behov av att kunna transportera sig själv från och till ridskolan. Inte 

heller att åka med kollektivtrafik då det är alltför långt till närmsta busshållplats. 

Utifrån barnperspektivet är det alltså mindre lämpligt att förlägga ridanläggningen 
vid Mölleröd. 

Kultur- och fritidsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMJ\1:ANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-09-22 

Hissleholms 
kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 

Det finns också fortfarande okända faktorer som inte utretts som tid och kostnad 

för detaljplan, beviljande av bygglov, möjligheten att öppna upp vägar från 
Garnisonen, omdragning av milspåret etcetera. 

Totalkostnaden per år landar på ca 3,2 mnkr vilket innebär alternativet är klart 

dyrast. Uppgifterna inkluderar inte den senaste tidens generella kostnadsökningar. 

Kultur- och fritidsförvaltningen gör 1 sin rapport, bedömningen att 

Möllerödsalternativet inte uppfyller Svenska Ridsportförbundet krav för en modern 

ridanläggning med goda flöden, kommunikationer och ekonomisk hållbarhet. 

2. Ny ridanläggning Österås samt förvärv av befintlig ridanläggning 

Att förvärva den befintliga ridhusfastigheten och bygga nytt stall, ridhus och nya 
hagar skulle särskild gynna ridsporten och de inblandade ridföreningarna i 

Hässleholm. Österåsområdet är sedan tidigare en etablerad plats för idrott. 
Alternativet ger, utifrån barnperspektivet, en tryggare och säkrare helhetslösning än 
Mölleröd. Området innehåller redan säkra och upplysta GC-vägar med goda 
kommunikationer både med bil och buss. Logistiken inom området är bra med 

koncentrerade funktioner för både häst och ryttare. 

Den befintliga ridanläggningen innehåller ett stort och ett litet ridhus. Strax bredvid 
finns ett gammalt stall samt ett mindre utestall. Fastigheterna är gamla och slita och 
behöver delvis underhållas och renoveras. Hagarna är dåliga och behöver läggas om. 

Det nya ridhuset planeras innehålla ridbanor, stall, personalrum - allt under ett tak. 

Ytorna och takhöjden ger även möjlighet för Hässleholms Voltige att bedriva sin 

verksamhet samtidigt som ridskolan. I de olika alternativa förslagen för placering, 

har det tagit i beaktande att de olika föreningar ska kunna använda sin del av 
anläggningen fristående från den andra. Olika verksamheter ska alltså kunna 

bedrivas parallellt och likaså samverka vid exempelvis stora tävlingar eller annan 

gemensam verksamhet. 

Om alternativet vinner gehör, är det förvaltningens uppfattning att man bör planera 

för att behålla bågskytteklubbens placering. Dessutom bör man planera för viss 
form av lösdrift av hästar i enlighet med ridsportförbundets rekommendationer. För 

föreningarna innebär alternativet att ett upplåtelseavtal tecknas mellan kommunen 
och föreningarna som bland annat reglerar nyttjandetider och rätt till uppstallning. 

Kultur- och fritidsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTR.ÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-09-22 

Hissleho'lms 
komm1un 

Kultur- och fritidsnämnden 

Investeringsutgiften beräknas bli ca 40 mnkr och årskostnaden ca 2,9 mnkr. 

3. Ny ridanläggning Österås 

I detta alternativ föreslås en ny ridanläggning uppföras åt Ridklubben och Voltige

föreningen strax sydväst om Hässleholms Ridhusförenings fastighet. Denna plats är 

i detaljplanen utpekad som utökad idrottsyta. 

Alternativet uppfyller Svenska Ridsportförbundets riktlinjer både sett till möjlighet 

och lämplighet. Därmed sker också en satsning i enlighet med uppdragets syfte. 

Anläggning skulle innehålla alla de faciliteter som de andra alternativen gör. Ytorna 

och takhöjden ger även möjlighet för Hässleholms Voltige att bedriva sin 
verksamhet samtidigt som ridskolan. Man bör planera för viss form av lösdrift av 
hästar i enlighet med ridsportförbundets rekommendationer. För föreningarna 

innebär alternativet att ett upplåtelseavtal tecknas mellan kommunen och 

föreningarna som bland annat reglerar nyttjandetider och rätt till uppstallning. 

Om detta alternativ vinner gehör bör kultur- och fritidsförvaltningen få i uppdrag 
att se över regelverket och bidragsnivåer inom lokalbidraget, i syfte att ge förslag till 

hur bidragssystemet mer ska gynna ridsporten. Kommunen bör också överväga att 
stå för vattenkostnaden till befintlig ridanläggningen likställt andra föreningar inom 

området. 

Investeringskostnaden beräknas bli ca 38 mnkr och årskostnaden ca 2,3 mnkr. 

Ärendets tidigare behandling 

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår kultur- och fritidsnämnden 
besluta att: 

1 Utredningen om ny ridanläggning med bilagor godkänns och skickas till 
Kommunlednings förvaltningen. 

Vidare föreslår kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott att kultur- och fritids
nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta att: 

Kultur- och fritidsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SA11MANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-09-22 

Kultur- och fritidsnämnden 

2 Uppföra ny ridanläggning i enlighet med utredningens alternativ två med 
placeringsförslag C. 

3 Tekniska nämnden får i uppdrag att förvärva befintlig ridhusfastighet av 
Hässleholms Ridhusförening motsvarande föreningens skulder avseende lån, 
reverser, andelar och vatten. 

4 Inarbeta driftbudget till kultur- och fritidsnämnden i samband med att rid
husanläggningen tas i drift i enlighet med kommunens internhyres- och 
lokalvårdsystem. 

5 Kultur- och fritidsförvaltningen, i samarbete med tekniska förvaltningen, får 
i uppdrag att teckna upplåtelseavtal med berörda föreningar. 

6 Finansiering sker enligt förslaget för ekonomiska konsekvenser. 

Sänt till: 
Tekniska förvaltningen 
Kommunledningsförvaltningen, kommundirektören 
Kommunledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen 
Hibab 
Hässleholms Ridklubb 
Hässleholms Voltige 
Hässleholms Hästsportförening 
Hässleholms Ridhusförening 
Hässleholms Bågskytteklub b 

Kultur- och fritidsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(10) 

2022-08-24 KFF 2022/88 

      

Handläggare 
Avdelningschef för fritid Henrik Samevik 
Kultur- och Fritidsförvaltningen 
 
henrik.samevik@hassleholm.se 

 

 Postadress: 281 80 Hässleholm  Besöksadress:    Telefon:    Telefax:    
E-post:    Bankgiro:    Org. nr:    Webb:   

  

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår kultur- och fritidsnämnden 
besluta att: 

1. Utredningen om ny ridanläggning med bilagor godkänns och skickas till 
Kommunledningsförvaltningen. 

Vidare föreslår kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott att kultur- och fritids-
nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta att:  

2. Uppföra ny ridanläggning i enlighet med utredningens alternativ två med 
placeringsförslag C. 
 

3. Tekniska nämnden får i uppdrag att förvärva befintlig ridhusfastighet av 
Hässleholms Ridhusförening motsvarande föreningens skulder avseende 
lån, reverser, andelar och vatten. 
 

4. Inarbeta driftbudget till kultur- och fritidsnämnden i samband med att rid-
husanläggningen tas i drift i enlighet med kommunens internhyres- och 
lokalvårdsystem.  
 

5. Kultur- och fritidsförvaltningen, i samarbete med tekniska förvaltningen, får 
i uppdrag att teckna upplåtelseavtal med berörda föreningar. 
 

6. Finansiering sker enligt förslaget för ekonomiska konsekvenser. 

Hässleholms 
kommun 

Datum 

Nytt ridhus - Hässleholms Kommun 

Förslag till beslut 

Hässleholms kommun / Kultur- och Fritidsförvaltningen 

Diarienummer 
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Ridsporten i Hässleholm är trångbodda på anläggningen vid Österås. Det 
nuvarande komplicerade andelssystemet i kombination med kapacitetsbrist, har 
medfört att kommunstyrelsen har gett kommundirektören i uppdrag, att se på 
möjligheten och lämpligheten att anlägga en ny ridanläggning åt Hässleholms 
Ridklubb i Hässleholm.  

Kultur- och fritidsförvaltningen har efter delegation av kommundirektören arbetat 
fram tre alternativ för placering (bilaga 1) och tillsammans med föreningarna gjort 
analyser och konsekvensbeskrivningar utifrån alternativen. 
 

Alternativ 1 - Mölleröds kungsgård  
Genom Hässleholms Industribyggnads AB (Hibab) hyrs en färdigställd 
ridanläggning. Årlig kostnad ca 3,2 mnkr. Alternativet uppfyller inte 
barnperspektivet och kraven för hållbar ridanläggning. Ingen av 
föreningarna förespråkar alternativet.  

Alternativ 2 � Ny ridanläggning Österås samt förvärv av befintlig 
ridanläggning 
Köp av befintlig ridhusfastighet på Österås av Ridhusföreningen 
motsvarande aktuella skulder för reverser, andelar och lån. Därtill uppföra 
nytt ridhus med erforderliga stall och hagar. Total årlig kostnad ca 2,9 mnkr. 
Alternativet gynnar särskild ridsporten och föreningarna i tätorten 
Hässleholm.  

Alternativ 3 � Ny ridanläggning Österås 
Endast uppföra en ny fristående ridanläggning i anslutning till befintlig 
ridanläggning men på kommunal mark på Österås. Årlig kostnad ca 2,3 
mnkr. Alternativet gynnar Ridklubben och Voltigeföreningen.  

 

 

 

Sammanfattning 

• 

• 

• 
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Kultur- och fritidsförvaltningen bedömer att en ny ridanläggning bör placeras på 
Österås med anledning av alla de fördelar som finns då ridsporten redan är 
etablerad på platsen. Med rätt förutsättningar är ridklubbar en av kommunens 
viktigaste mötesplatser. En satsning på ridsporten är en investering i en jämlik idrott 
för barn och unga och en god folkhälsa.  

Finns ambitioner att särskilt gynna ridsporten i Hässleholm, rekommenderas 
förvärv av befintlig ridhusfastighet för motsvarande summa som skulderna uppgår 
till (ca 1,3 mnkr) och att i nästa skede detaljstudera placeringen. För att komma 
längre från fotbollsplaner och närmare naturen kan en placering enligt 
placeringsalternativ C vara den bästa för att skapa synergieffekter med befintlig 
ridanläggning i framtiden.  

Är ambitionen att särskilt gynna barn- och ungdomar i ridskolan rekommenderas 
alternativ 3 med tillägget att ge förvaltningen i uppdrag att se över regelverket och 
bidragsnivåer inom lokalbidraget i syfte att ge förslag till hur bidragssystemet mer 
ska gynna ridsporten samt stå för vattenkostnaden till den befintliga 
ridanläggningen.  

 

Ridanläggningen på Österås har sedan en längre tid haft stora brister vad gäller 
kapacitet, stall och hagar. Försök har gjorts för att få till en förbättring för 
ridskoleverksamheten på Österås, men av olika anledningar har detta inte lyckats.  

Kommunstyrelsen gav därför 2020-04-29 § 77 kommundirektören i uppdrag att 
utreda förutsättningarna för en ny ridanläggning åt Hässleholms Ridklubb. 
Uppdraget har delegerats till förvaltningschefen för kultur- och fritidsförvaltningen. 

Utredningen (bilaga 1) behandlar bland annat alternativ och konsekvenser ur både 
verksamhetens och kommunens perspektiv, barnperspektivet, trygghet, säkerhet, 
kommunikationer, miljökonsekvenser och tillgänglighet, gällande planer för 
bebyggelse, infrastruktur och verksamhet i området samt ekonomiska konsekvenser 
inklusive infrastruktur. 

I Sverige finns cirka 356 000 hästar och ridsporten engagerar en halv miljon 
svenskar. Svenska Ridsportförbundet har drygt 153 400 medlemmar, varav 90% 
flickor och kvinnor. Svenska Ridsportförbundet består av nästan 900 föreningar 
varav ungefär hälften av klubbarna driver ridskola. Cirka 5 miljoner ridtimmar 

Beskrivning av ärendet 

Bakgrund 
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genomförs varje år på landets ridskolor. Ridsporten är Sveriges näst största 
ungdomsidrott, bara fotbollen är större. Ungefär 4 000 ryttare med 
funktionsnedsättning rider på de 200 av landets ridskolor som erbjuder verksamhet 
för dessa ryttare. Detta gör ridsporten till en av de största sporterna för personer 
med funktionsnedsättning. 

Svenska Ridsportförbundet verkar för att främja ridning, körning och voltige som 
motion, folksport och tävlingsidrott samt att sprida kunskap om god hästhållning 
och säker hantering av hästar. Svenska Ridsportförbundet strävar efter att skapa 
relevanta och attraktiva mötesplatser med verksamheter tillgängliga för alla och med 
ridsportens värdegrund som tydligt riktmärke. För att det ska vara möjligt behöver 
det finnas ändamålsenliga och säkra anläggningar. 

Det är viktigt att belysa att många ridanläggningar idag fungerar som fritidsgårdar 
för framför allt flickor. Därför är det viktigt med tillgängliga och säkra tillfartsvägar 
och gång- och cykelvägar till ridanläggningen. 

 

Hässleholms Ridhusförening svarar för befintlig ridanläggnings drift och underhåll 
samt verkar för rättvis fördelning av nyttjandetiden i ridhusen. Föreningen fungerar 
som ett samarbetsorgan för Hästsportföreningen och Ridklubben. 
Ridhusföreningen är organiserad så att den som äger andelar är medlem. 
Andelsägarna, det vill säga medlemmarna, har sedan överlåtit sina platser i styrelsen 
till sin respektive förening. Idag innebär detta system att Hästsportföreningen har 
fem ledamöter medan Ridklubben har tre ordinarie ledamöter i styrelsen. 

Hässleholms Ridklubb bedriver ridskola och äger 16 hästar och ponnyer. På 
befintlig ridanläggningen finns plats för 28 hästar och ponnyer fördelat på två stall. 
Ridskolan äger stallen medan ridhusen och marken ägs av Hässleholms 
Ridhusförening. Föreningen har cirka 350 medlemmar varav majoriteten är 
ridskoleryttare under 20 år och flickor. Varje vecka hålls ca 35 ridlektioner på fasta 
tider samt ytterligare ca sex lektioner varannan vecka som inte har en fast tid. 
Föreningen har 5,3 heltidsanställda där tjänsterna fördelas på verksamhetsledare, 
ridlärare, tränare samt stallpersonal. I föreningen finns även utbildade 
ungdomsledare som leder och genomför avsuttna aktiviteter. Föreningen upplåter 
även plats till kommunens dagliga verksamhet och har en omfattande kö till sin 
ridskoleverksamhet. 

Föreningar 
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Den andra föreningen som bedriver verksamhet i befintligt ridhus är Hässleholms 
Hästsportförening. Den har cirka 115 medlemmar varav cirka 30 är under 20 år. 
Föreningens huvudsakliga syfte är att bedriva träning och tävlingsverksamhet för 
ryttare med egen ponny eller häst. En viktig målsättning för föreningen är att göra 
saker tillsammans � hästsporten är till sin natur en individuell sport men föreningen 
upplever att graden av individualisering har förstärkts under senare år. Föreningens 
ambition är att hela ridanläggningen ska hålla en sådan kvalité att det blir attraktivt 
att tillhöra Hästsportföreningen samt att utomstående gärna kommer på de tävlingar 
som föreningen arrangerar. 

Även Föreningen Hässleholms Voltige som bildades 2017 ur voltigeverksamheten i 
Ridklubben bedriver verksamhet i befintligt ridhus. Föreningen hade vid årsskiftet 
cirka 45 medlemmar varav drygt 29 personer (28 flickor och en pojke) är under 20 
år. Föreningen har barn på kö men kan inte ta emot dem på grund av brist av 
träningstider.  

 

Samtliga parter är överens om att ridsporten i Hässleholm är trångbodda på 
anläggningen vid Österås. Det nuvarande komplicerade andelssystemet i 
kombination med kapacitetsbrist har mynnat ut i att kommundirektören har fått i 
uppdrag att utreda förutsättningarna för en ny ridanläggning åt Hässleholms 
Ridklubb. Kultur- och fritidsförvaltningen har efter delegation från 
kommundirektören utrett tre alternativ. 

 

Alternativet innebär att kommunen hyr en färdigställd ridanläggning av 
Hässleholms Industribyggnads AB vid Mölleröds kungsgård i Finja. Anläggningen 
kan komma att uppfattas som ett trygghetsskapande element inne i skogen samt en 
naturlig målpunkt för besökaren. Dessutom kan en satsning öka friluftslivet i stort i 
området genom förbättrade angöringsvägar från Finja by och Garnisonen. Med ny 
gång- och cykelväg ökas också tillgängligheten till området. Däremot kan rekreation 
och friluftsliv påverkas av ökade störningar från trafik kring den nya anläggningen.  

Mölleröds kungsgård består av tre äldre ekonomibyggnader, två från 1800-talet, 
samt en från 1600-talet. I förslaget planeras för nio ponnyboxar i det gamla stallet 
plus sadelkammare samt skötsel- och spolspilta. I ladugården kan 13 hästboxar 
byggas plus sadelkammare, förråd, tvätt och tork samt skötsel- och spolspilta. En 

Uppdraget 

1 . Möllerödsalternativet 
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del ombyggnadsarbete behöver göras. Loglängan behålls helt intakt som 
byggnadsskal. I byggnaden byggs fristående huskuber för reception och kontor, 
personalutrymmen, klubblokal och omklädningsrum. Gårdsplanen delas i en 
stallplan och entréplan. På stallplanen byggs en enkel förrådsbyggnad (paviljong) för 
buffertförråd av grovfoder och strö. Vid loglängan skapas en entréplats för 
personal, elever och besökare. Grushagar byggs i anslutning till stallarna där det är 
möjligt. Gödsellagring sker med nedsänkt container norr om ladugården. 

Det nya ridhuset placeras 150 m söder om Möllerödsgården på den så kallade kör-
planen. Det planeras en ridhusbyggnad för två ridbanor respektive kafé och 
lektionssal. I norra delen av byggnaden planeras en stalldel för åtta boxar inklusive 
sadelkammare med skötsel- och spolspilta. Väster om byggnaden byggs grushagar 
och söder om byggnaden planeras en utomhusridbana samt uppställningsplats för 
trailer och bussar. 

Bedömning har gjorts att det är stor risk att naturvärdena tar stryk av en etablering 
vilket är mindre lämpligt. Möllerödsalternativet tillgodoser inte heller barn och 
ungdomars behov av att kunna transportera sig själv från och till ridskolan. Inte 
heller att åka med kollektivtrafik då det är alltför långt till närmsta busshållplats. 
Utifrån barnperspektivet är det alltså mindre lämpligt att förlägga ridanläggningen 
vid Mölleröd. 

Det finns också fortfarande okända faktorer som inte utretts som tid och kostnad 
för detaljplan, beviljande av bygglov, möjligheten att öppna upp vägar från 
Garnisonen, omdragning av milspåret etcetera.  

Totalkostnaden per år landar på ca 3,2 mnkr vilket innebär alternativet är klart 
dyrast. Uppgifterna inkluderar inte den senaste tidens generella kostnadsökningar. 

Kultur- och fritidsförvaltningen gör i sin rapport, bedömningen att 
Möllerödsalternativet inte uppfyller Svenska Ridsportförbundet krav för en modern 
ridanläggning med goda flöden, kommunikationer och ekonomisk hållbarhet. 

 

Att förvärva den befintliga ridhusfastigheten och bygga nytt stall, ridhus och nya 
hagar skulle särskild gynna ridsporten och de inblandade ridföreningarna i 
Hässleholm. Österåsområdet är sedan tidigare en etablerad plats för idrott. 
Alternativet ger, utifrån barnperspektivet, en tryggare och säkrare helhetslösning än 
Mölleröd. Området innehåller redan säkra och upplysta GC-vägar med goda 

2. Ny ridanläggning Österås samt förvärv av befintlig ridanläggning 
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kommunikationer både med bil och buss. Logistiken inom området är bra med 
koncentrerade funktioner för både häst och ryttare. 

Den befintliga ridanläggningen innehåller ett stort och ett litet ridhus. Strax bredvid 
finns ett gammalt stall samt ett mindre utestall. Fastigheterna är gamla och slita och 
behöver delvis underhållas och renoveras. Hagarna är dåliga och behöver läggas om.  

Det nya ridhuset planeras innehålla ridbanor, stall, personalrum - allt under ett tak. 
Ytorna och takhöjden ger även möjlighet för Hässleholms Voltige att bedriva sin 
verksamhet samtidigt som ridskolan. I de olika alternativa förslagen för placering, 
har det tagit i beaktande att de olika föreningar ska kunna använda sin del av 
anläggningen fristående från den andra. Olika verksamheter ska alltså kunna 
bedrivas parallellt och likaså samverka vid exempelvis stora tävlingar eller annan 
gemensam verksamhet. 

Om alternativet vinner gehör, är det förvaltningens uppfattning att man bör planera 
för att behålla bågskytteklubbens placering. Dessutom bör man planera för viss 
form av lösdrift av hästar i enlighet med ridsportförbundets rekommendationer. För 
föreningarna innebär alternativet att ett upplåtelseavtal tecknas mellan kommunen 
och föreningarna som bland annat reglerar nyttjandetider och rätt till uppstallning. 

Investeringsutgiften beräknas bli ca 40 mnkr och årskostnaden ca 2,9 mnkr. 

 

I detta alternativ föreslås en ny ridanläggning uppföras åt Ridklubben och Voltige-
föreningen strax sydväst om Hässleholms Ridhusförenings fastighet. Denna plats är 
i detaljplanen utpekad som utökad idrottsyta.  

Alternativet uppfyller Svenska Ridsportförbundets riktlinjer både sett till möjlighet 
och lämplighet. Därmed sker också en satsning i enlighet med uppdragets syfte. 

Anläggning skulle innehålla alla de faciliteter som de andra alternativen gör. Ytorna 
och takhöjden ger även möjlighet för Hässleholms Voltige att bedriva sin 
verksamhet samtidigt som ridskolan. Man bör planera för viss form av lösdrift av 
hästar i enlighet med ridsportförbundets rekommendationer. För föreningarna 
innebär alternativet att ett upplåtelseavtal tecknas mellan kommunen och 
föreningarna som bland annat reglerar nyttjandetider och rätt till uppstallning. 

 

3. Ny ridanläggning Österås 
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Om detta alternativ vinner gehör bör kultur- och fritidsförvaltningen få i uppdrag 
att se över regelverket och bidragsnivåer inom lokalbidraget, i syfte att ge förslag till 
hur bidragssystemet mer ska gynna ridsporten. Kommunen bör också överväga att 
stå för vattenkostnaden till befintlig ridanläggningen likställt andra föreningar inom 
området. 

Investeringskostnaden beräknas bli ca 38 mnkr och årskostnaden ca 2,3 mnkr. 

 

Kultur- och fritidsförvaltningen bedömer att en ny ridanläggning bör placeras på 
Österås med anledning av alla de fördelar som finns då ridsporten redan är etablera 
på platsen. Med rätt förutsättningar är ridklubbar en av kommunens viktigaste 
mötesplatser. En satsning på ridsporten är en investering i en jämlik idrott för barn 
och unga och en god folkhälsa. 

En placering av en ny ridanläggning inom Österås idrottsplatsområde ger utifrån 
barnperspektivet en tryggare och säkrare helhetslösning än Möllerödsalternativet. 
Österås idrottplatsområde innehåller säkra och upplysta GC-vägar med goda 
kommunikationer både med bil och buss. Logistiken inom området är bra med 
koncentrerade funktioner för både häst och ryttare. 

De olika alternativens miljökonsekvenser framgår av bilaga 1. 

Facklig samverkan bedöms inte nödvändig.  

I Strategisk plan med Budget 2022 och flerårsplan 2023-2024 finns det budgeterat 
totalt 34 mnkr i investeringsbudget för en nytt ridhus i Hässleholm. Beloppet är 
fördelat med 17 mnkr för år 2022 och 17 mnkr år 2023. I enlighet med uppdrags-
rapporten, bilaga 1, framgår att den totala investeringsutgiften inklusive förvärv av 
befintlig ridanläggning uppgår till 41,6 mnkr. Det innebär ett utökat ekonomiskt 
investeringsbehov med 7,6 mnkr. Detta belopp föreslås arbetas in år 2024 i 
Strategisk plan med Budget 2023 och flerårsplan 2024-2025.  

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare 

Barnperspektivet 

Miljökonsekvenser 

Facklig samverkan 

Ekonomiska konsekvenser 
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Samtidigt föreslås att det kvarvarande budgeterade beloppet för år 2022 flyttas över 
i samband med över- och underskottshanteringen 2023. Den ytterligare 
finansieringen på 7,6 mnkr föreslås vara anslagstyp 1.  

Den årliga driftskostnaden landar på cirka 2,9 mnkr. De ökade driftkostnaderna 
avser lokalkostnader och i enlighet med kommunens internhyres - lokalvårdsystem 
inarbetas detta i kultur- och fritidsnämndens driftbudget i samband med att 
ridhusanläggningen tas i drift. 

 

KFF tjänsteskrivelse 2022-05-30 

Bilaga 1: Uppdragsbeskrivning KLF 2020/631 

Bilaga 2: Uppdragsrapport med kostnadskalkyl ny ridanläggning Hässleholm 

Bilaga 3: Lokaliseringsutredning Hibab 2020-09-28 

Bilaga 4: Presentation Österås 21-02-15 

Bilaga 5: Kostnadsuppskattning mark 

Bilaga 6: Kostnadsuppskattning byggnad 

Bilaga 7: Marksaneringsrapport befintlig ridfastighet 

Bilaga 8: Marksaneringsrapport kommunal mark  

Bilaga 9: Statusbesiktningar Sweco 

Bilaga 10: Remissvarsredogörelse 

Bilagor 
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Tekniska förvaltningen 

Kommunledningsförvaltningen, kommundirektören 

Kommunledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen 

Hibab 

Hässleholms Ridklubb 

Hässleholms Voltige 

Hässleholms Hästsportförening 

Hässleholms Ridhusförening 

Hässleholms Bågskytteklubb 

 

Kultur- och Fritidsförvaltningen 

 

Henrik Samevik 

Avdelningschef fritid 

  

Sänd lista: 



TJÄNSTESKRIVELSE 1(6)

Datum Diarienummer 
2022-05-03  

  
Kultur- och fritidsförvaltningen 
 
 

 
 

 

Kultur- och fritidsförvaltningen 

 
Postadress: 281 80 Hässleholm Besöksadress: Andra Avenyn 1 Telefon: 0451-26 70 00  
E-post: kulturfritid@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se 
 
 

Utredning om anordnande av ny ridanläggning  
Kommunstyrelsen gav 2020-04-29, § 77, kommundirektören i uppdrag att ta 
fram förutsättningar, möjlighet och lämplighet, för att anlägga en ridanlägg-
ning åt Hässleholms Ridklubb i området kring Mölleröds kungsgård. 

Utredningen skulle bland annat behandla konsekvenser ur både verksamhetens och 
kommunens perspektiv, barnperspektivet, miljökonsekvenser och tillgänglighet. Gäl-
lande planer för bebyggelse, infrastruktur och verksamhet i området skulle redovisas 
jämte de ekonomiska konsekvenserna inklusive infrastruktur. Kommundirektören har 
delegerat ärendet till kultur- och fritidsförvaltningen. 

Parallellt med huvuduppdraget har kommunstyrelsens arbetsutskott uppmanat kultur- 
och fritidsförvaltningen till fortsatt dialog med, Hässleholms Ridhusförening, Hässle-
holms Ridklubb, Föreningen Hässleholm Voltige och Hässleholms Hästsportförening 
om att i stället utveckla Österåsområdet som alternativ till Mölleröd.  

Kultur- och fritidsförvaltningen har sammanställt alternativen i en rapport där uppdra-
get redovisas. Kultur- och fritidsförvaltningen bedömer att en ny ridanläggning bör 
placeras på Österås med anledning av alla de fördelar som finns då ridsporten redan är 
etablera på platsen. Med rätt förutsättningar är ridklubbar en av kommunens viktigaste 
mötesplatser. En satsning på ridsporten är en investering i en jämlik idrott för barn 
och unga och en god folkhälsa. För att särskilt gynna ridsporten i Hässleholm, rekom-
menderas förvärv av befintlig ridhusfastighet för motsvarande summa som skulderna 
uppgår till med en placering strax söder om befintligt ridhus för att komma längre från 
fotbollsplaner och närmare naturen 

 

Bakgrund 

Ridanläggningen på Österås har sedan en längre tid haft stora brister vad gäller 
kapacitet, stall och hagar. Försök har gjorts för att få till en förbättring för 
ridskoleverksamheten på Österås, men av olika anledningar har detta inte lyckats.  

Hässleholms 
kommun 
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Kommunstyrelsen kommundirektören i uppdrag att utreda förutsättningarna för en 
ny ridanläggning åt Hässleholms Ridklubb. Uppdraget har delegerats till 
förvaltningschefen för kultur- och fritids-förvaltningen. 

Rapporten behandlar bland annat alternativ och konsekvenser ur både 
verksamhetens och kommunens perspektiv, barnperspektivet, trygghet, säkerhet, 
kommunikationer, miljökonsekvenser och tillgänglighet, gällande planer för 
bebyggelse, infrastruktur och verksamhet i området samt ekonomiska konsekvenser 
inklusive infrastruktur. 

I Sverige finns cirka 356 000 hästar och ridsporten engagerar en halv miljon 
svenskar. Svenska Ridsportförbundet har drygt 153 400 medlemmar, varav 90% 
flickor och kvinnor. Svenska Ridsportförbundet består av nästan 900 föreningar 
varav ungefär hälften av klubbarna driver ridskola. Cirka 5 miljoner ridtimmar 
genomförs varje år på landets ridskolor. Ridsporten är Sveriges näst största 
ungdomsidrott, bara fotbollen är större. Ungefär 4 000 ryttare med 
funktionsnedsättning rider på de 200 av landets ridskolor som erbjuder verksamhet 
för dessa ryttare. Detta gör ridsporten till en av de största sporterna för personer 
med funktionsnedsättning. 

Svenska Ridsportförbundet verkar för att främja ridning, körning och voltige som 
motion, folksport och tävlingsidrott samt att sprida kunskap om god hästhållning 
och säker hantering av hästar. Svenska Ridsportförbundet strävar efter att skapa 
relevanta och attraktiva mötesplatser med verksamheter tillgängliga för alla och med 
ridsportens värdegrund som tydligt riktmärke. För att det ska vara möjligt behöver 
det finnas ändamålsenliga och säkra anläggningar. 

Det är viktigt att belysa att många ridanläggningar idag fungerar som fritidsgårdar 
för framför allt flickor. Därför är det viktigt med tillgängliga och säkra tillfartsvägar 
och gång- och cykelvägar till ridanläggningen. Med rätt förutsättningar är ridklubbar 
en av kommunens viktigaste mötesplatser. En satsning på ridsporten är en 
investering i en jämlik idrott för barn och unga och en god folkhälsa. 

 

Föreningarna 

För att svara för befintlig ridanläggnings drift och underhåll samt för att verka för 
rättvis fördelning av nyttjandetiden i ridhusen på Österås, bildades Hässleholms 
Ridhusförening. Föreningen fungerar som ett samarbetsorgan för Hästsport-
föreningen och Ridklubben. Ridhusföreningen är organiserad så att den som äger 
andelar är medlem. Andelsägarna (medlemmarna) har sedan överlåtit sina platser i 
styrelsen till sin respektive förening. 

Hässleholms Ridklubb bedriver ridskola och äger idag 16 hästar och ponnyer. På 
befintlig ridanläggningen finns plats för 28 hästar och ponnyer fördelat på två stall. 
Ridskolan äger stallen medan ridhusen och marken ägs av Hässleholms 
Ridhusförening. Föreningen har cirka 350 medlemmar varav majoriteten är 
ridskoleryttare under 20 år och flickor. Varje vecka hålls ca 35 ridlektioner på fasta 
tider samt ytterligare ca sex lektioner varannan vecka som inte har en fast tid. 
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Föreningen har regelbunden verksamhet riktad mot personer med 
funktionsvariationer. 

Föreningen har 5,3 heltidsanställda där tjänsterna fördelas på verksamhetsledare, 
ridlärare, tränare samt stallpersonal. I föreningen finns även utbildade 
ungdomsledare som leder och genomför avsuttna aktiviteter. Föreningen upplåter 
även plats till kommunens dagliga verksamhet. Föreningen har en omfattande kö 
till sin ridskoleverksamhet. 

Hässleholms Hästsportförening har cirka 115 medlemmar varav cirka 30 är 
under 20 år. Föreningens huvudsakliga syfte är att bedriva träning och 
tävlingsverksamhet för ryttare med egen ponny eller häst. En viktig målsättning för 
föreningen är att göra saker tillsammans – hästsporten är till sin natur en individuell 
sport men föreningen upplever att graden av individualisering har förstärkts under 
senare år. Föreningens ambition är att hela ridanläggningen ska hålla en sådan 
kvalité att det blir attraktivt att tillhöra Hästsportföreningen samt att utomstående 
gärna kommer på de tävlingar som föreningen arrangerar. 

Föreningen Hässleholms Voltige bildades 2017 ur voltigeverksamheten i 
Ridklubben. Föreningen har cirka 45 medlemmar varav drygt 29 personer (28 
flickor och en pojke) är under 20 år. Föreningen har barn på kö men kan inte ta 
emot dem på grund av brist av träningstider. Då föreningen bara har två hästar styr 
detta hur många träningar till häst som kan genomföras. För avsutten träning i sal, 
hyr föreningen in sig i Grönängskolans idrottshall där även föreningens galoppe-
rande trähäst förvaras.  

 

Alternativ 1 - Möllerödsalternativet 

Alternativet innebär att kommunen hyr en färdigställd ridanläggning av Hässle-
holms Industribyggnads AB vid Mölleröds kungsgård. Anläggningen kan komma 
att uppfattas som ett trygghetsskapande element inne i skogen samt en naturlig 
målpunkt för besökaren. Dessutom kan en satsning öka friluftslivet i stort i området 
genom förbättrade angöringsvägar från Finja by och Garnisonen. Med ny gång- och 
cykelväg ökas också tillgängligheten till området. Däremot kan rekreation och 
friluftsliv påverkas av ökade störningar från trafik kring den nya anläggningen.  

Mölleröds kungsgård består av tre äldre ekonomibyggnader, två från 1800-talet, 
samt en från 1600-talet. I förslaget planeras för nio ponnyboxar i det gamla stallet 
plus sadelkammare samt skötsel- och spolspilta. I ladugården kan 13 hästboxar 
byggas plus sadelkammare, förråd, tvätt och tork samt skötsel- och spolspilta. En 
del ombyggnadsarbete behöver göras. Loglängan behålls helt intakt som 
byggnadsskal. I byggnaden byggs fristående huskuber för reception och kontor, 
personalutrymmen, klubblokal och omklädningsrum. Gårdsplanen delas i en 
stallplan och entréplan. På stallplanen byggs en enkel förrådsbyggnad (paviljong) 
för buffertförråd av grovfoder och strö. Vid loglängan skapas en entréplats för 
personal, elever och besökare. Grushagar byggs i anslutning till stallarna där det är 
möjligt. Gödsellagring sker med nedsänkt container norr om ladugården. 
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Det nya ridhuset placeras 150 m söder om Möllerödsgården på den så kallade 
körplanen. Det planeras en ridhusbyggnad för två ridbanor respektive kafé och 
lektionssal. I norra delen av byggnaden planeras en stalldel för åtta boxar inklusive 
sadelkammare med skötsel- och spolspilta. Väster om byggnaden byggs grushagar 
och söder om byggnaden planeras en utomhusridbana samt uppställningsplats för 
trailer och bussar. 

Bedömning har gjorts att det är stor risk att naturvärdena tar stryk av en etablering 
vilket är mindre lämpligt. Möllerödsalternativet tillgodoser inte heller barn och 
ungdomars behov av att kunna transportera sig själv från och till ridskolan. Inte 
heller att åka med kollektivtrafik då det är alltför långt till närmsta busshållplats. 
Utifrån barnperspektivet är det alltså mindre lämpligt att förlägga ridanläggningen 
vid Mölleröd. 

Det finns också fortfarande okända faktorer som inte utretts som tid och kostnad 
för detaljplan, beviljande av bygglov, möjligheten att öppna upp vägar från 
Garnisonen, omdragning av milspåret etcetera.  

Totalkostnaden per år landar på ca 3,2 mnkr vilket innebär att alternativet är klart 
dyrast. Uppgifterna inkluderar inte den senaste tidens generella kostnadsökningar. 

Kultur- och fritidsförvaltningen gör i sin rapport bedömningen att 
Möllerödsalternativet inte uppfyller Svenska Ridsportförbundet krav för en modern 
ridanläggning med goda flöden, kommunikationer och ekonomisk hållbarhet. 

 

Alternativ 2 - Ny ridanläggning Österås samt förvärv av befintlig 
ridanläggning 

Att förvärva den befintliga ridhusfastigheten och bygga nytt stall, ridhus och nya 
hagar skulle särskild gynna ridsporten och de inblandade ridföreningarna i 
Hässleholm. Österåsområdet är sedan tidigare en etablerad plats för idrott. Alter-
nativet ger utifrån barnperspektivet en tryggare och säkrare helhetslösning än Möl-
leröd. Området innehåller redan säkra och upplysta GC-vägar med goda 
kommunikationer både med bil och buss. Logistiken inom området är bra med 
koncentrerade funktioner för både häst och ryttare. 

Den befintliga ridanläggningen innehåller ett stort och ett litet ridhus. Strax bredvid 
finns ett gammalt stall samt ett mindre utestall. Fastigheterna är gamla och slitna 
och behöver delvis underhållas och renoveras. Hagarna är dåliga och behöver läggas 
om.  

Det nya ridhuset planeras innehålla ridbanor, stall, personalrum - allt under ett tak. 
Ytorna och takhöjden ger även möjlighet för Hässleholms Voltige att bedriva sin 
verksamhet samtidigt som ridskolan. I de olika alternativa förslagen för placering, 
har det tagit i beaktande att de olika föreningar ska kunna använda sin del av 
anläggningen fristående från den andra. Olika verksamheter ska alltså kunna 
bedrivas parallellt och likaså samverka vid exempelvis stora tävlingar eller annan 
gemensam verksamhet. 
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Om alternativet vinner gehör, är det förvaltningens uppfattning att man bör planera 
för att behålla bågskytteklubbens placering och i stället förändra placeringen för 
nytt ridhus till söder om nuvarande. Dessutom bör man planera för viss form av 
lösdrift av hästar i enlighet med ridsportförbundets rekommendationer. För 
föreningarna innebär alternativet att ett upplåtelseavtal tecknas mellan kommunen 
och föreningarna som bland annat reglerar nyttjandetider och rätt till uppstallning. 

Investeringen beräknas bli ca 40 mnkr och årskostnaden ca 2,9 mnkr. 

 

Alternativ 3 – Ny ridanläggning Österås 

I detta alternativ föreslås en ny ridanläggning uppföras åt Ridklubben och 
Voltigeföreningen strax sydväst om Hässleholms Ridhusförenings fastighet. Denna 
plats är i detaljplanen utpekad som utökad idrottsyta.  

Alternativet uppfyller Svenska Ridsportförbundets rekommendationer både sett till 
möjlighet och lämplighet. Därmed sker också en riktad satsning enligt den linje som 
i huvudsak var uppdragets syfte. 

Anläggning skulle innehålla alla de faciliteter som de andra alternativen gör. Ytorna 
och takhöjden ger även möjlighet för Hässleholms Voltige att bedriva sin 
verksamhet samtidigt som ridskolan. Man bör planera för viss form av lösdrift av 
hästar i enlighet med ridsportförbundets rekommendationer. För föreningarna 
innebär alternativet att ett upplåtelseavtal tecknas mellan kommunen och 
föreningarna som bland annat reglerar nyttjandetider och rätt till uppstallning. 

Om detta alternativ vinner gehör bör kultur- och fritidsförvaltningen få i uppdrag 
att se över regelverket och bidragsnivåer inom lokalbidraget, i syfte att ge förslag till 
hur bidragssystemet mer ska gynna ridsporten. Kommunen bör också överväga att 
stå för vattenkostnaden till befintlig ridanläggningen likställt andra föreningar inom 
området. 

Investeringskostnaden beräknas bli ca 38 mnkr och årskostnaden ca 2,3 mnkr. 

 

Kultur- och fritidsförvaltningen 

 

Anders Rosengren  Henrik Samevik 

Förvaltningschef   Avdelningschef  

 

Bilagor: 

Bilaga 1: Bilaga 1 Uppdragsrapport med kostnadskalkyl ny ridanläggning Hässle-
holm 
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Sammanfattning 
 
Ridsporten i Hässleholm är trångbodda på anläggningen vid Österås. Anledningen är 

en kombination av kapacitetsbrist och ett komplicerat andelssystem. Kommun-

styrelsen har därför gett kommundirektören i uppdrag att se på möjligheten och 

lämpligheten till att anlägga en ridanläggning åt Hässleholms Ridklubb i området kring 

Mölleröds kungsgård. Kommundirektören har delegerat uppdragsbeställning till 

kultur- och fritidsförvaltningen.  

 

Kultur- och fritidsförvaltningen har parallellt med huvuduppdraget undersökt 

alternativ till Mölleröd och hittat två andra möjliga lösningar. Ett är att bygga nytt stall, 

ridhus och hagar och samtidigt förvärva befintlig ridanläggning på Österås av 

Hässleholms Ridhusförening. Ett annat är att uppföra en ny ridanläggning åt 

Hässleholms Ridklubb alldeles i anslutning till den befintliga ridanläggningen men på 

kommunal mark utan förvärv. Dialog har förts med Hässleholms Ridklubb, 

Hässleholms Hästsportförening, Hässleholms Voltige, Hässleholms Bågskytteklubb 

och Hässleholms Ridhusförening.  

Ridsportförbundet anser det viktigt att bygga för en möjlig expansion av verksamheten 

men lika viktigt är dock att bygga för framtiden, där välfärden för hästarna säkras. 

Innan utformningen av en ny anläggningen beslutas bör alltså hästens välfärd komma 

i första hand och inte den enskilde medlemmen eller föreningen. Eftersom Österås 

sedan tidigare är en etablerad plats för ridsport är platsen en tryggare och säkrare 

helhetslösning än Mölleröd. Området innehåller redan etablerade och upplysta GC-

vägar med goda kommunikationer för bil och buss. Logistiken inom området är bra 

med koncentrerade funktioner för både häst och ryttare.  

Kultur- och fritidsförvaltningen bedömer att en ny ridanläggning bör placeras på 

Österås med anledning av alla de fördelar som finns då ridsporten redan är etablera på 

platsen. Med rätt förutsättningar är ridklubbar en av kommunens viktigaste 

mötesplatser. En satsning på ridsporten är en investering i en jämlik idrott för barn 

och unga och en god folkhälsa. För att särskilt gynna ridsporten i Hässleholm, 

rekommenderas förvärv av befintlig ridhusfastighet för motsvarande summa som 

skulderna uppgår till med en placering strax söder om befintligt ridhus för att komma 

längre från fotbollsplaner och närmare naturen. 

 

Kultur- och fritidsförvaltningen 

2022-05-24 
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Bakgrund 
 
Ridhusföreningens anläggning på Österås har sedan en längre tid stora brister vad 

gäller bland annat stall och hagar. Det råder också brist på tillgång till ridtider i 

ridhusen. Försök har gjorts att förbättra trångboddheten för de olika verksamheterna, 

men av olika anledningar har detta inte lyckats. Det nuvarande komplicerade 

andelssystemet i kombination med kapacitetsbrist har inneburit slitningar mellan 

föreningarna. 

 

Av denna anledning har kommunstyrelsen därför givit kommundirektören i uppdrag, 

2020-04-29 § 77, att ta fram förutsättningarna för samt möjlighet och lämplighet att 

anlägga en ridanläggning åt Hässleholms Ridklubb i området kring Mölleröds 

kungsgård. 

 

I samband med att Möllerödsalternativet presenterades för föreningarna väcktes 

frågan om att i stället utveckla befintlig anläggning på Österås som alternativ till 

Mölleröd. Dialog har förts med de aktuella föreningarna som tillsammans har visat på 

en vilja att lösa den sedan länge komplicerade situationen på anläggningen. En 

förutsättning för dialogen har varit att andelssystemet ska upplösas och att 

föreningarna får samma villkor till utveckling och verksamhet. Denna förutsättning 

grundar sig på att kommunen köper fastigheten av Ridhusföreningen till en 

överenskommen köpeskilling. Ett annat alternativ som framkommit under dialogen är 

att uppföra en ny ridanläggning åt Hässleholms Ridklubb sydväst om befintlig 

anläggning på Österås men på kommunal mark, i enlighet med kommunstyrelsens 

uppdrag. 

 

Syfte 
Utredningen ska ta fram förutsättningarna - möjlighet och lämplighet - för att anlägga 

en ridanläggning åt Hässleholms Ridklubb. Utredningen ska bland annat behandla: 

- Konsekvenser ur både verksamhetens och kommunens perspektiv. 

- Barnperspektivet – trygghet, säkerhet, kommunikationer. 

- Miljökonsekvenser och tillgänglighet. 

- Gällande planer för bebyggelse, infrastruktur och verksamhet i området. 

- Ekonomiska konsekvenser, inklusive infrastruktur. 

 

Upplägg 

Lokaliseringsutredningen tas fram i ett förvaltningsöverskridande arbete tillsammans 

med tekniska förvaltningen för att utreda förutsättningar och göra en samlad 

bedömning av placeringarna och vad de har för potential på kort och lång sikt. En 

bedömning görs som tar ställning till om de är mer eller mindre lämpliga utifrån 

uppställda kriterier. Slutligen har en sammanfattande bedömning gjorts tillsammans 

med berörda parter mot bakgrund av uppdraget. 
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Tidigare behandling 
Augusti 2015 - Föreningen tas över i ideell regi. Dialog förs med fritidsnämnden och 

fritidsförvaltningen 

Maj 2015 - Enkel utredning görs av Hässleholms kommun 
 

Hösten 2015 – Hässleholms Ridklubb (HRK) beviljas medel av kommunen till 

förstudie 

December 2015 - Avtal skrivs med arkitekt om förstudie. Behovsinventering görs 
utifrån ny anläggning. Behovsinventering görs utifrån att vara kvar på befintlig 
anläggning 

Mars 2016 - Tekniska förvaltningen ger förslag på olika platser på Österås (då besked 
ges från kommunen om att vi bör vara kvar där). Diskussion kring prioriteringar för 
byggnader och plats förs tillsammans med arkitekt 

April 2016 - Information ges till fritidsnämnd och förvaltning 

Höst 2016 - Arkitekt ritar stall och ridbanor utifrån de diskussioner som förts. 
Information ges till Hässleholms Ridhusförening (RHF) och till Hässleholms 
Hästsportförening. RHF är positiv till placering på deras mark, dock inte till att belåna. 

November 2016 - Förstudien presenteras för fritidsnämnd och förvaltning 

Juni 2018 - Fritidsnämnden beslutar att ställa sig positiv till att kommunen investerar i 
ett nytt ridhus inom Österåsområdet. Förvaltningen lägger till behovet i 
lokalbehovsplanen. 

April 2019 - Kultur- och fritidsnämnden anlitar Skånes Ridsportförbund till en nulä- 
ges- och behovsanalys 

Oktober 2019 - Utredningen presenteras för KSAU 

Oktober 2019 - Kommunen erbjuder sig att överta Ridhusföreningens fastighet och 
skulder mot att man investerar i ytterligare ridytor, sanerar hagar och bygger stall. 

November 2019 – Hässleholms Hästsportförening säger nej till förslaget vilket innebär 
att förslaget avslås. 

April 2020 – Uppdrag gällande utredning om anordnande av ny ridanläggning vid 
Mölleröds kungsgård överlämnas till kommundirektören 
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Ridsporten nationellt och lokalt 
 
Svensk Ridsport 
I Sverige finns cirka 356 000 hästar och ridsporten engagerar en halv miljon svenskar. 

Svenska Ridsportförbundet har drygt 153 400 medlemmar, varav 90 % flickor och 

kvinnor. Svenska Ridsportförbundet består av nästan 900 föreningar varav ungefär 

hälften av klubbarna driver ridskola. Cirka 5 miljoner ridtimmar genomförs varje år på 

landets ridskolor. Ridsporten är Sveriges näst största ungdomsidrott, bara fotbollen är 

större. Ungefär 4 000 ryttare med funktionsnedsättning rider på de 200 av landets 

ridskolor som erbjuder verksamhet för dessa ryttare. Detta gör ridsporten till en av de 

största sporterna för personer med funktionsnedsättning. 

Svenska Ridsportförbundet verkar för att främja ridning, körning och voltige som 

motion, folksport och tävlingsidrott samt att sprida kunskap om god hästhållning och 

säker hantering av hästar. Svenska Ridsportförbundet strävar efter att skapa relevanta 

och attraktiva mötesplatser med verksamheter tillgängliga för alla och med ridsportens 

värdegrund som tydligt riktmärke. För att det ska vara möjligt behöver det finnas 

ändamålsenliga och säkra anläggningar. 

 

Skånsk Ridsport 
Skånes Ridsportförbund är ett av 19 ridsportdistrikt inom Svenska Ridsportförbundet. 

Skånes Ridsportförbund är efter Stockholm det största distriktet med drygt 19 000 

medlemmar fördelat på 109 föreningar. 45 av föreningarna driver ridskola och finns i 

21 av Skånes 33 kommuner. Skåne är det distrikt i Sverige som har flest hästar, drygt 

58 000. 

 

Häst och hästhållning 
Användandet av djur för sitt nöje, för tävling eller i företagsamhet ifrågasätts från olika 

håll. Att följa djurskyddslagen är för de flesta som handhar djur en självklarhet, men 

faktiskt ett minimikrav. Inom ridsporten står frågan om hästarnas välfärd högt på 

agendan. Hästvälfärd handlar om allt från användning av skarpa bett, spö och sporrar 

till hur hästen hålls uppstallad.  

 

Hästar är flockdjur – de mår bra av att vara tillsammans med andra hästar. Hästar har 

stort rörelsebehov vilket innebär att de behöver stora ytor för att röra sig i alla 

gångarter. De är också flyktdjur - om de blir skrämda kommer de att springa bort från 

hotet. Hästen väger cirka 0,5 ton och en olycka kan få förödande konsekvenser.  

 

Det finns olika typer av hästhållning. Traditionellt står hästarna i ett stall på natten, 

antingen i spiltor eller boxar. På dagtid går de i rasthagar när det inte används i 

verksamheten. Lösdrift är en anläggning där hästarna går utomhus större delen av 

dygnet. 

 

De som är i branschen ser ett paradigmskifte där det som tidigare var självklart nu får 

omvärderas. Sedan många år tillbaka är majoriteten av befintliga stall byggda så att 

varje häst har en egen box och ofta även en egen hage vid utevistelse. Numera förstår 
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man att detta sätt att hålla hästar i mångt och mycket strider mot dess natur. Hästen 

är som sagt ett utpräglat flockdjur och modern forskning visar att hästar som hålls i 

grupp mår både fysiskt och psykiskt bättre. Att hålla hästar i grupp ger också goda 

möjligheter att mekanisera tunga och arbetsintensiva moment som mockning och 

fodring. 

 

Ridsportförbundet anser det viktigt att bygga för en möjlig expansion av verksamheten 

men lika viktigt är dock att bygga för framtiden, där välfärden för hästarna säkras. 

Innan utformningen av anläggningen beslutas bör hästens välfärd komma i första 

hand. Ridsportförbundet har tagit fram en guide gällande hästanläggningar som visas 

olika alternativ.  

 

Organisationen runt hästen 
 
Vem är ryttaren? 
En ryttare kan vara ung som gammal. Man kan vara nybörjare som 5-åring eller som 

50-åring. Rider gör både flickor och pojkar, kvinnor och män, men mest är det flickor 

och kvinnor som är aktiva. Att ha en eller flera funktionsnedsättningar utgör inget 

hinder för att bli en ryttare. 

Vilka finns runt ryttaren? 
Runt den unga ryttaren finns familjen som skjutsar till och från stallet och ridskolan. 

Kring den unga tävlingsryttaren finns också familjen som transporterar häst och 

ryttare till olika tävlingar runt om i Skåne, men även till angränsande län. Runt häst 

och ryttare finns även veterinärer, hovslagare, leverantörer av foder och strö samt 

försäljare av utrustning, anläggningar med mera. 

Vad gör ryttaren? 
Det finns ryttare som på egen eller lånad häst motionsrider medan andra har som 

målsättning att träna och tävla. Vanligaste grenen att tävla i är hoppning och därefter 

dressyr. Hästar används även av ryttare med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning 

för habilitering respektive rehabilitering. 

Var rider man? 
För att motionsrida behöver man tillgång till ridleder ute i naturen. Även de som rider 

på ridskola och de som tränar och tävlar rider ut i naturen och behöver närhet till 

säkra ridleder. En ridskola eller en ridklubb behöver dessutom ha tillgång till ridhus 

och en ridbana utomhus för träning. Många ridskolor och klubbar har två ridhus för 

att det ska vara möjligt att bedriva en effektiv och säker ridskole-, tränings- och 

tävlingsverksamhet. Om föreningen även ska kunna erbjuda tävlingsverksamhet året 

runt behövs två ridhus och en utebana. Både i ridhus och på utebanor måste 

underlaget vara av hög kvalitet för att hästar och ryttare inte ska riskera att skadas. 

Var umgås man? 
Då skötseln av hästarna är tidskrävande fungerar många stall och ridskolor i praktiken 

som fritidsgårdar med mycket generösa öppettider. Ryttare umgås givetvis i stallet och 

på ridbanorna, men även utanför ridbanorna på läktaren, i caféer och i klubblokaler. 
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Hur tar man sig till anläggningen? 
I de fall ridanläggningen ligger i närheten av tätbebyggda områden kan det finnas 

cykelvägar och väl utvecklad busskommunikation. Inte sällan ligger dock 

anläggningarna långt ifrån tätbebyggt område och bussförbindelserna kan vara mindre 

utvecklade eller saknas helt. Till träningar och tävlingar har man hästen med sig, ibland 

är det möjligt att rida till träningen men ofta behöver man köra med transport. Till 

tävlingar måste hästen så gott som alltid transporteras. 

Vad krävs för att driva verksamheten? 
För att en ridklubb ska fungera krävs ett stort ideellt engagemang, ofta från hela 

familjen. Utöver styrelsearbetet anordnar ridklubbarna tävlingar, events, kurser, 

träningar och andra sociala aktiviteter. De samlingslokaler, toaletter och 

omklädningsrum som ridklubben använder behöver regelbundet underhåll och 

skötsel. Men även ridbanor, både inomhus och utomhus, kräver underhåll så gott som 

dagligen. Detta gäller givetvis även de eventuella stall som finns på anläggningen. 

Stallarna behöver vara väl utformade enligt lagar för hästhållning och även utgöra en 

god arbetsmiljö för dem som arbetar på ridskolorna. Om föreningen bedriver ridskola 

behöver verksamhetens hästar fodras och skötas varje dag. Till hästarna måste även 

finnas godkända hagar samt funktionsduglig utrustning. På så gott som alla ridskolor 

finns anställda ridlärare och personal som sköter hästarna, stallarna och övrig 

anläggning. Detta ger även en extra dimension till föreningens ideella styrelse som då 

även har ett arbetsgivaransvar. 

 

Föreningar i kommunen 

I Hässleholms kommun finns många föreningar och organisationer med hästen som 

samlingspunkt. Spännvidden är stor och det finns allt från den lilla föreningen, där 

tillvaron med varandra och hästen är det viktigaste, till föreningen där tävling och 

prestation är i fokus. I kommunen finns även flera välkända ryttare som bedriver 

etablerad företagsamhet riktad mot internationella kunder.  

 
Hässleholms Ridhusförening 
För att svara för befintlig ridanläggnings drift och underhåll samt för att verka för 

rättvis fördelning av nyttjandetiden i ridhusen på Österås bildades Hässleholms 

Ridhusförening (HRF). Föreningen fungerar som ett samarbetsorgan för 

Hästsportföreningen (HHSF) och Ridklubben (HRK). HRF är organiserad så att den 

som äger andelar är medlem. Andelsägarna (medlemmarna) har sedan överlåtit sina 

platser i styrelsen till sin respektive förening. 

När HRF bildades 1982 hade båda föreningarna lika många ledamöter. Ordförande 

utsågs från den förening som satsat mest kapital. Under 1999 fick även Hässleholms 

Ponnyförening två platser i styrelsen. När sedan Hässleholms Ryttarförening och 

Ponnyföreningen gick samman och bildade HHSF ändrades stadgarna i HRF så att 

de två föreningarnas sam lade mandat lades ihop och övergick till HHSF. Detta 

innebär att HHSF sedan dess har fem och HRK har tre ordinarie ledamöter i styrelsen.  

När anläggningen på Österås byggdes gjordes detta med privata medel. Den som var 

medlem i föreningarna Hässleholmsortens Ryttarförening och Röinge Ridklubb 

(sedermera Hässleholms Ridklubb) kunde köpa andelar. Andelarna kostade 7 000 
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kronor och gav ägaren rätt att nyttja ridhuset till mycket förmånliga villkor. Andelarna 

kan lösas tillbaka av föreningen om ägaren så önskar. 

Då inga nya andelar säljs, men det finns en stor efterfrågan, har en 

andrahandsmarknad uppstått. Den som ursprungligen äger en andel har kunnat sälja 

den direkt till en annan person. Köparen och säljaren kommer överens om priset på 

andelen och affären görs upp. Köparen måste registrera ägarbytet hos HRF mot en 

kostnad om 500 kronor. De andelar som köpts i andra hand kan inte lösas in hos 

föreningen och har under senare år fått en livslängd på fem år. I dagsläget finns cirka 

34 inlösningsbara andelar samt 54 som är sålda i andra hand. 

Lagstiftningen rörande ideella föreningar är knapphändig och det mesta bygger på 

praxis. Denna praxis innebär att föreningarna ska vara öppna för alla som vill vara 

medlem och att den styrs genom en organisation som vilar på demokratiska principer. 

När det gäller HRF finns tveksamheter när det gäller öppenhet då endast andelsägare 

kan bli medlemmar, men inga nya andelar utfärdas. När det gäller mandatfördelningen 

följer det system som tillämpas i HRF mer ett aktiebolags principer (en aktie, en röst) 

än den gängse principen för ideella organisationer där varje individ som är medlem 

har en röst. 

 

Hässleholms Ridklubb 
HRK är en ideell förening som grundades 1972. Föreningen bedriver ridskola och på 

ridanläggningen finns plats för 28 hästar och ponnyer fördelat på två stall. HRK äger 

stallen medan HRF äger all mark på fastigheten där byggnaderna och ridbanorna är 

anlagda. Föreningen äger har idag 16 hästar och ponnyer. Utöver 

ridskoleverksamheten arrangerar föreningen aktiviteter som klubbtävlingar, ridläger, 

lovaktiviteter, träningstävlingar samt officiella tävlingar. Föreningen har cirka 350 

medlemmar varav majoriteten är ridskoleryttare under 20 år och flickor. Föreningen 

har regelbunden verksamhet riktad mot personer med funktionsvariationer. Daglig 

verksamhet via LSS erbjuds liksom arbetsträning, praktik och andra samarbeten kring 

att skapa arbetstillfällen och meningsfull sysselsättning. 

Varje vecka hålls cirka 35 ridlektioner på fasta tider samt ytterligare cirka sex lektioner 

varannan vecka som inte har en fast tid. Tio personer med funktionsnedsättning rider 

på ridskolan varje vecka. Föreningen har 5,3 heltidsanställda där tjänsterna fördelas 

på verksamhetsledare, ridlärare, tränare samt stallpersonal. I föreningen finns även 

utbildade ungdomsledare som leder och genomför avsuttna aktiviteter.  

Sedan föreningen år 2015 övertog ridskolan från arrendator, har en omfattande 

genomlysning av verksamheten genomförts. Det finns nu en efterfrågan på utökad 

verksamhet, både när det gäller ridlektioner och träning. För närvarande finns 

utrymme bland personal och hästar att utöka, men bristande tillgång till lokaler 

medger inte detta. Föreningen strävar mot att den som kommer som nybörjare till 

ridskolan ska kunna stanna kvar även som erfaren, utan att behöva köpa egen häst för 

att utvecklas, träna och kanske tävla. 

I föreningen finns en stor vilja att möta den efterfrågan som finns och även utveckla 

den befintliga verksamheten. För att åstadkomma detta behöver föreningen vara 

självständig och flexibel. 
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Ridskolan har en viktig uppgift inom ridsporten genom att: 

• bereda barn och ungdomar möjlighet till ridning  

• bereda uppstallning för medlemsägda hästar och ge utbildning till dessa 
hästars ryttare 

• ge möjlighet för ryttare att tävla 

• förmedla kunskap om hästens behov och god hästhållning 

• samverka med gymnasie- och andra skolutbildningar 

• erbjuda ridning till ryttare med funktionshinder 

Hästen är den viktigaste utrustningen och för ridskolans verksamhet behövs utbildade 

hästar ur ett säkerhetsperspektiv. Föreningen upplever att det är svårt att hitta 

utbildade hästar till ett rimligt pris. Att utbilda hästar är resurskrävande och hästen 

behöver testas i verksamheten innan det går att avgöra om den är lämplig för 

ridskolan. När nya hästar tas in på en anläggning måste de placeras i karantän för att 

minska risken att sprida smittsamma sjukdomar som till exempel kvarka. Krav och 

riktlinjer vid smitta har ökat och det krävs noggrann kontroll och stora arbetsinsatser.  

Privathästar är idag en naturlig del av ridskolan. I dialog med föreningen har det 

framkommit att det för föreningen är viktigt att de har möjlighet att erbjuda 

medlemmar uppstallning av sina hästar. Föreningen anser att medlemmarnas hästar 

genererar ett stort socialt värde. Deras ägare är förebilder för ridskoleeleverna och 

fungerar som mentorer för de yngre och mindre erfarna ryttarna i föreningen. En 

annan fördel är att när eleverna tar steget upp till egen häst, har de möjlighet att stanna 

kvar inom föreningen. Hästarna är levande varelser som behöver daglig omvårdnad 

och tillsyn. Inom ridsporten är den ”egna hästen” en dröm för många och att ha en 

av ridskolans hästar som ”sin” sköthäst alternativt vara medryttare/skötare på en 

privathäst är en del av utvecklingen för aktiva inom ridsporten. Uppfattningen är dock 

att kommunen bör begränsa denna möjlighet och i avtalsform formalisera 

begränsningen för att undvika en osund konkurrens. 

Efterfrågan på platser i ridskolan är stor. Det är långa köer till ridskolan i Hässleholm, 

särskilt för barn och unga. Att rekrytera nya målgrupper till verksamheten begränsas 

av bristande anläggning och plats i ridskolan. 

 

Hässleholms Hästsportförening 
HHSF bildades 2007 då Hässleholms Ryttarförening och Hässleholms Ponnyförening 

slogs samman. Föreningen har cirka 115 medlemmar varav cirka 30 är under 20 år. 

Föreningen är organiserad genom en styrelse, en hopp- respektive dressyrsektion samt 

en ungdomssektion. 

Föreningens huvudsakliga syfte är att bedriva träning och tävlingsverksamhet för 

ryttare med egen ponny eller häst i hoppning, dressyr och fälttävlan. En viktig 

målsättning för föreningen är att göra saker tillsammans. Hästsporten är till sin natur 

en individuell sport men föreningen upplever att graden av individualisering har 
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förstärkts under senare år. HHSF arbetar därför aktivt för att stärka lagkänslan och 

klubbtillhörigheten så att medlemmarna känner en stark gemenskap och vilja att 

utvecklas inte bara individuellt utan även som grupp. 

Föreningen arrangerar årligen flera tävlingar på alla nivåer i hoppning och dressyr för 

ponny och för stor häst. Det innebär cirka 10–20 tävlingsdagar per år som genomförs 

med ideella insatser. Medlemmar i föreningen deltar individuellt samt på lagtävlingar i 

alla grenarna. 

 

Det finns en stor efterfrågan på träningstider kvällstid i stora ridhuset men föreningen 

ser inga möjligheter att möta detta. Man önskar även utveckla sin verksamhet genom 

att arrangera hopptävlingar och dressyrtävlingar på högre nivå än idag. Tävlings-

verksamheten på anläggningen är redan idag mycket uppskattad och drar ett stort 

antal deltagare från hela södra Sverige.  

 

Tävlingar på högre nivå är en reell möjlighet i framtiden då underlagen nyligen bytts 

ut i ridhusen. Föreningens ambition är att hela anläggningen ska hålla en sådan kvalité 

att det blir attraktivt att tillhöra HHSF samt att utomstående gärna kommer på de 

tävlingar som föreningen arrangerar. 

 

Föreningen Hässleholms Voltige 
Föreningen bildades 2017 ur voltigeverksamheten på HRK. Föreningen hade vid 

årsskiftet cirka 45 medlemmar varav drygt 29 personer (28 flickor och en pojke) är 

under 20 år. I föreningen är det barnen och ungdomarna som är aktiva voltigörer 

medan föräldrar, utöver styrelsearbetet, är funktionärer och ordnar uppvisningar på 

hemmaplan, fixar tävlingsfrisyrer, tvättar dräkter, sköter om voltigehästarna men även 

agerar som tränare och linförare. 

Föreningen vill ur ett socioekonomiskt perspektiv hålla avgifterna låga för att ge 

många barn och ungdomar möjlighet att få både träna och tävla i en hästsport. Barnen 

och ungdomarna ska kunna göra detta utan att ha en egen häst eller hästerfarna 

föräldrar. Ledare, tränare och styrelse engagerar sig helt ideellt. Föreningen arrangerar 

en tävling varje år. Denna genomförs alltid i samarbete med andra föreningar på annan 

plats.  

Föreningen har barn på kö men kan inte ta emot dem på grund av brist av 

träningstider. Då föreningen bara har två hästar, styr även detta hur många träningar 

till häst som kan genomföras. Idag är föreningens hästar uppstallad i ett privat stall i 

Vinslöv och sköts av föreningens medlemmar men platsen kommer att upphöra inom 

kort. De dagar hästen inte används i verksamheten motioneras den av medryttare. När 

träning till häst sker på Österås måste hästen således transporteras dit. Tyvärr är 

takhöjden på ridhuset för låg för att vara godkänd för tävling i voltige. 

För avsutten träning i sal, hyr föreningen in sig i Grönängskolans idrottshall där även 

föreningens galopperande trähäst förvaras. Övrig utrustning förvaras i garage, källare 

och hos HRK. 
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Ridsportens betydelse i samhället 
 
Ridning och folkhälsa 
Fysisk aktivitet och rörelse är viktigt för folkhälsan och särskilt betydelsefullt är det att 

få med sig positiva upplevelser från uppväxtåren eftersom det påverkar fysiskt aktivitet 

senare i livet. Ridning bidrar till folkhälsa och fysisk aktivitet genom ridning och 

stallarbete. Närhet till djur och att vistas i naturen ger i sig positiva hälsoeffekter och 

under 2018 godkände Skatteverket ridning som aktivitet för friskvårdsbidrag. 

 

Det ideella föreningslivet är en viktig mötesplats och fungerar som en demokratiskola. 

Ridsportförbundet skapar möjlighet till ledarskap och ideellt engagemang för alla åldrar 

och det är ett krav att det finns ungdomssektion från klubb till förbundsnivå. Inom 

ridsporten finns inget krav på att tävla och var och en bestämmer ambitionsnivån. 

Ridsporten stämmer in i riksidrottsförbundets vision med fokus på livslångt idrottande 

för alla. Att ta ansvar för en häst kräver samarbete som skapar förutsättningar för 

möten över generationer. 

 

Flickor och fritidsgård 
I statistiska centralbyråns undersökning av svenska folkets levnadsförhållanden svarar 

drygt var femte kvinna i åldern 16–29 år att de ridit någon gång under de senaste 12 

månaderna, motsvarande siffra för män är sju procent. Ridsport är den sjätte största 

barn- och ungdomsidrotten (deltagartillfällen 7–25 år) och den idrott som genomför 

näst flest aktiviteter. Ridsporten är flickdominerad och drygt 90 procent av utövarna 

är flickor/kvinnor. I ridsporten tränar och tävlar kvinnor och män tillsammans. 

Indelning sker efter nivå i stället för ålder och kön. En ridanläggning är bemannad 

större delen av dygnet och stallet fungerar ofta som en fritidsgård för barn och unga, 

särskilt för flickor. 

 

Funktionsnedsättning 
Ridsporten är en av de största idrotterna för personer med funktionsnedsättning. 

Pararidning inkluderar fritidsridning för personer med nedsättning av fysisk, psykisk 

eller intellektuell funktionsförmåga. Pararidning delas in i synnedsättning, 

rörelsenedsättning och utvecklingsstörning. Hästen ger möjlighet att ersätta funktioner 

som saknas eller är begränsade exempelvis för personer med nedsatt syn. Den hjälper 

personer med fysisk funktionsnedsättning att komma ut i naturen eller att skapa 

sammanhang och gemenskap för personer med intellektuella funktionsnedsättningar. 

Pararidning är integrerad i Svenska Ridsportförbundets medlemsföreningar i stället för 

Svenska Parasportförbundet. Därför är det svårt att veta antalet utövare inom 

pararidning men uppskattningsvis är det cirka 4000. Ungefär hälften av landets 

ridskolor erbjuder riktad verksamhet för personer med funktionsnedsättning men det 

är också vanligt med integrering i ordinarie grupper.  

 

Ridsportens särskilda förutsättningar 
Ridning som fritidsaktivitet och tävlingsidrott bidrar till samhället och bygger på stort 

ideellt engagemang. Ridsporten kan söka stöd och bidrag för sin verksamhet och drift 

av anläggning. För ridsporten finns några särskilda förutsättningar som är viktiga att 

känna till. 
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Myndighetskrav 
Ridverksamhet bygger i stolar delar på hästen som behöver foder och som kräver 

tillsyn och skötsel stora delar av dygnet. Det innebär höga kostnader och kräver 

särskild kompetens. Föreningen ansvarar för att följa arbetsmiljölagen och har ofta 

anställd personal med högskoleutbildning. Utbildade ledare är viktigt ur ett 

säkerhetsperspektiv. Ridskola är tjänst enligt konsumentverket och kontrolleras under 

produktsäkerhetslagen. En ridanläggning måste följa krav från olika myndigheter bland 

annat gällande djurhållning och hantering och spridning av gödsel. 

Djurskyddsföreskrifterna är miniminivåer och ytterligare åtgärder kan behövas för en 

god hästvälfärd. 

 

Den 1 augusti 2007 började merparten av bestämmelserna i en ny djurskyddsföreskrift 

(DFS 2007:6) för hästar att gälla. I nybyggda stallutrymmen som ska användas för 

hästens dygnsvila ska hästar hållas i box eller ligghall. Från den 1 augusti 2010 ska 

hästar dagligen ges möjlighet att röra sig fritt i sina naturliga gångarter. Detta ska 

huvudsakligen ske i beteshage eller rasthage. Boxväggar eller boxdörrar ska utformas 

så att hästarnas sociala behov tillgodoses. De nya arbetsmiljöbestämmelserna 

föreskriver bland annat att det ska finnas särskilda hovslagarplatser och att djuren ska 

kunna fixeras vid veterinärbehandling (tvångs-/behandlingsspilta). 

 

Kostnader och avgifter 
Snittpriset för en ridlektion i Sverige är 135 kr för barn, 165 för junior och 205 kr för 

senior. Generellt är priserna högre i storstäder än på landsbygden. Antal lektioner som 

en häst kan gå per dag är begränsad vilket gör att avgiften i ridskolan tas ut per lektion 

men att kostnaden blir högre att rida på ridskola flera gånger per vecka. Men att vara 

på ridanläggningen och umgås med hästarna är gratis. Ridning kräver en del 

säkerhetsutrustning men oftast lånas den ut gratis på ridskolan. Även de som har egen 

häst och tränar och tävlar inom ridsporten betalar avgifter utifrån anläggningens 

kostnader men uppbär samtidigt också övriga hästrelaterade kostnader själv. 

 

Stort föreningsansvar för ridanläggningar 
En ridanläggning är omfattande och består av flera byggnader och markområden som 

stall, ridhus, paddock, hagar och betesmarker. För att driva, underhålla, och anpassa 

anläggningar efter myndighetskrav krävs kunskap och stora ekonomiska insatser. För 

ridföreningar med egna anläggningar ställs höga krav på styrelsen och ideellt 

engagerade inom ridsporten. Förutom kompetens inom olika områden behövs tid och 

möjlighet att sköta kontakt med myndigheter på dagtid. 

 

En rapport från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) visar att kommuner sällan 

bygger anläggningar för ridsport. För de traditionella lagidrotterna samt friidrotten 

driver kommuner majoriteten av anläggningarna, medan de större ridhusen/ridhallarna 

ägs och drivs främst av ideella föreningar. Kommuner äger något fler anläggningar än 

privata aktörer men när det gäller driften är förhållandet det omvända. Det kommunala 

ägandet av ridanläggningar har ökat successivt från 120 (1990) till 150 (2014). Trenden 

gäller inte Hässleholm där vare sig ridsportförbundet eller Hässleholms kommun har 
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drivit frågan om kommunalisering av ridanläggningar. 

 

Ridsportförbundet konstaterade efter en kartläggning att anläggningar för ridskolor 

och ryttarföreningar ofta är mer slitna än andra idrottsanläggningar. Ridsporten låg 

långt efter jordbruket i att använda tekniska lösningar. För att hjälpa föreningarna med 

rådgivning tog Ridsportförbundet fram skriften Hästanläggning – en guide 

tillsammans med experter inom bland annat hästhållning, arkitektur, och djurskydd, 

hästhälsa och arbetsmiljö. Förbundet har även tagit fram andra dokument för att öka 

kunskapen om ridanläggningar såsom ”Att bygga för häst”, ”Idrottsanläggningar för 

ridsport – checklista”, ”Hästhållning med kvalitet – checklista för egentillsyn för 

ridskolor och Hästen och hållbar utveckling”. Ridsportdistrikten genomför besök på 

ridanläggningarna där ett särskilt protokoll används för att kontrollera kvalitén på 

verksamheten. De som når upp till kraven får en stämpel som ”Kvalitetsmärkt 

ridskola”. 

 
Bidragssystemet gynnar inte ridsporten 
Centrum för idrottsforskning har under flera år undersökt jämställdheten inom 

idrottssverige. När det statliga och kommunala stödet till idrotten analyserats är 

slutsatsen att offentligt stöd till föreningsidrotten indirekt gynnar pojkars idrottande. 

Bidrag ges per aktivitet och deltagartillfälle vilket främjar lagidrotter med stora 

träningsgrupper och många träningstillfällen. Enligt statistiken dominerar pojkar 

lagidrotter och flickor ägnar sig mer åt individuella idrotter. Det offentliga stödet går i 

högre grad till tävlingsidrott än motionsverksamhet och gynnar därför i större 

utsträckning aktiviteter som domineras av pojkar än av flickor. 

 

Hässleholms kommun gjorde nyligen en bidragsundersökning som jämförde olika 

bidrag mot varandra. Idag ligger den kommunala subventionen på i snitt 66 % i de 

lokaler som hyrs ut via kommunens lokalbokning. Det innebär att kommunen står för 

66 % av kostnaden medan föreningarnas andel uppgår till 34 %. När det gäller de lokal- 

och driftrelaterade bidragets kostnadstäckning är förhållandet det omvända. 

Kommunens bidrag till föreningarnas egna eller privat hyrda lokal/anläggning täcker i 

snitt 35 % av föreningarnas lokal- och driftkostnader medan föreningarna själva 

finansierar 65 % av sina lokal- och driftkostnader. 

 

Kommunalt kontra föreningsägd ridanläggning 
 

Konsekvenser för föreningslivet när kommunen bygger eller inte bygger 
anläggningar för idrotten generellt 

Anläggning som kommunen bygger  Egen anläggning 

*Föreningen betalar timtaxa för den tid som 
aktiviteten sker.  

Föreningen står för alla kostnader oavsett om 
anläggningen används eller ej. 

*Föreningen delar anläggning i konkurrens med 
andra och har ingen egen yta.  

Föreningen förfogar själva fritt över sin 
anläggning. 

Kommunen står för investeringar i anläggningen.  Föreningen ansvarar för investeringar. 

Föreningen behöver inte spara till kapital för Föreningen måste avsätta en del av det 
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framtida investeringar. kommunal bidraget eller spara till buffert för 
akuta behov och egeninsats för investeringar. 

*Föreningen ansvarar inte för drift av 
anläggningen. 

Föreningen sköter daglig anläggningsdrift, med 
ideella insatser eller avlönad personal. 

*Föreningens ideella krafter behöver inte 
fokusera på anläggningsfrågan om de inte har 
ett driftsavtal. 

Föreningens ideella krafter behövs till frågor 
som rör anläggningen. 

*Föreningen kan avboka tider om verksamheten 
minskar. 

Föreningen står för ekonomiska risker vid 
lågkonjunktur, sjukdom eller liknande. 

*Kommunen underlättar för fler att prova-på 
idrotten. 

Föreningen står för marknadsföring och prova-på 

Föreningen kan hålla nere avgifter, idrotten blir 
tillgänglig för fler med kommunens subvention. 

Föreningen måste ta ut en större avgift från 
deltagarna 

Högre krav på tillgänglighetsanpassning för 
personer med funktionsnedsättning. 

Föreningen planerar och bekostar 
tillgänglighetsanpassningar. 

*Om anläggningen ägs av kommunen men inte är en anläggningstyp som kommunen vanligtvis 
bygger eller sköter verksamhet vid, arrenderas den ofta av föreningslivet. Föreningen åläggs då all 
skötsel och daglig drift men inte investeringar och större underhåll. 

 
Hur gör andra kommuner? 
De senaste åren har en rad kommuner genomfört utredningar om ridsporten som 

bland annat Botkyrka, Växjö, Uddevalla, Sundsvall, Malmö, Lund, Stockholm och 

Varberg. Resultaten har ofta lett till satsningar på ridsporten, från några miljoner i 

mindre kommuner till över hundra miljoner i större kommuner. 

 

Malmö stad beslutade efter sin utredning 2011 att satsa 120 miljoner på ridklubbarna. 

Kommunen har tagit över ansvaret för de fyra ridskolorna i kommunen, byggt två nya 

anläggningar och gjort investeringar på övriga. Kostnader och hyra för att bygga en ny 

anläggning togs fram som underlag ”En princip för en ridanläggning”. Målet var att ge 

en generell bild och beskriva de ytor som behövs för att bedriva ridskola samt ta höjd 

för regler inom bygg, tillgänglighetsanpassning, arbetsmiljö och djurhållning. Två 

storlekskalternativ togs fram för att beräkna kostnaderna, en basanläggning för 40 

hästar samt en utökad anläggning för 60 hästar. Basanläggningen bestod av stall, 

skötselstall, två ridhus, administrationsbyggnad, foderlada, maskinhall och 

gödselvagnshus.  

 

Stockholm gjorde en utredning i början av 2000-talet som ledde till en satsning på alla 

ridanläggningar som kommunen ägde. Genomförandet av åtgärderna pågick i över tio 

år och mer än 130 miljoner satsades på att rusta upp befintliga och bygga en helt ny 

kommunal anläggning. Stockholms Stad bekostar fritidsledare på alla ridanläggningar i 

kommunen med ridskola. 

 

Kungsbacka och Partille har valt att gå över till lösdrift i samband med satsningar på 

ridsporten. Det kommunala bolaget Partille Bo har tagit över ägandet och investerat 

32 miljoner på anläggningen. Partille Bo ansvarar för långsiktigt underhåll och 

föreningen för slitytor. 



16  

 

Sundsvalls utredning om ridsport blev klar 2018 och föreslog att kommunen tar fram 

ett investeringsprogram för anläggningar med fokus på funktionalitet, säkerhet och 

energi. Utredningen föreslår att avtal till ridsporten förlängs till 10 år och att 

anläggningar som har en blandning av kommunalt och föreningsägda byggnader, 

försvårar drift och investeringar, och därför bör överföras till en ägare, lämpligast 

kommunen. Utredningen framhåller att kommunens stöd bör täcka 

anläggningskostnader, oavsett om det är kommunen eller föreningen som har ansvaret. 

Kostnader för idrottsverksamheten hästar, utrustning, ridinstruktör med mera ska 

deltagaravgifterna täcka. Sundsvalls kommun föreslås informera om bidrag, hjälpa till 

med effektivisering och utveckla nya hästverksamheter. 

 

Uddevallas utredning kom fram till att det fanns behov av ytterligare en ridanläggning 

i kommunen. Kultur och fritidsnämnden föreslog utformning av anläggningen och en 

etablering i Uddevalla tätort. 

 

Lunds kommun beslutade i november 2021 att bygga ett nytt ridhus på 

Ladugårdsmarken i norra delen av Lund. Lunds civila ryttarförening ska hyra och driva 

anläggningen. Även andra ryttarföreningar i kommunen ska beredas plats vid behov. 

Projektets totala investeringsutgift inklusive tilläggsbeställning beräknas till 160 mnkr. 

 

Generella slutsatser i utredningarna är att ridsportens anläggningar är i dåligt skick och 

underhållet eftersatt och att de flesta ridanläggningar inte motsvarar dagens krav på 

modern idrottsverksamhet. Ridsportens anläggningar når inte samma standard som 

andra idrotters och förutsättningarna är ofta sämre än för idrotter som domineras av 

pojkar.  
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1. Möllerödsalternativet 
 

Ny ridanläggning vid Mölleröds Kungsgård 
HRK har fått möjlighet att uttrycka sina verksamhetsbehov som grundar sig på 

nuvarande omfattning med utrymme att växa. Föreningen vill inte hamna i en 

situation som innebär en begränsning av nuvarande omfattning utan snarare tvärt 

om. För föreningens vidare utvecklingsmöjlighet vore det bra med faciliteter för 

förskole- och fritidsverksamhet, eventuellt hunddagis i samarbete med omsorgen 

(liknande det som redan finns och som har lång kö), en anläggning som möjliggör 

utökad verksamhet riktad mot omsorgsverksamhet samt personer med olika 

funktionshinder, plats för körverksamhet, ytterligare stallplatser för 10–15 hästar 

inklusive spolspiltor, sadelkammare, tvättrum, torkrum, foderkammare etcetera till 

inackorderingar. 

 

Mölleröds kungsgård består av tre äldre ekonomibyggnader, två från 1800-talet, 

samt en från 1600-talet. I förslaget planeras för nio ponnyboxar i det gamla stallet 

plus sadelkammare och skötsel/spolspilta. I ladugården kan 13 hästboxar byggas 

plus sadelkammare, förråd, tvätt och tork samt skötsel/spolspilta. En del 

ombyggnadsarbete behöver göras. Loglängan behålls helt intakt som 

byggnadsskal. I byggnaden byggs fristående huskuber för reception/kontor, 

personalutrymmen, klubblokal och omklädningsrum. Gårdsplanen delas i en 

stallplan och entréplan. På stallplanen byggs en enkel förrådsbyggnad (paviljong) 

för buffertförråd av grovfoder och strö. Vid loglängan skapas en entréplats för 

personal, elever och besökare. Grushagar byggs i anslutning till stallarna där det är 

möjligt. Gödsellagring sker med nedsänkt container norr om ladugården.  
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Inom området finns befintligt tidigare militärförråd som delas av med 

brandklassad mellanvägg så att en avdelning blir maskinhall och en avdelning lada 

och förses med två nya takskjutportar á 4x4 m. Grusplaner anläggs norr om 

byggnaden för parkering och framför byggnaden mot vägen. 

 

150 m söder om Möllerödsgården uppförs en ridhusbyggnad för två ridbanor á 

25x62 m respektive 22x40 m samt kafé och lektionssal. I norra delen av byggnaden 

planeras en stalldel för åtta boxar inkl. sadelkammare och skötsel/spolspilta. 

Väster om byggnaden byggs grushagar och söder om byggnaden planeras en 

utomhusridbana cirka 70x50 m samt uppställningsplats för trailer/bussar. Tillfart 

med driftsfordon och hästtransporter sker genom en nyanlagd väg från väster i 

anslutning till maskinhall/lada. 

 

 
 

För de 22 hästarna krävs normalt grushagar i anslutning till stallet. Därför anläggs 

detta norr om stallarna motsvarar behovet 200 kvm/häst. Särskilt under det mörka 

vinterhalvåret är det viktigt att grushagarna ligger nära stallarna. Vägen bör vara 

upplyst. Grushagarna placeras med skyddsavstånd till ekträd för nedfallande 

ekollon. Gräshagarna nordväst om Almaån dimensioneras efter 300 kvm/häst. 

Kan delas upp i tre till fyra hagar. Öster om loglängan installeras system för 

avloppsrening. 
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I den bilagda lokaliseringsutredningen finns översiktskartor som förtydligar 

Ridklubbens behov och visualiserar placeringar för respektive facilitet på angiven 

plats. Bilar och trailers leds in från Finjahållet för att angöra ridanläggningen på 

den nyanlagda tillfarten bakom nuvarande körplan. Det vore önskvärt att även 

öppna upp den så kallade Möllerödsgrinden så att platsen kan angöras från 

Garnisonen och Hässleholmshållet. 

 

Konsekvenser placering 
Att placera ett nytt ridhus behöver ses utifrån ett långsiktigt perspektiv där bland annat 

föreningarnas behov, tillgänglighet, infrastruktur, sociala, ekonomiska och praktiska 

aspekter ska bedömas.  

 
Tillgänglighet 
Ridanläggningen ska vara en plats för föreningens medlemmar i form av olika 

åldersgrupper samt sociala och ekonomiska förutsättningar och ska kunna nås av alla 

typer av transportsätt. Möjligheten att ta sig till ridhuset spelar stor roll och därför är 

tillgänglighet med kollektivtrafik samt via gång och cykel en viktig aspekt. Ur en 

hållbarhetsaspekt är det viktigt att ridhuset ansluts med kollektivtrafik i form av 

busshållplatser och cykelvägar med belysning. 

 

Möllerödsalternativet innebär i nuvarande förslag att verksamheten är helt beroende 

av att köra bil via Finja by för att släppa av eller hämta. Det kommer att öka slitaget på 

vägen, ge en ökad miljöpåverkan samt fordra en funktionell vinterväghållning. Likaså 

måste ordentligt med plats tillskapas så att ekipage kan mötas, parkera och vända vid 

anläggningen. 

 

Mölleröds kungsgård ligger ca 1 800 meter från närmaste busshållplats vid Finja by och 

2 100 meter från närmsta hållplats vid Garnisonen. På sikt vore det lämpligt att etablera 

en hållplats närmare kungsgården. Liksom kommunens övriga idrottsanläggningar 

behöver ridanläggningen vara tillgänglig för funktionshindrade.  

 

Kultur- och fritidsförvaltningen anser att det är i längsta laget för barn och ungdomar 

att gå eller cykla flera kilometer för att komma till anläggningen. För att förbättra 

säkerheten för gång- och cykeltrafikanter behöver en separat asfalterad gång- och 

cykelväg anläggas – både från Finja som från Garnisonen. Den bör vara 2,5 meter 

bred, vara belyst utefter hela sträckan, samt snöröjas och halkbekämpas vid behov.  

 

Utrymme 
Det är viktigt att ridanläggningen får ett tillräckligt stort utrymme för att fylla dagens 

behov och storleksberäkning, men även att platsen är utvecklingsbar för att ta höjd för 

framtida eventuella utbyggnader med exempelvis fler funktioner än vad som uppförs i 

dagsläget. Området medger dessa ställa utvecklingsbehov och kan mycket väl täcka 

kommande behov. Inom närområdet finns goda parkeringsmöjligheter men med 

begränsad trailerparkering nära ridhus. Det finns begränsade möjligheter att utöka 

hästantalet (5–6 hästar ytterligare) samt begränsad hagmark nära stallar. Däremot finns 

stora möjligheter att bygga tävlingsbanor vid nerlagd skjutbana. 
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Tidsaspekt 
Föreningen är i behov av att etableringen sker skyndsamt. Efter alla myndighetslov 

samt upphandling enligt LOU är beviljade, tar själva entreprenaden ca 10–12 månader. 

Eftersom området är utpekat i den fördjupade översiktsplanen som särskilt intressant 

ut kulturmiljösynvinkel, finns stor risk att det kommer att krävas ytterligare utredningar 

kring de värden som finns och hur de påverkas av en ändrad användning och 

utbyggnad i området.  
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a. Hiktar (belyst väg) 
C. Belyst cykelvä,g 

GH. Grusha,gar 

b. Ridvägar 

d. Sila r & trailers 
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Friluftsliv 
En ridanläggning vid Mölleröds kungsgård tar mark i anspråk som idag är tillgänglig 

för friluftslivet. Den nya anläggningen riskerar att dela upp större sammanhängande 

områden med mer eller mindre orörd natur. Rekreation och friluftsliv kan påverkas av 

ökade störningar från trafik kring den nya anläggningen. Inom området stäcker sig 

Hässleholmsgårdens milspår som behöver dras om för att inte inkräkta på 

ridanläggningens område. 

 

En positiv konsekvens är att verksamheten kan uppfattas som ett trygghetsskapande 

element inne i skogen samt en naturlig målpunkt. Dessutom kan en satsning på en 

ridanläggning öka friluftslivet i stort i området och genom förbättrade angöringsvägar 

från Finja by och Garnisonen med ny gång- och cykelväg ökas tillgängligheten till 

området. 

 

För att minimera konflikterna med det övriga rörliga friluftslivet bör ny ridstigar 

märkas ut med skyltar. Verksamheten kan komma att öka friluftslivet i området och 

möjligtvis utveckla annan näring i området. Utifrån friluftsperspektivet anser kultur- 

och fritidsförvaltningen att de negativa effekterna kan vägas upp av de positiva 

effekterna.  

 

Vattentillgång 
Hästar behöver mycket vatten för att må bra. Den förlorar varje dag vätska genom 

träck, urin, avdunstning från hud och andningsvägar. Vatten till hästar ska hålla samma 

kvalitet som dricksvatten för människor. Hästens dagliga behov av vatten är fem liter 

per 100 kg kroppsvikt i vila. Det blir 25 liter för en 500 kg häst i underhållsbehov.  

 

Det vanligaste sättet att vattna hästar är via en automatisk vattenkopp. Ofta har dock 

dessa för lågt flöde och dessutom antagligen en för liten vattenyta. Om hästar får välja 

själva dricker de hellre ur en hink än ur en vattenkopp. För hästen som står på stall 

utgör dricksvattnet den absolut viktigaste vattenkällan. 

 

Även för majoriteten av alla hästar som går ute och inte bara står uppstallade, är 

dricksvatten den viktigaste vattenkällan (sällan som det finns naturliga vattenflöden). 

När det gäller vatten kan det vara värt att notera att utöver det hästarna dricker kan 

vattenåtgången vara omfattande, dels för att hålla hästarna rena men framför allt för 

att hålla underlaget på ridbanorna dammfritt. Här bör man redan i projekteringsstadiet 

fundera över lösningar för att minska uttaget av dricksvatten, till exempel ett system 

som samlar upp regnvatten från ridhustaken. 

 

Inom området finns en befintlig borra, men vattenmängd och kvalité måste 

undersökas. Idag är det godkänt dricksvatten. Att dra nya vattenledningar från Finja 

by är ett alternativ och enligt Hässleholms Vatten det mest hållbara alternativet. Som 

alternativ finns möjlighet att uppföra två borror men som ger en väsentligt högre 

driftskostnad.  
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Barnperspektiv 
Barnperspektiv skapas av vuxna som strävar efter att så medvetet och realistiskt som 

möjligt rekonstruera hur barn förstår sin värld och hur de agerar i den. Trots att detta 

perspektiv är barncentrerat kommer det alltid att vara ett utifrån-in-perspektiv 

eftersom vuxna ju alltid är vuxna och så att säga, ser på barnet utifrån. Barns perspektiv 

däremot, representerar barns erfarenheter, uppfattningar och förståelse av sin värld. 

Barns perspektiv är därför ett inifrån-ut-perspektiv och uttrycks alltid med barnens 

egna ord, tankar och föreställningar. 

I denna utredning berörs barn då en stor del av de som nyttjar anläggningen är barn 

och ungdomar. Vid utarbetande av förslag ska hänsyn tas till barns intressen, behov 

och situation i enlighet med barnkonventionen. En stadsnära placering av ridskolan 

hade särskilt gynnat barn- och ungdomar medan en alltför utlokaliserad anläggning 

snarare missgynnar barn- och ungdomar. 

 

Ridklubben har tillfrågats om placeringen utifrån barnperspektivet. De ser få hinder 

under förutsättning att gång- och cykelvägar etableras i samband med anläggandet. 

Förvaltningen delar inte denna åsikt då det råder tvivel om föreningen känner sig 

nödgade att tycka så utifrån situationen på befintlig anläggning. Hade de planerade 

faciliteterna vid Mölleröd funnits vid nuvarande anläggning, hade föreningen hellre valt 

detta alternativ. 

 

Kultur- och fritidsförvaltningen anser att Möllerödsalternativet inte uppfyller 

barnperspektivet. Detta utifrån att barn och ungdomar ska kunna transportera sig själv 

till och från ridskolan. Inte heller möjligheten att åka kollektivtrafik uppfylls då det är 

alltför långt till närmsta busshållplats. Inom området måste också en miljö eftersträvas 

som upplevs som trygg genom att planera för god belysning, överblickbarhet och korta 

transportsträckor. Möllerödsalternativet anses inte heller kunna tillgodogöra denna 

aspekt då flödet av människor och fordon blir begränsade av områdets karaktär och 

utformning. Från hagar till maskinhall och ridhus är avståndet mer än 500 m. Utspridd 

verksamhet ger långa gångavstånd och lång gångväg till ridbanor, hagar, lada etcetera 

 

Miljökonsekvenser 
Möllerödsområdet är i den fördjupade översiktsplanen för Hässleholms stad utpekat 

som ett av fyra områden där ett kommunalt tätortsnära naturreservat bör inrättas. Det 

är med andra ord ett av de finaste naturområden Hässleholmsborna har. Naturvärdena 

är här mycket höga. Bland annat är området mycket rikt på skyddsvärda träd. Många 

av dessa är gamla, grova träd, vilka hyser höga naturvärden. 

Trots avsaknad av mer systematiserade inventeringsinsatser finns över trettio 

rödlistade arter noterade i artportalen för Mölleröds kungsgård och dess omgivningar. 

Listan innehåller 2 däggdjursarter, 13 fågelarter, 4 insektsarter, 5 kärlväxtarter, 6 

lavarter och 3 svamparter. Listan kommer med säkerhet utökas ytterligare när mer 

systematiserade inventeringar kommer till stånd. En ridanläggning mitt i detta 

naturområde kan knappast ses som en lämplig placering. Det är stor risk att 

naturvärdena tar stryk av en sådan verksamhet. Området ingår dessutom i riksintresse 

för friluftsliv vilket inte i sig måste innebära att en etablering är olämplig men frågan 

behöver tas med för att visa på att en ridskola här inte påverkar riksintresset negativt. 
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Risken för spridning av allergener anses liten och det föreslagna läget acceptabelt ur 

allergisynpunkt. Likaså är det skyddade läget för anläggningen god och minimerar 

luktstörningar från ridanläggningen till bostäder i närhet. Inte heller borde buller från 

stall och ridhus överskrida gällande riktvärden för externt industribuller.  

Behållare för hushållssopor avses placeras i anslutning till parkeringen i områdets 

utkant. Gödsel och annat stallavfall transporteras bort med lastbil i containers. Övriga 

frågor som behöver utredas vidare är bland annat dagvatten- och skyfallshantering.  

Gällande detaljplaner 
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen konstaterar att en eventuell ny ridanläggning 

inte kan prövas förrän bygglov sökts. Beroende på omfattningen av nybyggnation kan 

det krävas detaljplan eller så räcker det med bygglov. Området kring Mölleröds 

kungsgård är utpekat i den fördjupade översiktsplanen som särskilt intressant ut 

kulturmiljösynvinkel. Därav kan det komma att krävas ytterligare utredningar kring de 

värden som finns och hur de påverkas av en ändrad användning och utbyggnad i 

området. Det finns utpekade fornminnen inom kungsgårdens närområde. Stora delar 

av området föreslås i FÖP:en bli skyddade som kommunala naturreservat. 

Likställighetsprincipen  
En kommun är skyldig att behandla sina medlemmar lika om det inte finns sakliga skäl 

för något annat. Principen innebär att kommuner inte får särbehandla vissa 

kommunmedlemmar eller vissa grupper av kommunmedlemmar annat än på sakliga 

grunder. I detta alternativ väljer kommunen att göra en satsning på barn- och 

ungdomar i ridskolan. På så sätt förändras ridklubbens förutsättningar för kommunalt 

stöd. Från att endast ha erhållit kontantbidrag till att erhålla lokalsubvention som andra 

föreningar som bedriver verksamhet i eller på kommunala anläggningar. Det är viktigt 

att föreningen behandlas rättvist i denna subventionsmodell. Likaså är det viktigt att 

kvarvarande förening som ligger kvar i bidragsmodellen, får en rättvis och objektiv 

behandling liknande andra föreningar som själva äger sin anläggning. 

Ekonomiska konsekvenser  
Lokaliseringsutredning som fastighetsägaren Hibab tagit fram för ridanläggning på 

Mölleröd, ger en väldigt grov entreprenadkalkyl. Den visar på en investeringskostnad 

om cirka 38 mnkr exkl. moms. Summa årshyra via Hibab vid ett 25 årigt hyreskontrakt 

blir strax över 2,5 mnkr exkl. moms per år där eventuell fastighetsskatt och 

driftskostnad tillkommer. Att använda flera olika byggnader torde ge höga drifts- och 

underhållskostnader. Likaså är det svårt att förutse både ombyggnadskostnaden och 

framtida driftskostnader med anledning av att befintliga byggnader är gamla. Sedan 

kalkylen togs fram har prisökningen på material ökat med cirka 15 procent vilket 

medför att Hibabs hyreskostnad mot kommunen troligen kommer att öka. 

I kalkylen är inte gång- och cykelväg inräknad. Totalt är det cirka 2,5 km cykelväg som 

bör tillskapas. Väljer man en sommarcykelväg (grusbelagd) utan krav på 

vinterunderhåll kostar detta cirka 1,5 mnkr med belysning. Väljer man en GC-väg 

(asfalt) kostar detta cirka 4 mnkr med belysning. Drifts- och underhållskostnader torde 

vara högre med en sommarcykelväg då gruslager kan behöva ”hyvlas” med jämna 

mellanrum, grus behöver fyllas på för att kompensera ev. utspolning och rensning 

behöver utföras av växlighet. För en vinterhållen GC-väg behöver driftskostnaden för 



24  

att snöröja och halkbekämpa räknas in. Vattentillgången är ytterst viktig om 

anläggningen ska fungera för verksamheten. Kostnaden för att dra in kommunalt 

vatten och avlopp uppgår till cirka 1,3 mnkr. Ett sämre alternativt är att uppföra två 

borror till en kostnad av cirka 500 tkr men med en högre årlig driftskostnad.   

 

 Alternativ 1 Mölleröd 

Investeringsutgifter    

Köpeskilling 0 

     
Driftkostnader År 1 År 2 År 3 

Hyra till Hibab 2 975 000* 2 975 000* 2 975 000* 

Kapitalkostnader 0 0 0 

Hantering överskottsmassor 0 0 0 

Fastighetsskatt 
2 000 2 000 2 000 

Fastighetsförsäkring 
20 000 20 000 20 000 

El, renhållning, uppvärmning, etc. 100 000 100 000 100 000 

Vatten 40 000 40 000 40 000 

GC-vägar (inkl. vinterväghållning) 
25 000 25 000 25 000 

Yttre underhåll 20 000 20 000 20 000 

Inre underhåll 60 000 60 000 60 000 

Fastighetsservice 0 0 0 

Totala kostnader 3 242 000 3 242 000 3 242 000 
 

* Kostnadsindex 2020-09-20 

 

Kalkyl lämnad av Hibab innehåller följande poster: 

 

Betesmark - 7,5 ha x 700:-/ha = 5 250:-/år 

Mark - 7,9 ha x 500:-/ha = 3 950:-/år, 2,6 ha x 500:-/ha = 1 300:-/år 

Befintliga byggnader bashyra - 1 645 kvm x 100:-/kvm = 164 500:-/år  

 

Summa årshyra vid ett 25 årigt hyreskontrakt: 2 565 000 exkl. moms, eventuell 

fastighetsskatt och driftskostnader tillkommer. Sedvanligt utvändigt underhåll 

ansvarar Hibab för. Sedvanligt inre underhåll ansvarar kommunen för.  

 

Hyrestillägg för GC-väg mellan Finja och Mölleröd (1660 m) samt mellan 

Mölleröd och Garnisonen (vid bommen 1225 m) samt anslutning av kommunalt 

VA. 410 000:-/år, drift och skötsel samt vinterväghållning åvilar kommunen.  

 

I 

I 
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Ny årshyra vid ett 25 årigt hyreskontrakt: 2 975 000 kr exkl. moms. Eventuell 

fastighetsskatt och driftskostnader tillkommer. Summan är inte indexuppräknad 

med anledning av högre materielkostnader vilket innebär att kostnaden per dags 

datum överstiger lämnat uppgift. 

 
Alternativets konsekvenser för föreningarna 
 
Hässleholms Ridklubb 
Vid flytt har HRK för avsikt att lämna HRF vars stadgar inte reglerar utträde ur 

föreningen utan bara en upplösning. Föreningen hävdar dock efter konsultation av 

jurist att ett utträde är möjligt. En uppgörelse mellan föreningarna behöver upprättas 

gällande utträdet och eventuella ekonomiska aspekter utifrån tillgångar, skulder och 

samarbetsavtal. HRK har meddelat att deras ställningstagande är att de inte kommer 

att göra några anspråk på nuvarande och framtida tillgångar i HRF, men att man då 

samtidigt avsäger sig allt ansvar för eventuella skulder, både innevarande och eventuella 

framtida.  

 

HRK har ett lägenhetsarrende på 50 år som reglerar marken för stall, parkering och 

ytan för hagar på innegården (där även lilla ridbanan ligger). Detta kan inte sägas upp 

förrän avtalets utgång 2041. I praktiken kan HRK lämna HRF men ha kvar arrendet. 

Detta bör avgöras vid en eventuell flytt. Ingen av föreningarna kan säga upp arrendet 

för stallet utan en överenskommelse mellan föreningarna behöver då göras om att 

arrendet ska upphöra. HRF ämnar, förutsatt utträde, också riva uteboxarna (ev. 

lämnas), riva övriga byggnader på arrenderad mark inklusive återställning av marken. 

HRK behöver också riva alla befintliga hagar på arrenderad mark och även där 

återställa marken. De behöver forsla bort bodar och installationer som hör till stall och 

hästhållning på arrenderad mark inklusive återställning av marken (gödselplattan 

undantages utifrån önskemål från HHSF) samt forsla bort underlaget på lilla ridbanan 

(själva banan och staketet lämnas eftersom det bekostats av HRF) och lägga på nytt 

underlag. 

 

Ridhushyran är en stor utgift för HRK. Nuvarande förutsättningar gör verksamheten 

mindre flexibel och kostnadseffektiv. För att kunna bygga den verksamhet som de har 

personal, kunskap, efterfrågan, engagemang till så krävs det fler ridskolehästar, 

självbestämmande och mer utrymme. 

 

För HRK innebär alternativet att ett upplåtelseavtal tecknas mellan kommunen och 

föreningen. I avtalet kommer rätten att disponera anläggning att formaliseras med 

ändamål, rätt till uppstallning, avtalstid samt rättigheter, skyldigheter, åtaganden och 

ansvar. Som bilagor tillkommer gränsdragningslista, regler kring reklam och 

systematiskt brandskyddsarbete. I grund och botten kommer ansvaret och del av 

kostnaden för att sköta anläggningen, inklusive ytterområdet och den dagliga 

verksamheten att åläggas föreningen. Ridhustider för ridskoleverksamheten ska 

prioriteras och det ska finnas en tydlig policy för föreningens prioriteringar samt tydliga 

uppstallningskontrakt där det framgår vilka regler och rutiner som gäller mellan de 

privata hästägarna och föreningen. 
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Föreningen Voltige Hässleholm 
Föreningen kommer i detta alternativ att välja ”flytta med” ridklubben till Mölleröd 

även om avståndet till kollektivtrafik och Hässleholms stad kommer att medföra visst 

medlemstapp. För Voltige innebär flytten att ett upplåtelseavtal tecknas mellan 

kommunen och föreningen. Hibab och kommunen gör samtidigt en överenskommelse 

om ansvaret för löpande och planerat yttre- och inre underhåll den totala 

hyreskostnaden. Kommunen bör ta ut en hyreskostnad som baseras på kvadratmeter 

likt andra föreningsdrivna verksamhetslokaler alternativt en självkostnadsmodell likt 

andra kommunal anläggningar som drivs av föreningar. I avtalet kommer rätten att 

disponera anläggning att formaliseras med ändamål, rätt till uppstallning, avtalstid samt 

rättigheter, skyldigheter, åtaganden och ansvar. Som bilagor tillkommer 

gränsdragningslista, regler kring reklam och systematiskt brandskyddsarbete. I grund 

och botten kommer ansvaret och del av kostnaden för att sköta anläggningen, inklusive 

ytterområdet och den dagliga verksamheten att åläggas föreningen.  

 

Hässleholms Hästsportförening 
Hela ansvaret för fasta och rörliga driftskostnader för den befintliga ridhusfastigheten 

(som idag finansieras via hyror till båda föreningarna) övergår till HHSF. Föreningen 

kommer även fortsättningsvis att söka bidrag av kommunen enligt normerna för 

lokalbidraget på samma villkor som andra ridföreningar som äger sin egen anläggning. 

Eftersom detta till viss del är beroende av hur stor verksamhet föreningen har, kan 

nuvarande bidragsbelopp förändras. Initialt finns en risk för att medlemmar i HHSF 

lockas av en ny anläggning och även om de inte tror att trenden håller i sig långsiktigt 

så kanske den håller i sig tillräckligt länge för att föreningen ska lida skada.  

 

Eftersom HRK:s ridskoleverksamhet idag står för nästan 70 % av hyresintäkterna så 

blir hyrestappet för HRF omfattande. Den andra hyresgästen HHSF, kan då tvingas 

finansiera det som två hyresgäster gjort tidigare. Det är dock inte säkert att HRF får 

samma roll när endast en verksam förening blir kvar på anläggningen. För att delvis 

finansiera hela sin del (borträknad kommunens lokalbidrag) kan det innebära för 

HHSF att de behöver ta ut en kostnad för att rida (anläggningshyra) och inte bara låta 

medlemmen betala tränararvode och dessutom lägga betydligt mer ideell tid i 

anläggningen. Föreningen har föreslagit att maxbeloppet för lokalbidraget ses över 

eftersom föreningen i detta förslag tvingas axla hela kostnaden själva. I detta alternativ 

behåller HHSF maskiner och material för att klara driften. 

 

Andra jämförbara ridföreningar som äger sin egen anläggning i kommunen (ex. Sösdala 

och Vinslövs Ryttarföreningar) bedriver sin drift ideellt via skötselscheman. De arbetar 

aktivt med sponsring, hittar nya aktiviteter som inbringar intäkter, söker medel hos till 

exempel Arvsfonden samt har, precis som HHSF (endast vid ett eventuellt ägande), 

möjlighet att belåna sin egenägda anläggning. Att anordna fler tävlingar är ett annat 

alternativ och ofta ingår det i anläggningskort eller träningsverksamhet att man ställer 

upp som funktionär. Det finns alltså å andra sidan stora möjligheter att utöka och 

utveckla verksamheten i syfte att öka intäkter och det ideella engagemanget när man 

som enda hyresgäst kan bestämma över verksamheten och anläggningen. Dessutom 

finns ett stort värde i fastigheten som föreningen ensam får bestämmanderätt över. 
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Ridsportförbundet har i detta alternativ ställt sig till förfogande för att hjälpa 

föreningen på olika sätt. 

 

Förvaltningen föreslår, om man väljer detta alternativ, att ett uppdrag lämnas till 

förvaltningen i syfte att se över regelverket och bidragsnivåer inom lokalbidraget i syfte 

att ge förslag till hur bidragssystemet mer ska gynna ridsporten. Kommunen bör också 

överväga att stå för vattenkostnaden till befintlig ridanläggningen likställt andra 

föreningar inom området. 
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2. Ny ridanläggning Österås samt förvärv av befintlig 
ridanläggning 

Att förvärva befintlig ridanläggning och samtidigt bygga nytt gynnar särskild ridsporten 

och föreningarna i tätorten Hässleholm men ligger egentligen utanför uppdragets syfte. 

Förvaltningen har undersökt två olika placeringar inom den gamla ridhusfastigheten 

samt en placering som kombinerar kommunal mark med ridhusfastigheten. 

I placeringsförslag A samlas verksamheten kring en stor innergård bestående av två               

ridbanor. Det gamla ridhuset, tillsammans med den nybyggda delen, ”ramar in” ytorna 

på ett effektivt sätt samtidigt som de skapar distans till varandra. Infartsvägen 

förändras och blir säkrare, grushagar förläggs på bågskyttebanans befintliga yta och 

gräshagar tillskapas i närheten. Alternativt placeras grushagar i det streckade vita 

området för att undvika att flytta bågskytteklubben. Här behöver i så fall träd fällas och 

marken göras vid vilket eventuellt kan fördyra förslaget. 

 
Det nybyggda ridhuset och stallet förser HRK med utrymmen – alla under ett tak. 

Ytorna och takhöjden ger även möjlighet för Voltigeföreningen att bedriva sin 

verksamhet samtidigt som HRK. Förslaget har tagit i beaktning att olika föreningar 

ska kunna använda sin del av anläggningen fristående från den andra. Olika 

verksamheter ska kunna bedrivas parallellt och likaså samverka vid tävlingar eller 

annan gemensam verksamhet. Man bör också planera för viss form av lösdrift av 

hästar i enlighet med ridsportförbundets rekommendationer. 

 
Österås nya ridanläggning skulle kunna sätta ridsporten på kartan men framför allt 

sörja för en långsiktighet för barn- och ungdomar som vill rida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLACERINGSFÖRSLAG A 
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Placeringsförslag B har utgått från att bågskytteklubbens anläggning ska vara kvar på 

nuvarande plats. Placeringen uppskattas ha en liknande kostnadsbild som 

huvudalternativet. En ny entré samt mer utfyllnad kostar mer medan kostnaden för 

antalet hagar minskar något. I detta alternativ har inte markförutsättningen genomlysts 

annat än den befintliga marksaneringsrapporten.  

 

En direkt konsekvens av placeringen är dock att det nya ridhuset blir instängt bakom 

det gamla vilket innebär minskad möjlighet till verksamhetsutveckling. Placeringen 

försvårar för leveranser som ibland består av lastbilar och traktorekipage. Den medför 

alltså en viss säkerhetsrisk för människor och hästar eftersom fordon behöver passera 

både ridhus och utebanor. Parkeringen kommer väldigt långt från stallet. Därmed är 

risken stor att de olika föreningarnas verksamheter blir störda av flödet av fordon och 

människor. Fördelen i placeringsförslag A och C, där verksamheterna och ansvars-

områdena var tydligt uppdelade, försvinner. Likaså är tillgången till hagar sämre och 

placeringen utspridd. Ur smittskyddshänseende kommer hagar nära ekipage vid tävling 

men även befintlig utebana.  

 

 
PLACERINGSFÖRSLAG B 
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Placeringsförslag C har utgått från att bågskytteklubbens anläggning ska vara kvar på 

nuvarande plats. Placeringen uppskattas ha en liknande kostnadsbild som 

huvudalternativet. En ny entréväg samt utfyllnad kostar mer medan kostnaden för 

antalet hagar minskar något. I detta alternativ har inte markförutsättningen genomlysts 

annat än den befintliga marksaneringsrapporten. I diskussion med verksamheten anses 

alternativet mycket väl uppfylla de behov som föreningarna beskrivit. I förslaget flyttas 

gummibanan till en utomhusbana under tak i stället för att bygga nytt litet ridhus. 

Placeringsförslaget ramar in verksamheten kring det nya och gamla ridhuset. 

Detaljplaneringen måste ske i samråd med föreningarna för att optimera 

verksamhetsnyttan. 

 

 
 
Konsekvenser placering  
En ridanläggning ska vara en plats för föreningens medlemmar oavsett olika 

åldersgrupper samt sociala och ekonomiska förutsättningar och ska kunna nås av alla 

typer av transportsätt. Möjligheten att ta sig till ridhuset spelar stor roll och därför är 

tillgänglighet med kollektivtrafik samt via gång och cykel en viktig aspekt. Ur en 

hållbarhetsaspekt är det viktigt att ridhuset ansluts med kollektivtrafik i form av 

busshållplatser och cykelvägar med belysning. På Österås tillgodoses dessa krav på ett 

PLACERINGSFÖRSLAG C 
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utmärkt sätt. Det finns etablerad GC-väg med belysning, två busshållplatser cirka 600 

m bort samt goda parkeringsmöjligheter för de som anländer med bil.  

 

Eftersom alla placeringsförslag innebär konsekvenser på olika sätt är det nödvändigt 

att utreda vidare om exakt placering om man väljer att förvärva ridhusfastigheten. 

 

 
Utrymme 
Det är viktigt att ridanläggningen får ett tillräckligt stort utrymme för att ta höjd för 

framtida eventuella utbyggnader med exempelvis fler funktioner än vad som uppförs 

i dagsläget. Placeringsförslag A och C medger detta men är mer tveksamt i förslag B. 

 
Tidsaspekt 
Placering av en ny anläggning på Österås bedöms gå betydligt fortare än vid Mölleröd. 

Efter alla myndighetslov samt upphandling enligt LOU är beviljade, tar själva 

entreprenaden ca 10–12 månader. Stadsbyggnadskontoret tror att en detaljplan för 

området kan vara möjlig att ta fram ganska snabbt då det inte finns någon gällande 

plan idag. 

 

Friluftsliv 
Eftersom verksamheten är etablerad på plats är påverkan för friluftslivet i området 

ringa. Eventuellt kan man i framtiden behöva utöka ridvägar och ridstigar i skogen 

kring Österås vilket också kan gynna friluftslivet i stort. 
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Vattentillgång 
Ridanläggningen på Österås har tillgång till kommunalt vatten. Ridföreningarna bör 

ges samma förutsättningar till fritt vatten som övriga verksamheter inom området vid 

en kommunalisering. Hästar behöver mycket vatten för att må bra. Den förlorar varje 

dag vätska genom träck, urin, avdunstning från hud och andningsvägar. Vatten till 

hästar ska hålla samma kvalitet som dricksvatten för människor. Hästens dagliga 

behov av vatten är 5 liter per 100 kg kroppsvikt i vila. Det blir 25 liter för en 500 kg 

häst i underhållsbehov. Det vanligaste sättet att vattna hästar är via en automatisk 

vattenkopp. Ofta har dock dessa för lågt flöde och dessutom antagligen en för liten 

vattenyta. Om hästar får välja själva dricker de hellre ur en hink än ur en vattenkopp.  

 

Även för majoriteten av alla hästar som går ute och inte bara står uppstallade, är 

dricksvatten den viktigaste vattenkällan (sällan som det finns naturliga vattenflöden). 

När det gäller vatten kan det vara värt att notera att utöver det hästarna dricker kan 

vattenåtgången vara omfattande, dels för att hålla hästarna rena men framför allt för 

att hålla underlaget på ridbanorna dammfritt. Här bör man redan i projekteringsstadiet 

fundera över lösningar för att minska uttaget av dricksvatten, till exempel ett system 

som samlar upp regnvatten från ridhustaken. 

 
Barnperspektiv 
Barn berörs av ärendet då en stor del av de som nyttjar anläggningen är barn och 

ungdomar. Vid utarbetande av planförslag ska hänsyn tas till barns intressen, behov 

och situation i enlighet med barnkonventionen. En stadsnära placering av ridskolan 

hade särskilt gynnat barn- och ungdomar. Det är förvaltningens bedömning att alla 

placeringar inom Österåsområdet till fullo tillgodoser barnperspektivet. 

 

Miljökonsekvenser 
Dagens anläggning uppfyller redan miljökraven. Det är därmed liten risk att allergener 

sprids och läget är acceptabelt ur allergisynpunkt. Likaså är placeringarna på Österås 

god och minimerar luktstörningar från ridanläggningen till bostäder i närhet. Behållare 

för hushållssopor avses placeras i anslutning till parkeringen i områdets utkant. Gödsel 

och annat stallavfall transporteras bort med lastbil i containers men föreningarna bör 

undersöka andra alternativ då denna lösning inte känns miljömässigt hållbar och 

dessutom kostnadsdrivande. 

En förenklad riskbedömning har utförts avseende fyllnadsmassorna och grundvattnet 

inom området. Den samlade bedömningen är att föroreningssituationen i mark och 

grundvattnet inte innebär några oacceptabla risker för människors hälsa eller för miljö 

med den nuvarande eller liknande planerad markanvändning.  

Däremot ska eventuella överskottsmassor hanteras på ett erforderligt sätt och prov-

tagning/miljökontroll kan därmed även vara motiverat i samband med byggnation av 

de tilltänkta byggnaderna i området, dels för att utesluta högre halter i dessa områden 

då halter i fyllnadsmassor varierar liksom för att utgöra underlag för klassificering av 

överskottsmassor. En anmälan om efterbehandling (enligt 28 § förordningen om 

miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) ska lämnas in till tillsynsmyndigheten senast 6 

veckor innan arbetena påbörjas. Detta då halter över KM har påträffats inom 

fastigheten och då schaktarbeten för grundläggning av planerade byggnader (ridhus 
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mm), anläggande av parkeringsytor mm kommer att utföras i området. 

Eftersom fyllnadsmassorna är lätt förorenade (halter över KM) behöver eventuella 

överskottsmassor, som uppstår i samband med tekniska schakter, hanteras på 

erforderligt sätt (transport till mottagningsanläggning). Den totala mängd schaktad 

jord uppskattas till 14 100 ton. En summering av schakt- transport- och 

mottagningskostnader ger en uppskattat total kostnad av ca 5,4 miljoner kr, vilket 

motsvarar 383 kr/ton. Det innebär samtidigt att schaktkostnaden för byggnationer 

minskar. 

Vid eventuell ytterligare föroreningsmisstanke (okulärt, luktindikation eller 

missfärgning) i samband med entreprenader, ska arbetet avbrytas och miljökontrollant 

tillkallas för kompletterande provtagning, verifiering av halter samt förslag till vidare 

hantering/åtgärd.  

Om sanering behövs ligger ansvaret i första hand på den som bedrev verksamhet på 

fastigheten efter den 30 juni 1969. Detta enligt 10 kap 2 § MB och 8 § lag (1998:811) 

om införande av miljöbalken. Om det inte går att lägga ansvaret på någon enligt denna 

bestämmelse, till exempel företag som gått i konkurs, är det nuvarande fastighetsägare 

som får ansvaret, dock endast under förutsättning att fastigheten förvärvades efter 

den 31 december 1998 (dagen innan MB trädde i kraft).  

Ifrågavarande fastighet har beteckningen Hässleholm 87:45 och förvärvades (enligt 

uppgifter i GIS) av Hässleholms Ridhusförening genom köp den 18 augusti 1992 från 

Hässleholms kommun. Kommunen förvärvade i sin tur fastigheten 1962. 

Ridhusföreningen har alltså förvärvat fastigheten innan MB trädde i kraft och kan 

därför inte åläggas ansvar för sanering. Enligt uppgift har kommunen förmodligen 

haft en soptipp på platsen. Fråga som uppstår då är om denna verksamhet pågick efter 

den 30 juni 1969. I så fall är kommunen ansvarig för sanering. Om soptippen 

upphörde innan detta datum finns inte någon som kan göras ansvarig för saneringen. 

Däremot kan det uppstå kostnader i samband med hantering av överskottsmassor 

som kommunen får stå för. 

Gällande detaljplaner 

Spontant ser stadsbyggnadsförvaltningen, utifrån sin erfarenhet, det betydligt lättare 

att etablera en utökad ridanläggning på Österås än en ny vid Mölleröds kungsgård. 

Fastigheten är planlagd för idrottsändamål i FÖP:en. Trots att det blir nödvändigt att 

fälla lite skog bedöms skadan som mindre omfattande. I nästa skede behöver dock 

stadsbyggnadskontoret se mer i detalj på fastigheten eftersom samfälld väg ser ut att 

finnas inom anläggningens tänkta område. 

Likställighetsprincipen  
En kommun är skyldig att behandla sina medlemmar lika om det inte finns sakliga 

skäl för något annat. Principen innebär att kommuner inte får särbehandla vissa 

kommunmedlemmar eller vissa grupper av kommunmedlemmar annat än på sakliga 

grunder. I detta alternativ förvärvar kommunen en fastighet av en förening för att 

delvis uppnå syftet med uppdraget. Ur likabehandlingshänseende kan det framstå som 
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olämpligt för en kommun att förvärva en föreningsanläggning när andra alternativ 

som uppfyller syftet med uppdraget finns. Andra föreningar kan uppleva detta 

anläggningsövertagande som icke objektivt och rättvist. 

Både HRK:s och HHSF:s förutsättningar för kommunalt stöd förändras från att 

endast ha erhållit kontantbidrag till att erhålla både lokalsubvention och bidrag som 

andra föreningar som bedriver verksamhet i eller på kommunala anläggningar.  

Ekonomiska konsekvenser 
Sedan första ekonomiska kalkylen togs fram har kostnadsökning motsvarande 15 % 

skett på råvarupriser (22-12-15). Därmed visar kalkylen på en uppskattad 

investeringsutgift på cirka 37,6 mnkr (exkl. moms) med en köpeskilling på ca 1,3 mnkr 

som motsvarande de skulder föreningen har. Därtill kommer renoveringskostnad för 

kortsiktiga åtgärder på ca 2,7 mnkr. Kostnaden år ett hamnar på cirka ca 2,9 mnkr 

förutsatt att överskottsmassor hanteras inom området.  

För kommunen skulle detta avtal innebära att: 

• kommunen förvärvar ridanläggningen för motsvarande summa som 

kostnader uppgår till (ca 1,3 mnkr) 

• köpeskillingen går uteslutande till att reglera andelar, reverser, lån och 

eventuella andra skulder såsom vatten 

• kommunen åtgärdar fastighetens brister med utgångspunkt av status-

besiktningen 

I detta scenario tar kommunen tar på sig ett anläggningsansvar och ett omfattande 

ekonomiskt åtagande utöver vad kommunen har i nulägets samtidigt reduceras 

föreningarnas åtaganden och därmed reduceras även deras driftkostnader.  

 

Förslaget har tagits upp vid dialog mellan kultur- och fritidsförvaltningen och HRF 

och mottogs positivt av föreningen. Köpeskillingen skulle alltså i detta alternativ gå 

till att lösa föreningens andelar för cirka 371 000 kr och reverser motsvarande cirka 

238 000 kr. Likaså ska banklånen som idag uppgår till cirka 518 000 kr lösas samt 

vatten motsvarande 160 000 kr. I processen har också diskuterats en köpeskilling på 

5,5 mnkr som baserats på en utomstående värdering och där överskjutande del av 

köpeskillingen (4,3 mnkr) skulle gå till att lösa de brister som statusbesiktningen 

visade. Denna köpeskilling är inte längre aktuell. Besiktningen visar nämligen på att 

flera åtgärder är så omfattande att det är orimligt och eventuellt olagligt att kommunen 

ålägger föreningen ansvar för denna typ av åtgärder i en kommunal fastighet.  
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1 Summan av andelar, reverser och lån. 

Kostnadsindex per 2021-12-01 

 

Kommunen har anlitat Sweco för en statusbesiktning av befintliga ridhus. 

Föreningarna och kommunen var närvarande. Besiktningen omfattade okulär 

statusbesiktning av byggnadsdelar och installationer i byggnaden i sin helhet. Nedan 

finns det en sammanfattning av de viktigaste anmärkningar, brister och 

rekommendationer identifierade av Sweco. Alla angivna kostnader är exklusive moms. 

De identifierade bristerna har klassificerats i rapporten i enlighet med nedan följande 

prioriterade klassificeringar (noterat Prio i tabellrapporten). 

 

3 – Visar på hög risk för sekundära skador oavsett kostnad för åtgärder. 

2 – Visar på moderat risk för sekundära skador oavsett kostnad för åtgärder. 

1 – Visar på låg risk för sekundära skador oavsett kostnader för åtgärder. 

 

 

 
Alternativ 2 

 Österås - Förvärv & nyinvestering 

Investeringsutgifter    

Investeringsutgift för nybyggnation 

37 600 000 mnkr 
Byggnader 27,6  
Markarbete 8,5  
Utfyllnad 1,5 

Investeringsutgift för renovering för kortsiktiga 
åtgärder 

 
2 700 000 mnkr 

Köpeskilling 1 300 0001     

     
Driftkostnader År 1 År 2 År 3 

Kapitalkostnader 2 147 000 2 130 000 2 113 000 

Fastighetsskatt 4 000 4 000 4 000 

Fastighetsförsäkring 50 000 50 000 50 000 

El, renhållning, uppvärmning, etc. 200 000 200 000 200 000 

Vatten 60 000 60 000 60 000 

GC-vägar (inkl. vinterväghållning) 0 0 0 

Yttre underhåll 120 000 120 000 120 000 

Inre underhåll 150 000 150 000 150 000 

Fastighetsservice 150 000 150 000 150 000 

Totala kostnader 2 881 000 2 864 000 2 847 000 

Eventuell hantering överskottsmassor (om annan 
placering än på kommunal mark) + 2 280 000 0 0 

I 

I 
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År 0 – Omedelbara brister 
 

Prio  Objekt  Brister, åtgärder och rekommendation  Kostnad (SEK)  

2 Fasad  Fasadtvätt  180 000  

3 Fönster  Byte av träfönster vid utrymningstrappa till 
dörr+fönster pga utrymning  

25 000  

2 Dörrar  Byte av 2 gångdörrar stål resp trä  20 000  

3 Trappa  Utbyte av utrymningstrappa till spiraltrappa  150 000  

2 Toaletter  Renovering av ytskikt i de delar som har 
ursprungliga ytskikt  

40 000  

3 Utrymning  Utbyte/komplettering av vägledande 
markeringar till genomlysta,  
Justering av dörr/portar,  
Komplettering av belysning i trappa enligt 
Brandbesiktning.  

30 000  

3 Tillgänglighet Kostnader för att avhjälpa brister enligt bilaga 
Tillgänglighet. 

376 500 

Kostnad omedelbara brister 
Byggherrekostnad 20 % 
Totalt 

821 500 
164 300 
985 800 

Kostnadsindex per 2022-03-01 

 

År 1–5 – Kortsiktiga åtgärder 
 

Prio  Objekt  Brister, åtgärder och rekommendation  Kostnad (SEK)  

2 Tak  Omläggning av tak på båda huskropparna är 
aktuellt inom perioden baserat på att teknisk 
livslängd har passerats för båda huskropparna. 
På den äldre hallen med 10 års marginal. 

1 100 000  

2 Tak  Komplettering med taksäkerhetsdetaljer i 
samband med takrenovering. 
Komplettering med takstege. 

150 000  

2 Tak  Utbyte av hängrännor och stuprör  150 000  

2 Kök  Renovering av inredning och väggar i köksdel av 
i cafeteria samt plastgolv i hela övervåningen  

250 000  

2 Värme  Utbyte av 3 radiatorer på bottenvåningens 
toaletter  

10 000  

Kostnad – Kortsiktiga brister 
Byggherrekostnader 20 % 
Totalt  

1 460 000 
292 000 
1 752 000 

Kostnadsindex per 2022-03-01 

 

År 6–10 – Långsiktiga åtgärder 
 

Beskrivning  Brister, åtgärder och rekommendation  Kostnad (SEK)  

Fasad Utbyte av plåtfasad  1 120 000  

Kostnad – Långsiktiga åtgärder 
Byggherrekostnad 20 % 
Totalt 

1 120 000 
224 000 
1 344 000 

Kostnadsindex per 2022-03-01 

 

Den sammanlagda bedömningen av Sweko är att totalkostnaden för renovering av 

kortsiktiga åtgärder uppgår till cirka 2,7 mnkr. Efter ombyggnation av bland annat 

läktarna saknas det A-ritningar. Likaså branddokumentation och installationsritningar. 
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Kostnaden för framtagandet av digitala A-ritningar samt EL och VS uppskattas till 

cirka 75–100 000 kronor.  

Med erfarenhet av att andra byggprojekt i kommunen som behövt uppdateras till 

dagens tillgänglighetskrav, även vid ett rent underhållsprojekt, är det stor risk att det 

kan medföra ytterligare kostnader förutom ovan nämnda. Även brandtekniskt finns 

brister vilka redovisas i bilaga. 

 
Konsekvenser föreningar 
Upplösning av RHF kräver godkännande på ordinarie årsmöte eller extra allmänt 

möte i enlighet med respektive förenings stadgar. Alternativet förutsätter att 

kommunen köper fastigheten och därmed tordes föreningens roll i framtiden vara 

utspelad. Det är dock inte givet att RHF upphör om det finns intresse från båda 

föreningar att ha kvar den. 

 
Förslaget har tagit i beaktande att olika föreningar ska kunna använda sin del av 

anläggningen fristående från den andra. Olika verksamheter ska kunna bedrivas 

parallellt och likaså samverka vid exempelvis stora tävlingar eller annan gemensam 

verksamhet oavsett placering. I kommunens köp behöver det tydliggöras att samtliga 

skulder ska lösas in.  

 

Hässleholms Ridklubb och Hässleholms Hästsportförening 

För HRK och HHSF innebär alternativet att ett upplåtelseavtal tecknas mellan 

kommunen och föreningen. I avtalet kommer rätten att disponera anläggning att 

formaliseras med ändamål, rätt till uppstallning, avtalstid samt rättigheter, 

skyldigheter, åtaganden och ansvar. Som bilagor tillkommer gränsdragningslista, 

regler kring reklam och systematiskt brandskyddsarbete. I grund och botten kommer 

ansvaret och del av kostnaden för att sköta anläggningen, inklusive ytterområdet och 

den dagliga verksamheten att åläggas föreningarna. Ridhustider för 

ridskoleverksamheten ska prioriteras i det nya ridhuset och det ska finnas en tydlig 

policy för föreningens prioriteringar samt tydliga uppstallningskontrakt där det 

framgår vilka regler och rutiner som gäller mellan de privata hästägarna och 

föreningen. 

 

I förslaget övergår ansvaret för fastigheterna till kommunen. Kommunen övertar 

också ansvaret för löpande och planerat inre- och yttre underhåll enligt gällande 

underhållsplan. Kommunen sätter upp separata elmätare och står för elkostnad, 

eventuell uppvärmningskostnad och kostnad för sophämtning mot bidragsreduktion. 

Kommunen åtar sig vidare att stå för försäkring, sotning, miljöavgifter och brandsyn 

för de kommunala byggnaderna. Förvaltningen föreslås också att kommunen bekostar 

anläggningens vattenbehov för att likställa det med andra föreningar på/i kommunala 

anläggningar. 

 

Ansvaret för rörliga kostnader hamnar däremot på HRK och HHSF. Likaså ansvaret 

för att sköta anläggningarna och den dagliga verksamheten. Föreningarna står också 

för skötsel och kostnader för plan- och ytterområde såsom, gräsklippning, röjning, 
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yttre belysningsanläggning och för drivmedel, underhåll och service av maskiner samt 

återanskaffning av desamma plus övrig verksamhetsutrustning. Föreningarna står 

även för kostnader i form av inredning, utrustning, lokalvård och driftskostnader 

såsom, mjukpapper, rengöringsmedel, glödlampor etcetera samt gödselhantering.  

Kostnaderna är bidragsgrundande enligt reglerna för lokalbidraget där föreningarna 

kan få bidrag med max 75 % av godkända totala kostnader i anläggningarna enligt 

dagens regler inom lokalbidraget. Föreningarna får också ta upp kostnader för 

föreningens egna eller inhyrda hästar såsom hästförsäkring, gödselhantering, foder 

och strö, hovslagning och veterinär. Maxbelopp utgår i enlighet med lokalbidraget. 

Grunden är en egenkostnad av den totala driftskostnaden med 

35 % och av övriga kostnader med 25 %. 

 
Hässleholms Bågskytteklubb 
Hässleholms Bågskytteklubb måste i placeringsalternativ A flyttas till annan lämplig 

plats. Det bör i projekteringsstadiet noga ses över om det finns möjlighet att undvika 

flytta bågskytteklubben utan i stället förändra placeringen av ett nytt ridhus enligt det 

andra förslaget. Om placering blir enligt alternativ 3 berörs inte föreningen.  

 

Om det skulle bli aktuellt med flytt av bågskytteanläggningen så kräver föreningen 

vara högst delaktiga i utformningen av den nya anläggningen. En bågskyttebana bör 

vara rejält vindskyddad. Det bör finnas allmänna kommunikationsmedel i dess närhet. 

Föreningen anser att kommunen ska ansvara för och bekostar flyttning av klubbstuga 

och materialbodar, stå för inkoppling av kommunalt vatten och avlopp och vara 

kostnadsfritt för föreningen, att kommunen drar fram el som kopplas in. Gräsplanen 

måste vara klar att tas i bruk i april när föreningen börjar utomhus. Den måste då 

anläggas minst ett år före flytt för att kunna användas. Flytt måste göras under 

perioden oktober-mars när föreningen inte använder anläggningen. 

 

Föreningen har 44 medlemmar och bedriver sin verksamhet på Österåsområdet under 

sommarperioden april-september. Föreningen har funnits sedan 1951 och 

verksamheten har bedrivits på Österås sedan 1984, då de blev tvångsförflyttade av 

kommunen från sin egenhändigt anlagda anläggning vid Vildparksvägen, där de hade 

haft sin verksamhet från 1964. Det är, enligt bågskytteklubben, inte nödvändigt att 

finnas på Österås. Bågskytte bedrivs utomhus på 90-metersbana där skjutavstånd – 

ronder – kan varieras från 5 till 90 meter. Utifrån säkerhetsskäl behövs pilfång i form 

av jordvall som bör vara två-fyra meter hög, gå ut en meter utanför yttersta tavlornas 

ytterkanter och ligga tio till femton meter bortom bakersta måltavlorna. Föreningen 

bedriver verksamhet ett par dagar i vecka och har en till två tävlingar om året. 

 

Föreningen Hässleholms Voltige 
Voltigeföreningen ser att Österåsalternativet särskilt hade gynnat föreningen då de vill 

samarbeta med HRK för att dela tider och hästar. Föreningen finns inte på några 

andra orter i närheten av Hässleholm, så många av föreningens medlemmar kommer 

från andra orter och även från kringliggande kommuner. Närheten till järnvägsstation, 

kollektivtrafik och att det finns bra gång- och cykelvägar är därmed mycket viktiga för 

föreningens medlemmar. För familjer med flera aktiva familjemedlemmar underlättas 

också vardagspusslet om verksamheten är lokaliserad i närheten av flera andra 
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idrottsgrenar och grönområden, såsom det är på Österås. Föreningen har på grund av 

platsbrist tvingats inackordera sina två ägda hästar i ett privat stall i Vinslöv. 

Situationen är inte optimal då föreningen har många yngre som har svårt att ta sig till 

träningen i Vinslöv. Det är viktigt att det förtydligas vad föreningens roll bli vid skötsel 

av anläggningen. Förening är för liten för att kunna ta praktiskt ansvar för skötsel av 

djur och anläggning. 
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3. Ny ridanläggning Österås 
Alternativ 3 går ut på att uppföra ett nytt ridhus på kommunal mark åt HRK och 

Voltigeföreningens verksamhet. I översiktsplanen är ett område strax sydväst om 

befintlig ridanläggning utpekat som område för utökat idrottsändamål. Alla fördelar 

med att samla verksamheten vid Österås skulle finnas kvar plus att anläggningen 

hamnar närmare naturen och längre från fotbollsplanerna. 

 

Ett nybyggt ridhus med stall (31 platser), enligt nedan, förser HRK och 

Voltigeföreningen med de utrymmen som behövs – allt under ett tak. Ytorna och 

takhöjden ger möjlighet för föreningarna att bedriva sin verksamhet samtidigt. 

Förslaget har tagit i beaktning att de båda föreningar ska kunna använda anläggningen 

tillsammans men också fristående från den andra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
Ridanläggning skulle kunna sörja för en långsiktighet för ridskolan och för de barn och 

ungdomar som vill lära sig rida och kanske inte har tillgång till egen häst. För att skapa 

en gemenskap kring anläggningen är det av stor vikt att föreningarnas ideella krafter 

tas till vara.  
 
 
 

 

 

 
Konsekvenser placering 
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En ridanläggning ska vara en plats för föreningens medlemmar från olika 

åldersgrupper samt sociala och ekonomiska förutsättningar och ska kunna nås av alla 

typer av transportsätt. Möjligheten att ta sig till ridhuset spelar stor roll och därför är 

tillgänglighet med kollektivtrafik samt via gång och cykel en viktig aspekt. Ur en 

hållbarhetsaspekt är det viktigt att ridhuset ansluts med kollektivtrafik i form av 

busshållplatser och cykelvägar med belysning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Placering vid Österås tillgodoses dessa krav på ett utmärkt sätt. Det finns etablerad 

GC-väg med belysning, två busshållplatser cirka 700 m bort samt goda 

parkeringsmöjligheter för de som anländer med bil. Ridbanan i förslaget är 45 x 60 m. 

Parkering bör ske i anslutning till Ridhusvägen. Det finns också en närhet till naturen 

och en bättre möjlighet till hagmark som gör att ridklubben föredrag denna placering 

framför den andra på Österås. Avståndet till den andra ridanläggningen anses inte 

heller vara stort för medlem som använder båda anläggningarna. Den exakta 

placeringen bör utredas vidare i nästa skede så att synergieffekter med befintlig 

anläggning skapas även i detta alternativ.  

 

Utrymme 
Det är viktigt att ridanläggningen får ett tillräckligt stort utrymme för att ta höjd för 

framtida eventuella utbyggnader med exempelvis fler funktioner än vad som uppförs i 

dagsläget. Området på Österås medger dessa ställa utvecklingsbehov och kan mycket 

väl täcka kommande behov.  

SKALA 1:1500

RIDBANA UTOMHUS

RIDBANA 80X25

RIDBANA 40X20

STALL
30 PLATSER

GRÄSHAGAR/BETESHAGAR

HAGAR

HAGAR

PARKERING
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Tidsaspekt 
Placering av en ny anläggning på Österås bedöms gå betydligt fortare än vid Mölleröd. 

Efter alla myndighetslov samt upphandling enl. LOU är beviljade, tar själva 

entreprenaden ca 10–12 månader. Stadsbyggnadskontoret tror att bygglov för området 

kan vara möjlig att få igenom ganska snabbt då det inte finns ingen gällande detaljplan 

idag. 

Friluftsliv 
Eftersom verksamheten är etablerad på plats är påverkan för friluftslivet i området 

ringa. Eventuellt kan man i framtiden behöva utöka ridvägar och ridstigar i skogen 

kring Österås vilket också kan gynna friluftslivet i stort. 

 

Vattentillgång 

Befintlig ridanläggningen på Österås har tillgång till kommunalt vatten, dock med egen 

mätare. Hässleholms Ridklubb och Hässleholms Voltige bör ges förutsättningar till 

fritt vatten som övriga kommunala föreningsverksamheter. Hästar behöver mycket 

vatten för att må bra. Den förlorar varje dag vätska genom träck, urin, avdunstning 

från hud och andningsvägar. Vatten till hästar ska hålla samma kvalitet som 

dricksvatten för människor. Hästens dagliga behov av vatten är 5 liter per 100 kg 

kroppsvikt i vila. Det blir 25 liter för en 500 kg häst i underhållsbehov. Det vanligaste 

sättet att vattna hästar är via en automatisk vattenkopp. Ofta har dock dessa för lågt 

flöde och dessutom antagligen en för liten vattenyta. Om hästar får välja själva dricker 

de hellre ur en hink än ur en vattenkopp. För hästen som står på stall utgör 

dricksvattnet den absolut viktigaste vattenkällan.  

 

Även för majoriteten av alla hästar som går ute och inte bara står uppstallade, är 

dricksvatten den viktigaste vattenkällan (sällan som det finns naturliga vattenflöden). 

När det gäller vatten kan det vara värt att notera att utöver det hästarna dricker kan 

vattenåtgången vara omfattande, dels för att hålla hästarna rena men framför allt för 

att hålla underlaget på ridbanorna dammfritt. Här bör man redan i projekteringsstadiet 

fundera över lösningar för att minska uttaget av dricksvatten, till exempel ett system 

som samlar upp regnvatten från ridhustaken. 

 

Barnperspektiv 
Barnperspektiv skapas av vuxna som strävar efter att så medvetet och realistiskt som 

möjligt rekonstruera hur barn förstår sin värld och hur de agerar i den. Barn berörs av 

ärendet då en stor del av de som nyttjar anläggningen är barn och ungdomar. Vid 

utarbetande av planförslag ska hänsyn tas till barns intressen, behov och situation i 

enlighet med barnkonventionen. En stadsnära placering av ridskolan hade särskilt 

gynnat barn- och ungdomar.  

Det är kultur- och fritidsförvaltningens bedömning att ovanstående alternativet tillfullo 

tillgodoser barnperspektivet om säkra tillfartsvägar uppförs ända fram till 

anläggningen. 

 

 
 



43  

Miljökonsekvenser 
Dagens ridanläggning uppfyller miljökraven och vid en nybyggnation strax sydväst om 

befintlig anläggning är det viktigt att placeringen utifrån allergisynpunkt beaktas. Kan 

man behålla en trädridå mot Kringelvägen kan luktstörningar från ridanläggningen till 

bostäder i närhet undvikas. Behållare för hushållssopor avses placeras i anslutning till 

parkeringen i områdets utkant. Gödsel och annat stallavfall transporteras bort med 

lastbil i containers men föreningen bör undersöka andra alternativ då denna lösning 

inte känns miljömässigt hållbart och dessutom kostsamt. På området som alternativet 

pekar på går hästar idag på sommarbete. Det har inte framförts klagomål på lukt eller 

andra olägenheter. 

 

I Boverkets vägledning för ”Planering för och invid djurhållning” finns inga 

rekommendationer gällande skyddsavstånd, utan det är de faktiska förhållandena i 

närområdet som är avgörande. Enligt forskningen kan höga halter allergen uppmätas i 

närheten av källan men halterna är låga efter 50–100 meter. I öppna landskap, och i 

vindriktningen kan dock allergen uppmätas på längre avstånd. Vegetation hindrar 

effektivt allergen från att spridas.  

 

Folkhälsomyndighetens rekommenderar ett skyddsavstånd på 200 meter mellan stall, 

hästhagar, paddock och bebyggelse. Ett längre avstånd kan behövas beroende på 

vindriktning, topografi, skyddande skogsområde eller kulle, hur stor verksamheten är 

och om det finns skolor eller förskolor i närheten. Placeringen innebär att närmaste 

bostäder ligger cirka 200 meter från beteshagar och 250 meter från stallbyggnad och 

ridhus.  

 

Topografin är plan och de förhärskande vindriktningarna är västlig/sydvästlig vilket 

gör att det oftast inte blåser mot befintliga bostäder. Det finns planer på att bygga en 

förskola cirka 500 meter västerut från den planerade anläggningen. Området mellan 

bostäder och ridanläggning är planerat som naturområde och där går för närvarande 

kor. Det finns en skyddande växlighet på båda sidor om Södra Kringelvägen men 

frågan är hur mycket det skyddar vintertid. Det vore önskvärt med en så bred växtridå 

som möjligt och helst så att man inte kan se hästarna från vägen.  

 

Hänsyn ska även tas till andra olägenheter såsom lukt och flugor. För att minska risken 

för påverkan från dessa kan man placera gödselstaden inomhus eller under tak samt se 

till att mocka hagar regelbundet.  

 

Miljöavdelningen kan inte se något direkt hinder för den planerade verksamheten men 

kan aldrig garantera att det inte kommer att uppstå problem i framtiden. Om det 

kommer in klagomål eller ny kunskap och information kan de komma att ställa krav 

på åtgärder. 

 

Enligt markundersökning bedöms föroreningssituationen i mark och grundvattnet inte 

innebära några oacceptabla risker för människors hälsa eller för miljö med den 

nuvarande eller planerade markanvändningen (stall, ridbanor och beteshagar). 

Fastigheten uppfyller kriterierna för Mindre känslig markanvändning, MKM och i stort 

även för känslig markanvändning, KM. Planerad verksamhet bedöms främst motsvara 
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MKM. Inga saneringsåtgärder bedöms vara motiverade vare sig med nuvarande eller 

planerad markanvändning. Eventuella överskottsmassor kommer i detta förslag att 

hanteras inom området.  

 

Grundvattennivån ligger idag en meter under marknivån. Risken för otillräcklig 

bärighet under byggnader och i hästhagar, samt risken för kväveläckage till 

grundvattnet från hästarnas urin i hagarna, måste noggrant beaktas. Utfyllnads- och 

dräneringsåtgärder kommer sannolikt att krävas för att klara den hårda belastning på 

marken som en hästverksamhet av den här storleken innebär och samtidigt minimera 

risken för skador på hästarnas ben och hovar till följd av för blött underlag i hagarna. 

 
Gällande detaljplaner 
Ingen detaljplan finns för området. Spontant ser stadsbyggnadsförvaltningen, utifrån 

sin erfarenhet, det betydligt lättare att etablera en utökad ridanläggning på Österås än 

en ny vid Mölleröds kungsgård. Den nya anläggningen inom utpekat område på 

Österås är planlagd för utökat idrottsändamål. Lokaliseringen/placering av nytt ridhus 

med stalldel och parkering kan prövas direkt i bygglovet. Även andra åtgärder som 

gödselhantering, ridbana, beteshagar etcetera behöver redovisas i samband med lovet 

för att kunna bedöma omgivningspåverkan till i första hand omgivande bostäder. 

 
Likställighetsprincipen  
En kommun är skyldig att behandla sina medlemmar lika om det inte finns sakliga skäl 

för något annat. Principen innebär att kommuner inte får särbehandla vissa 

kommunmedlemmar eller vissa grupper av kommunmedlemmar annat än på sakliga 

grunder. I detta alternativ väljer kommunen att göra en satsning på barn- och 

ungdomar i ridskolan. På så sätt förändras ridklubbens förutsättningar för kommunalt 

stöd från att endast ha erhållit kontantbidrag till att erhålla lokalsubvention som andra 

föreningar som bedriver verksamhet i eller på kommunala anläggningar. Det är viktigt 

att föreningen behandlas rättvist i denna subventionsmodell. Likaså är det viktigt att 

kvarvarande förening som ligger kvar i bidragsmodellen, får en rättvis och objektiv 

behandling liknande andra föreningar som själva äger sin anläggning. 

 
Ekonomiska konsekvenser  
Sedan första ekonomiska kalkylen togs fram har kostnadsökning motsvarande  

15 % skett på råvarupriser (21-12-15). Därmed visar kalkylen på en uppskattad 

investeringsutgift på cirka 37,6 mnkr (exkl. moms). I kostnaden ingår byggnader 

och markarbeten. Kostnaden år två och framåt minskas i takt med att 

kapitalkostnaderna minskar. 

 

 

 
Alternativ 3 

Österås - Nyinvestering 

Investeringsutgifter    

Investeringsutgift för 
nybyggnation 

37 600 000 mnkr 
Byggnader 27,6 
Markarbete 10 
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Driftkostnader År 1 År 2 År 3 

Kapitalkostnader 1 880 000 1 865 000 1 850 000 

Hantering överskottsmassor 0 0 0 

Fastighetsskatt 2 000 2 000 2 000 

Fastighetsförsäkring 30 000 30 000 30 000 

El, renhållning, 
uppvärmning, etc. 100 000 100 000 100 000 

Vatten 40 000 40 000 40 000 

GC-vägar (inkl. 
vinterväghållning) 0 0 0 

Yttre underhåll 60 000 60 000 60 000 

Inre underhåll 80 000 80 000 80 000 

Fastighetsservice 100 000 100 000 100 000 

Totala kostnader 2 292 000 2 277 000 2 262 000 

Kostnadsindex per 2021-12-01 

 

Kommunen sätter upp separata elmätare och står för elkostnad, uppvärmnings-

kostnad och kostnad för sophämtning mot bidragsreduktion. Kommunen åtar sig att 

stå för försäkring, sotning, miljöavgifter och brandsyn för de kommunala byggnaderna 

samt kostnaden för planerat inre- och yttre underhåll enligt gällande underhållsplan. 

Kommunen bör till fullo bekosta anläggningens vattenbehov för att likställa det med 

andra föreningar på kommunala anläggningar.  

HRK står för skötsel och kostnader för plan- och ytterområde såsom, gräsklippning, 

röjning, yttre belysningsanläggning och för drivmedel, underhåll och service av 

maskiner samt återanskaffning av desamma plus övrig verksamhetsutrustning. 

Föreningarna står även för kostnader i form av inredning, utrustning, lokalvård och 

driftskostnader såsom, mjukpapper, rengöringsmedel, glödlampor etcetera samt 

gödselhantering. Kostnaderna är bidragsgrundande enligt reglerna för lokalbidraget 

där föreningarna kan få bidrag med max 75 % av godkända totala kostnader i 

anläggningarna enligt dagens regler inom lokalbidraget. Föreningarna får också ta upp 

kostnader för föreningens egna eller inhyrda hästar såsom hästförsäkring, 

gödselhantering, foder och strö, hovslagning och veterinär. Maxbelopp utgår i enlighet 

med lokalbidraget. Grunden är en egenkostnad av den totala driftskostnaden med 35 

% och av övriga kostnader med 25 %. 

Konsekvenser föreningsverksamhet 
 
Hässleholms Ridklubb 
För HRK innebär alternativet att ett upplåtelseavtal tecknas mellan kommunen och 

föreningen. I avtalet kommer rätten att disponera anläggning att formaliseras med 

ändamål, rätt till uppstallning, avtalstid samt rättigheter, skyldigheter, åtaganden och 

ansvar. Som bilagor tillkommer gränsdragningslista, regler kring reklam och 

I 
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systematiskt brandskyddsarbete. I grund och botten kommer ansvaret och del av 

kostnaden för att sköta anläggningen, inklusive ytterområdet och den dagliga 

verksamheten att åläggas föreningen. Ridhustider för ridskoleverksamheten ska 

prioriteras och det ska finnas en tydlig policy för föreningens prioriteringar samt tydliga 

uppstallningskontrakt där det framgår vilka regler och rutiner som gäller mellan de 

privata hästägarna och föreningen.  

 

Vid flytt har HRK för avsikt att lämna HRF vars stadgar inte reglerar utträde ur 

föreningen utan bara en upplösning. HRK hävdar dock efter konsultation av jurist, att 

ett utträde är möjligt. En uppgörelse mellan föreningarna behöver upprättas gällande 

utträdet och eventuella ekonomiska aspekter utifrån tillgångar, skulder och 

samarbetsavtal. HRK har meddelat att deras ställningstagande är att de inte kommer 

att göra några anspråk på nuvarande och framtida tillgångar i HRF, men att man då 

samtidigt avsäger sig allt ansvar för eventuella skulder, både innevarande och eventuella 

framtida. Medlemmarna i RHF är privatpersoner som äger andelar eller reverser i 

ridanläggningen på Österås och som är eller tidigare har varit medlemmar i en av de 

föreningar som disponerar anläggningen. Dessa medlemmar har via stadgarna, 

delegerat till HRK och HHSF att i sitt ställe utse styrelserepresentanter till RHF. 

Styrelsens uppgift är enligt stadgarna att inom ramen för ett samarbete mellan HRK 

och HHSF ansvara för anläggningens skötsel och ekonomi.  

 

HRK har ett lägenhetsarrende på 50 år som reglerar marken för stall, parkering och 

ytan för hagar på innegården (där även lilla ridbanan ligger). Detta kan inte sägas upp 

förrän avtalets utgång 2041. I praktiken kan HRK lämna HRF men ha kvar arrendet. 

Detta bör dock avgöras vid en eventuell flytt. Ingen av föreningarna kan säga upp 

arrendet för stallet utan en överenskommelse mellan föreningarna behöver då göras 

för att arrendet ska upphöra. HRF ämnar, förutsatt utträde, också riva uteboxarna (ev. 

lämnas), riva övriga byggnader på arrenderad mark inklusive återställning av marken. 

HRK behöver också riva alla befintliga hagar på arrenderad mark och även där 

återställa marken. De behöver forsla bort bodar och installationer som hör till stall och 

hästhållning på arrenderad mark inklusive återställning av marken (gödselplattan 

undantages utifrån önskemål från HHSF) samt forsla bort underlaget på lilla ridbanan 

(själva banan och staketet lämnas eftersom det bekostats av HRF) och lägga på nytt 

underlag. 

 

Ridhushyran är en stor utgift för HRK. Nuvarande förutsättningar gör verksamheten 

mindre flexibel och kostnadseffektiv. För att kunna bygga den verksamhet som de har 

personal, kunskap, efterfrågan, engagemang till så krävs det fler ridskolehästar, 

självbestämmande och mer utrymme. 

 

Föreningen Voltige Hässleholm 
Föreningen kommer i detta alternativ att välja ”flytta med” ridklubben till det nya 

ridhuset. För föreningen innebär alternativet att ett upplåtelseavtal tecknas mellan 

kommunen och föreningen. I avtalet kommer rätten att disponera anläggning att 

formaliseras med ändamål, rätt till uppstallning, avtalstid samt rättigheter, skyldigheter, 

åtaganden och ansvar. Som bilagor tillkommer gränsdragningslista, regler kring reklam 

och systematiskt brandskyddsarbete. I grund och botten kommer ansvaret och del av 
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kostnaden för att sköta anläggningen, inklusive ytterområdet och den dagliga 

verksamheten att åläggas föreningen. Det är viktigt att det förtydligas vad föreningens 

roll bli vid skötsel av anläggningen. Förening är för liten för att kunna ta praktiskt 

ansvar för skötsel av djur och anläggning. 

 

Hässleholms Hästsportförening 
Om alternativet vinner gehör kommer hela ansvaret för fasta och rörliga 

driftskostnader (som idag finansieras via hyror till båda föreningarna) övergår till 

HHSF. Föreningen kommer även fortsättningsvis att söka bidrag av kommunen enligt 

normerna för lokalbidraget på samma villkor som andra ridföreningar som äger sin 

egen anläggning. Eftersom detta till viss del är beroende av hur stor verksamhet 

föreningen har, kan nuvarande bidragsbelopp förändras. Initialt finns en risk för att 

medlemmar i HHSF lockas av en ny anläggning och även om de inte tror att trenden 

håller i sig långsiktigt så kanske den håller i sig tillräckligt länge för att föreningen ska 

lida skada.  

 

Eftersom HRK:s ridskoleverksamhet idag står för nästan 70 % av hyresintäkterna så 

blir hyrestappet för HRF omfattande. Den andra hyresgästen HHSF, kan då tvingas 

finansiera det som två hyresgäster gjort tidigare. Det är dock inte säkert att HRF får 

samma roll när endast en verksam förening blir kvar på anläggningen. För att delvis 

finansiera hela sin del (borträknad kommunens lokalbidrag) kan det innebära för 

HHSF att de behöver ta ut en kostnad för att rida (anläggningshyra) och inte bara låta 

medlemmen betala tränararvode och dessutom lägga betydligt mer ideell tid i 

anläggningen. Föreningen har föreslagit att maxbeloppet för lokalbidraget ses över 

eftersom föreningen i detta förslag tvingas axla hela kostnaden själva. I detta alternativ 

behåller HHSF maskiner och material för att klara driften. 

 

Andra jämförbara ridföreningar som äger sin egen anläggning i kommunen (ex. Sösdala 

och Vinslövs Ryttarföreningar) bedriver sin drift ideellt via skötselscheman. De arbetar 

aktivt med sponsring, hittar nya aktiviteter som inbringar intäkter, söker medel hos till 

exempel Arvsfonden samt har, precis som HHSF (endast vid ett eventuellt ägande), 

möjlighet att belåna sin egenägda anläggning. Att anordna fler tävlingar är ett annat 

alternativ och ofta ingår det i anläggningskort eller träningsverksamhet att man ställer 

upp som funktionär. Det finns alltså å andra sidan stora möjligheter att utöka och 

utveckla verksamheten i syfte att öka intäkter och det ideella engagemanget när man 

som enda hyresgäst kan bestämma över verksamheten och anläggningen. Dessutom 

finns ett stort värde i fastigheten som föreningen ensam får bestämmanderätt över. 

Ridsportförbundet har i detta alternativ ställt sig till förfogande för att hjälpa 

föreningen på olika sätt. 

 

Förvaltningen föreslår, om man väljer detta alternativ, att ett uppdrag lämnas till 

förvaltningen i syfte att se över regelverket och bidragsnivåer inom lokalbidraget i syfte 

att ge förslag till hur bidragssystemet mer ska gynna ridsporten. Kommunen bör också 

överväga att stå för vattenkostnaden till befintlig ridanläggningen likställt andra 

föreningar inom området. 
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Föreningarnas ställningstagande 
Rapporten har under våren 2022 varit ute på remiss där föreningarna fått möjlighet att 

lämna sina synpunkter på de olika alternativen och de konsekvenser dessa medför. 

Föreningarna har under ärendets gång utryckt åsikter om alternativen och gjort vissa 

ställningstaganden. 

 

• Hässleholms Ridhusförening har inte inkommit med eget svar på remissen. 

Vissa delar ingår dock i Hässleholms Hästsportsförenings svar. 

 

• Hässleholms Ridklubb anser att Österåsområdet är mest lämpad för ny 

ridanläggning. Egentligen spelar placeringen ingen roll så länge behovet av 

ridytor, stall och funktionella hagar tillgodoses. Alternativ 2 och 

placeringsförslag B minskar möjlighet till verksamhetsutveckling och 

placeringen medför en viss säkerhetsrisk. Alternativ 3 har fördelen att 

placeringen kommer längre från fotbollsplanerna och närmare naturen.  

 

• Hässleholms Hästsportförening tycker att alternativ 2 är det bästa förslaget 

men har inga synpunkter om placeringen så länge befintlig ridfastighet övergår 

till kommunen. Om beslutet blir enligt alternativ 1 eller 3, bör kommunen 

kompensera föreningen så de kan få rimliga förutsättningar för att fortsätta sin 

verksamhet i egen regi - allt enligt likställighetsprincipen.  

 

• Föreningen Hässleholms Voltige konstaterar att Österåsområdet är att föredra 

och rangordnar alternativ 3 främst. De hoppas kunna återuppta samarbetet 

med Hässleholms Ridklubb och hitta ännu fler samarbetsområden så att de 

kan nyttja varandras verksamheter igen. 

 

• Hässleholms Bågskytteklubb förstår inte varför man ska behöva ta deras 

gräsplan i anspråk när det finns mark i området som kan användas till en 

ridanläggning. Om det skulle bli aktuellt med flytt av bågskytteanläggningen, 

så kräver föreningen att få vara högst delaktiga i utformningen av den nya 

anläggningen som i så fall måste anläggas minst ett år före flytt för att kunna 

användas året därpå. 
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Slutsats 
 

Kultur- och fritidsförvaltningen bedömer att alternativet till ny ridanläggning vid 

Mölleröds kungsgård i mångt och mycket inte uppfyller kraven för en ändamålsenlig, 

tillgänglig och ekonomisk hållbar ridanläggning. Det finns oklarheter med bygglov och 

detaljplan och likaså stora kostnader för infrastruktur och en hållbar vattenlösning. Det 

är av stor betydelse för verksamheten att Möllerödsområdet blir lättillgänglig så att 

barn- och ungdomar kan ta sig dit med kollektivtrafik eller med cykel. Den totala 

kostnaden men framför allt barnperspektivet talar emot en ridanläggning på 

Möllerödsområdet. 

 

Alternativet med att förvärva befintlig ridanläggning på Österås kan bli 

kostnadsdrivande för kommunen och uppfyller inte fullt ut syftet med uppdraget. Om 

alternativet vinner gehör, är det förvaltningens uppfattning att man bör planera för att 

behålla bågskytteklubbens anläggning och utgå från placering söder om befintlig 

anläggning. Man bör också planera för viss form av lösdrift av hästar i enlighet med 

ridsportförbundets rekommendationer. Eftersom nuvarande ridhus kräver 

underhållsinsatser, föreslås att kommunen förvärvar ridanläggningen för motsvarande 

summa som andelar, reverser, lån och andra skulder uppgår till (ca 1,3 mnkr). Därmed 

tar kommunen också på sig ett anläggningsansvar och ett omfattande ekonomiskt 

åtagande utöver vad kommunen har i nuläget. Samtidigt som skulder regleras reduceras 

även föreningarnas åtaganden och därmed även deras framtida driftkostnader. 

 

Att bygga en ny ridanläggning med ridhus, stall och hagar alldeles bredvid befintlig 

ridanläggning på Österås, men på kommunal mark, innebär den lägsta nettokostnaden 

av de tre alternativen. Läget är bra ur miljö- och barnperspektiv eftersom området 

redan är etablerad för ridsport. Förslaget innebär att de olika föreningarna kan använda 

sina egna anläggningar fristående från varandra och låta dessa utvecklas i takt med 

tiden. Stall och ytor bör även i detta alternativ planeras för hästens välfärd som 

utgångspunkt. Om alternativet vinner gehör bör förvaltningen få i uppdrag att se över 

regelverket och bidragsnivåer inom lokalbidraget, i syfte att ge förslag till hur 

bidragssystemet mer ska gynna ridsporten. Kommunen bör också överväga att stå för 

vattenkostnaden till befintlig ridanläggningen likställt andra föreningar inom området. 

 

Kultur- och fritidsförvaltningen bedömer att en ny ridanläggning bör placeras 

på Österås med anledning av alla de fördelar som finns då ridsporten redan är 

etablerad på platsen. Med rätt förutsättningar är ridklubbar en av kommunens 

viktigaste mötesplatser. En satsning på ridsporten är en investering i en jämlik 

idrott för barn och unga och en god folkhälsa.  

 

• Finns ambitioner att särskilt gynna ridsporten i Hässleholm, 

rekommenderas förvärv av befintlig ridhusfastighet för motsvarande 

summa som skulderna uppgår till (ca 1,3 mnkr). För att komma längre 

från fotbollsplaner och närmare naturen är en placering strax söder om 

befintligt ridhus enligt placeringsförslag C att föredra. Placeringen 

medger stora synergieffekter med befintlig ridanläggning och låg 
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påverkan för övrig verksamhet. Investeringskostnaden är cirka 40 mnkr 

vilket inkluderar viss renovering av befintlig ridhusfastighet. Den årliga 

driftskostnaden landar på cirka 2,9 mnkr. 

 

• Är ambitionen att särskilt gynna barn- och ungdomar i ridskolan 

rekommenderas alternativ 3 med tillägget att ge förvaltningen i uppdrag 

att se över regelverket och bidragsnivåer inom lokalbidraget i syfte att 

ge förslag till hur bidragssystemet mer ska gynna ridsporten samt stå för 

vattenkostnaden till den befintliga ridanläggningen. Investerings-

kostnaden är cirka 38 mnkr med en årlig driftskostnad på cirka 2,3 mnkr. 

 

 
Kultur- och fritidsförvaltningen 2022-05-24 

 

Anders Rosengren Henrik Samevik 

Förvaltningschef Avdelningschef 



Uppdrags-/projektbeställning

Uppdragets/ 
Projektets namn 

Beställare 

Uppdragsgivare 

Bakgrund 

Syfte 

Uppdragsmottagare/ 
Projektledare 

Tidplan 

Övrigt 

Utredning om anordnande av ny ridanläggning

KS 2020-04-29 § 77

Kommundirektör Bengt-Arne Persson

Hässleholms Ridklubbs anläggning på Österås har sedan en längre tid
stora brister vad gäller både stall och hagar. Försök har gjorts för att få till
en förbättring för ridskoleverksamheten på Österås, men av olika
anledningar har detta inte lyckats. Det har nu istället väckts tankar på att
anlägga en ny ridanläggning för Hässleholms Ridklubb på markerna runt
Mölleröds kungsgård (fastigheten Hässleholm Tormestorp 5:31, skiftet
norr om Garnisonen). Hibab, som är fastighetsägare, är positiv till
hästverksamhet på området.

Utredningen ska ta fram förutsättningarna - möjlighet och lämplighet - för
att anlägga en ridanläggning åt Hässleholms Ridklubb i området kring
Mölleröds kungsgård. Utredningen ska bland annat behandla:
- Konsekvenser ur både verksamhetens och kommunens perspektiv.
- Barnperspektivet – trygghet, säkerhet, kommunikationer.
- Miljökonsekvenser och tillgänglighet.
- Gällande planer för bebyggelse, infrastruktur och verksamhet i området.
- Ekonomiska konsekvenser, inklusive infrastruktur.

Förvaltningschef Anders Rosengren,
kultur- och fritidsförvaltningen

Utredningen rapporteras genom bokade möten med kommundirektören.
Delrapportering 27 augusti. Slutrapportering 29 september.

Utredningen ska ligga till grund för kommunledningsförvaltningens
tjänsteskrivelse i ärendet. Uppdraget redovisas till kommunstyrelsen i
november 2020.

Utredningen ska ske i samverkan med tekniska förvaltningen och Hibab
samt Hässleholms Ridklubb.

Det upplagda diarienummer KLF 2020/631
Hänvisning till tidigare ärenden KLF 2020/428



2020-09-28

Stallplan med byggnader, Gamla stallet till höger med 9 st 
ponnyboxar och Ladugården rakt fram, med 13 st hästboxar, 
inklusive sadelkammare och skötselavdelning. Loglängan till höger är 
entrébyggnad med reception och administration plus klubblokal och 
omklädningsutrymen.  

Nybyggnad ridhus innehållande 
café och studielokal. Stall med 
8 hästboxar. Riduset har två 
ridbanor, 25x62 och 22x40 och 
läktare.

MÖLLERÖDS KUNGSGÅRD - HÄST
Hässleholms Kommun
Lokaliseringsutredning - Hässleholms Ridklubb

. HIBAB 
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Gården består av tre äldre ekonomibyggnader två från 
1800 talet, Gamla stallet och Ladugården samt en från 
1600 talet, Loglängan.
I Gamla stallet planeras för 9 ponnyboxar plus 
sadelkammare och skötsel/spolspilta och i Ladugården 
kan 13 hästboxar byggas plus sadelkammare, 
förråd, tvätt och tork samt skötsel/spolspilta. En 
del ombyggnadsarbete behöver göras. Loglängan 
behålls helt intakt som byggnadsskal. I byggnaden 
byggs fristående ”huskuber” för reception/kontor, 
personalutrymmen, klubblokal och omklädningsrum.
Gårdsplanen delas i en stallplan och en entréplan. På 
stallplanen byggs en enkel förrådsbyggnad (paviljong) 

BEFINTLIGA BYGGNADER OCH GÅRDSPLAN
Sitplan 1:500

MÖLLERÖDS KUNGSGÅRD - HÄST
Hässleholms Kommun

Lokaliseringsutredning - Hässleholms Ridklubb

för buffertförråd av grovfoder och strö. Vid 
Loglängan skapas en entréplats för personal, 
elever och besökare.
Grushager byggs i anslutning till stallarna där 
det är möjligt. Gödsellagring sker med nedsänkt 
container norr om Ladugården.

222

224

223

GH1

FÖRRÅDS-
BYGGNAD

GH3

GH2

GÖDSEL

AVLOPPSRENING

1

. HIBAB 
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Plan 1:200

Ponnystall
Asfaltgolv tas bort. Nytt betonggolv. En del pelare flyttas. Nya fönster i bef. fönstergluggar.
Nya fönster i gavel och loftkupa
Frånluftsventilation med kanel till nock.

GAMLA STALLET HUS NR. 222

Plan Buffertförråd 1:200Sektion stall 1:200Sektion Buffertförråd 1:200

MÖLLERÖDS KUNGSGÅRD - HÄST
Hässleholms Kommun

Lokaliseringsutredning - Hässleholms Ridklubb
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Plan 1:200

Häststall
Bjälklaget brandsektioneras. Tillgänglighet till ovanvåning från framtida ramp i väster.
Stallet ventileras med frånluft (kanal ut genom nocken). Tilluftsdon i vägg.
Ny fönsterplacering i väggar mot söder och öster. Nytt betonggolv

LADUGÅRDEN HUS NR. 223

Sektion 1:200

MÖLLERÖDS KUNGSGÅRD - HÄST
Hässleholms Kommun

Lokaliseringsutredning - Hässleholms Ridklubb
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Personal/elever
Byggnaden ändras inte exteriört, portar behålls etc.
”Huskuber”, med väggar av trä + glaspartier, byggs med ca 2m avstånd från vägg. Platta på mark 
enbart för kuberna. 
T/F vent med rör i vägg(öster). Stenmjöl som underlag utanför kuber och för entrézon utanför.
Avloppsrening förslagsvis med Alnarp Cleanwater(bioreningsverk) förläggs öster om byggnaden.

LOGLÄNGAN HUS NR. 224

Plan 1:200

Sektion 1:200

MÖLLERÖDS KUNGSGÅRD - HÄST
Hässleholms Kommun

Lokaliseringsutredning - Hässleholms Ridklubb
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Befintligt tidigare militärförråd delas av med brandklassad mellanvägg så att en avdelning blir Maskin-
hall och en avdelning Lada. 2 nya takskjutportar 4x4m. Teknisk översyn av fasad och konstruktion. 
Grusplaner anläggs norr om byggnaden för Parkering och framför byggnaden mot vägen.

MASKINHALL/LADA

Plan 1:200

MÖLLERÖDS KUNGSGÅRD - HÄST
Hässleholms Kommun

Lokaliseringsutredning - Hässleholms Ridklubb
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BETNUMMERSKALA

ANSVARIGDATUM

HANDLÄGGARERITAD/KONSTR AVUPPDRAG.NR

SIGNDATUMÄNDRINGEN AVSERANTBET

KABBARP 3:8,  STAFFANSTORPS KOMMUN
NYBYGGNAD RIDSKOLEANLÄGGNING

AW MATS MOLÉN

MATS MOLÉN

FÖRHANDSKOPIA 2012-03-09
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ELEMENT

KANTBALK
BTG
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RIDHUSBOTTEN

LIMTRÄPELARE
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SEKTION  A - A

1:100(A1) A-40.2-101

SKALA 1:50 (A1) SKALA 1:50 (A1)

SKALA 1:100 (A1)

1:200(A3)

150 m söder om stallbyggnaderna planeras en Ridhusbyggnad för två ridbanor 25x62 m och 22x40 
samt kafé och lektionssal. I norra delen av byggnaden planeras en stalldel för 8 boxar inkl. sadelkam-
mare och skötsel/spolspilta. 

RIDHUSET

Plan 1:400

Exempelsektion: Kabbarp Ridskola, Staffanstorp MÖLLERÖDS KUNGSGÅRD - HÄST
Hässleholms Kommun

Lokaliseringsutredning - Hässleholms Ridklubb
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Klagshamns Ridanläggning - Ridhall interiör

Klagshamns Ridanläggning - Ridhall extreiör MÖLLERÖDS KUNGSGÅRD - HÄST
Hässleholms Kommun

Lokaliseringsutredning - Hässleholms Ridklubb

7
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MÖLLERÖDS KUNGSGÅRD - HÄST
Hässleholms Kommun

Lokaliseringsutredning - Hässleholms Ridklubb

150 m söder om stallbyggnaderna planeras en 
Ridhusbyggnad för två ridbanor 25x62 m och 22x40 samt 
kafé och lektionssal. I norra delen av byggnaden planeras 
en stalldel för 8 boxar inkl. sadelkammare och skötsel/
spolspilta. Väster om byggnaden byggs grushagar och 
söder om byggnaden planeras en utomhusridbana ca 
70x50 m. Uppställningsplats för trailer/bussar.
Tillfart med driftsfordon och hästtransporter sker genom 
en nyanlagd väg från väster i anslutning till Masinhall/
Lada.

RIDHUS, KAFÉ OCH STALL
Sitplan 1:1000
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GH4

GH3

222

223

GÖDSEL

AVLOPPSRENING

GRÄSHAGAR

ALM
AÅN

224

BEF BOSTADSHUS

VÄG MELLAN 
STALL OCH GRUSHAGAR / GRÄSHAGAR

VÄG MELLAN 
STALL OCH RIDHUS

GH7

GH8

GH8

GH6

GH5

GH1
GH2FRD

För de 22 hästarna krävs normalt grushagar i anslutning till 
stallet. Norr om stallarna finns det plats mellan stora ekar 
att anlägga grushagar i omfattning som nära motsvarar 
behovet 200 kvm/häst. Särskilt under det mörka 
vinterhalvåret är det viktigt att grushagarna ligger nära 
stallarna.   Vägen bör vara upplyst. Grushagarna placeras 
med skyddsavstånd till ekträd för nedfallande ekollon.                        
Gräshagarna nordväst om Almaån dimensioneras efter 
300 kvm/häst. Kan delas upp i 3-4 hagar.
Öster om Loglängan installeras system för avloppsrening.

GRUSHAGAR OCH VÄG TILL HAGAR. AVLOPPSRENING
Sitplan 1:1500

MÖLLERÖDS KUNGSGÅRD - HÄST
Hässleholms Kommun

Lokaliseringsutredning - Hässleholms Ridklubb
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Sitplan 1:5000

222

P

223

B1

GRÄSHAGAR

B2

B3

B4

GH1 GH2

GH3

GH4

GH5

GH6

GH7

GH8

GH9

224

UPPSTÄLLINGS-
PLATS

GH10

RIDBANA

RIDBANA
GUMMI
(FRAMTIDA)

NY
ANSLUTNINGSVÄG

RIDHUS

FRD1

FRD2

BUNKER

TÄVLINGS-
ARENA
(FRAMTIDA)

c.  Belyst cykelvägb.  Ridvägara.  Hästar (belyst väg) d.  Bilar & trailersc.  Belyst cykelvägb.  Ridvägara.  Hästar (belyst väg)

GH.  Grushagar

d.  Bilar & trailers
c.  Belyst cykelväg

GH.  Grushagar

b.  Ridvägara.  Hästar (belyst väg)
d.  Bilar & trailers

MÖLLERÖDS KUNGSGÅRD - HÄST
Hässleholms Kommun

Lokaliseringsutredning - Hässleholms Ridklubb
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P

UPPSTÄLLINGS-
PLATS

KUNGSGÅRD

BUSSHÅLLPLATS
(Finja Kungsgårdsvägen)

RIDHUS

FRAMTIDA
TÄVLINGSOMRÅDE

GARRISONEN

FINJASJÖN

FINJA

BUSSHÅLLPLATS
FINJA TYRINGEVÄGEN

Gång och cykelbana från FinjaBelyst cykelbana från Hässleholm

MÖLLERÖDS KUNGSGÅRD - HÄST
Hässleholms Kommun

Lokaliseringsutredning - Hässleholms Ridklubb

Sitplan 1:10000
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Ridanläggning Österås
 2021 - 02 - 15

RIDANLÄGGNING ÖSTERÅS 
 
HÄSSLEHOLMS KOMMUN
Lokaliseringsutredning 
Hässleholms Ridklubb & Hässleholms Hästsportsförening





ÖVERSIKTSPLAN

SKALA1:10000

Ridanläggning Österås
 2021 - 02 - 15

-

i 
i 
~ 
'Q) 

~ässleholm 

• 

I 
I 
I 

I 

r-' 
' ' ', ', 

'-, ', ~ -~ '-, ', 
f;J ' 

~ 

'J 
I Tingsgården 



ÖVERSIKTSPLAN

Belyst Väg

Ridväg

Väg mellan busshållplats och ridskola

Busshållplats

BUSSHÅLLPLATS
RIDSKOLANBUSSHÅLLPLATS

ÖSTERÅS

SKALA1:5000

Ridanläggning Österås
 2021 - 02 - 15
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Fastighetsgräns

SITPLAN

SKALA1:1500

BEF BÅGSKYTTEBANA

Ridanläggning Österås
 2021 - 02 -  15

BEF BETESHAGAR 
- 26000 K VM 

PARKERING 
HASTSPORTS
FORENINGEN 

RIDBANA 
60X35 

PARKERING 

/ 

/ 
/ 

/ 
/ 
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T ÄVLINGSBANA 90X60 

/ 
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/ 
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SITPLAN

RIDSKOLEHÄSTAR

MEDLEMSHÄSTAR

RYTTARE

KÖRNING

TRAKTOR

BEF. FASTIGHETSGRÄNS

NY FASTIGHETSGRÄNS

HHSF

BILAR & TRAILERS

CYKLAR

FLÖDEN

Ridanläggning Österås
 2021 - 02 -  15

BEF BET ESHAGAR 
-26000 KVM 

PARKERING 

RIDBA NA 
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RIDBANA GRUS
800 kvm

RIDBANA SAND
2000 kvm

ADMINISTRATION
518 kvm

STALL / BOXAR
699 kvm stall m boxar - 31st

ev 105 kvm uteboxar - 10st

PLANER

PLAN 1
1:400

PLAN 2
1:400

MASKINHALL / LADA
324 kvm

SKÖTSELDEL
297 kvm

Ridanläggning Österås
 2021 - 02 - 15
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VYER

Ridanläggning Österås
 2021 - 02 -  15



VYER

Ridanläggning Österås
 2021 - 02 - 15
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Ridanläggning Österås
 2021 - 02 - 15
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KLAGSHAMNS RIDANLÄGGNING



Hästanläggningar  
– en guide

28 JAN 202115:30 
0 

Klagshamns RF är Arets 
r'ids,kola 
Kvalite i varje detalj! Klagsl1amns 

Ryttarföre11i11g i t1tkanten av Maln1,ö kam111ar 

l1e111 priset som S,veriges bästa ridskola 2020. 



MCR RIDANLÄGGNING



 Kostnadsuppskattning       
KOSTNADSUPPSKATTNING

MARK
Enhet Mängd á pris Mkr

A. GÅRDSPLAN/ENTRÉPLATS
Nybyggnad grusytor(stenmjöl) m2 3000 250 0,75

B. GÖDSELANLÄGGNING
Gödselcontainer på btg.platta vid stall. m2 50 2000 0,1

C. GRUSHAGAR
Nybyggnad grushagar vid stallar och ridhus inkl. staket m2 6000 200 1,2

D. GRÄSHAGE
Indelning med staket. m2 7000 150 1,0

E. RIDVÄG/GÅNGVÄG 
Ridvägar m 0,5

F. RIDBANOR UTOMHUS 
Ridbana vid ridhus inkl. staket m2 6000 250 1,5

G. ANSLUTNINGSVÄG
m2 0,25

ÖSTERÅS RIDANLÄGGNING                                                        

2021-02-15



H. PARKERING
Parkering. Grusad yta m2 2000 250 0,5

I. BELYSNING
Rid/Gångvägar, Ridbanor, Fasader 0,5

Summa 6,2

Byggherrekostnader 10 % 0,65
Övrigt 5 % 0,30

Totalt 7,10

Ingående kostnader 
Utvändig mark/ Utrustning 
Bygnadsarbetetn/ Material
Inredning
Elinstallationer
Vent/ Rörinstallationer

Ej ingående kostnader 
Projektering 
Myndighetskostnader
Mervärdesskatt

2021-02-15



 Kostnadsuppskattning     
KOSTNADSUPPSKATTNING

BYGGNADER
Enhet Mängd á pris tkr Mkr

A. STALL  SKALBYGGNAD
Stomme, plintar, yttertak m2 5000 7,0

B. STALL MED SKÖTSEL AVD.
Väggar, fasader, portar, golv, boxar. Etc. m2 1000 3,0 3,0
Uppvärmd area

C. LADA
Väggar, golv, port
Golvarea m2 200 2,0 0,5

D.  RIDBANOR
2 st ridbanor med sarg
Total byggnadsarea m2 2800 2,0 3,6

E. ADMINISTRATION - CAFÉ / UNDERVISNING
Huskuber i byggnaden. Utförande i trä/ träpanel /glaspartier.
Uppvärmd golvarea m2 400 14 4,8

F. MASKINHALL
Golv, väggar, portar
Golvarea m2 150 2,5 0,4

ÖSTERÅS RIDANLÄGGNING                                                        

2021-02-15



G. OMBYGGNAD AV BEF. RIDHUS
Fasader, lokaler m2 1800 Ingår i  köpeskillingen

H. KLUBBSTUGA
Flyttning Ingår i  köpeskillingen

I. RENOVERING GAMMALT STALL
Ingår i  köpeskillingen

J. SKOGSTORPET, MM
Rivning 1,0

Summa 20,3

Byggherrekostnader 10 % 2,0
Övrigt 5% 1,0

Totalt 23,3

Ingående kostnader 
Utvändig mark/ Utrustning 
Bygnadsarbetetn/ Material
Inredning
Elinstallationer
Vent/ Rörinstallationer

Ej ingående kostnader 
Projektering 
Myndighetskostnader
Mervärdesskatt

2021-02-15



   

 

 

Översiktlig miljöteknisk markundersökning på 
del av fastigheten Hässleholm 87:45 
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1. INLEDNING 

Hässleholms kommun planerar att uppföra nytt ridhus på del av fastigheten Hässleholm 87:45 sydöst 
om Hässleholms tätort, se Figur 1. På fastigheten bedrivs idag verksamhet i form av ridanläggning. 
Närområdet består främst av skog och åkrar (i söder, väster och öster), samt ett industriområde 200 
meter norrut. 

I Figur 2 nedan framgår planerad verksamhet i området och läge för nya byggnader (vitt). Enligt uppgift 
från kommunen har del av området i nordväst tidigare nyttjas till viss del som upplag/deponiplats. 
Utifrån historiska flygfoton har det även noterats en äldre gård på sydöstra delen av fastigheten. Enligt 
SGUs jordartskarta är hela området utfylld med fyllnadsmassor, vilket bekräftades vid nu utförd 
undersökning. 

 

Figur 1. Översiktskarta som visar undersökningsområdet (röd cirkel). (Källa: Lantmäteriet) 

o lill6 
Fägelsk.omr. 
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Figur 2. Planerad verksamhet inom fastighet Hässleholm 87:45. (Hässleholms kommun) 

2. UPPDRAGET 

På uppdrag av Hässleholms kommun har SYSTRA AB i samarbete med DeKa Enviro AB, utfört en 
miljöteknisk markundersökning på del av fastigheten Hässleholm 87:45. 

Syftet med undersökningen har varit att översiktligt kartlägga föroreningssituationen i mark och 
grundvatten och identifiera eventuell behov av ytterligare undersökningar eller saneringsåtgärder. 

Huvudfokus på undersökningen har varit nordöstra delen av fastigheten där ny byggnad avses 
uppföras samt de delar där störst föroreningsrisk bedöms föreligga; området för tidigare 
upplag/deponering, området vid den äldre gården och ytliga fyllnadsmassor.  

Undersökningen har omfattat provtagning med hjälp av borrbandvagn i totalt 10 punkter, samt 13 
handgrävda provgropar. Grundvattenrör har installerats i 2 borrpunkter. 

3. SAMMANFATTNING AV RESULTATEN 

I det följande redovisas en sammanfattning av den miljötekniska markundersökningen som utförts av 
Deka Enviro AB. Markundersökningen, som visas i Bilaga A, ger en utförlig redovisning av  
genomförande och resultat. 
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3.1 Markanvändning och jämförvärden 

3.1.1 Jord 

Analysresultat för jordprov jämförs med Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig respektive 
mindre känslig markanvändning. Markanvändningen för aktuellt område bedöms främst motsvara 
MKM då inga bostäder eller andra verksamheter där människor kommer vistas permanent planeras. 

• Känslig Markanvändning, KM, där markkvaliteten inte begränsar val av markanvändning. Alla 
grupper av människor kan vistas permanent inom området under en livstid. De flesta 
markekosystem samt grundvatten och ytvatten skyddas. KM gäller generellt för bostadsmark. 

• Mindre Känslig Markanvändning, MKM, där markkvaliteten begränsar val av markanvändning 
till t.ex. kontor, vägar eller industrier. Exponerade grupper antas vara personer som vistas inom 
området under sin yrkesverksamma tid. Barn och äldre antas vistas tillfälligt inom området. 
Markkvaliteten ger förutsättningar för markfunktioner som är av betydelse vid mindre känslig 
markanvändning. Grundvatten (på ett avstånd om 200 m) samt ytvatten skyddas (NV, 5976, 
2009). 

Analysresultatet har även jämförts med Naturvårdsverkets haltnivåer för mindre än ringa risk (MRR) 
enligt Naturvårdsverkets Handbok, återvinning av avfall i anläggningsarbeten (2010:1), samt med 
Avfall Sveriges riktvärden för farligt avfall (FA) (Uppdaterade bedömningsgrunder för förorenade 
massor, 2019).  

3.1.2 Grundvatten 

Avseende grundvattnet saknas riktvärden från Naturvårdsverket. Halter i grundvatten jämförs med 
Drivkraft Sveriges riktvärden avseende petroleumkolväten (SPBI, 2010). Livsmedelsverkets 
gränsvärden för tjänlighet av dricksvatten och SGU:s bedömningsgrunder har använts avseende 
metaller (Livsmedelsverket 2014 samt SGU rapport 2013:1).  

3.2 Undersökningsresultat 

Undersökningen redovisas i sin helhet i Bilaga A. 

Vid nu utförd skruvprovtagning påträffades fyllnadsmassor i varierande mäktighet mellan 0-0,5 m till 
som djupast 2 m.u.my (meter under markytan). Generellt är fyllnadsmaterialets mäktighet större inom 
fastighetens västra delar. Skruvprovtagning har utförts ner till minst 1 meter ner i naturliga jordlager 
(sandig morän/ siltig sand).  

Grundvatten påträffades mellan 1,3-1,8 m.u.my inom undersökningsområdet. Grundvattenrör 
installerades i två av borrhålen, BP5 och BP9 och vattenprov (ML5 och ML9) uttogs ur rören tre dagar 
efter installation.. 

Provtagningspunkter redovisas i Figur 3 nedan. Undersökningsområdet har delats upp i fyra olika 
delområden; Rött: Deponi/f.d. upplagsplats, Blått: Öster om ridhuset, Gult: Väster om ridhus, Grönt: 
Äldre gård. 
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Figur 3. Skiss på samtliga provpunkters lokalisering. Rött område: Deponiområde, Blått område: Öster om ridhus, Gult 
område: Väster om ridhus, Grönt område: Äldre gård. 

Vid nu genomförd provtagning har det påvisats halter överstigande riktvärdet KM i 7 prover i 
fyllnadsmassorna. Inga föroreningshalter över MKM har påträffats i någon prov. Halter över KM 
noteras avseende PAH i deponiområdet, området öster om ridhuset och den äldre gården. Halter 
metaller över KM har påträffats i deponiområdet (bly, zink) och området väster om ridhuset (zink). 
Samlingsprov från upplagda massor nordost om deponiområdet visar att samtliga analyserade ämnen 
underskrider KM. Inga förhöjda halter har heller påvisats i jord under gummimaterialet i paddock 
väster om ridhuset. 

Avseende grundvatten har PAH-H påvisats i provet ML5 (borrpunkt PG5 vid den äldre gården) över 
riktvärde för dricksvatten som dock troligen inte är tillämpbart för aktuell fastighet då inget 
dricksvattenuttag avses ske inom fastigheten. Vid det f.d. deponiområdet (ML9) överstiger riktvärdena 
för dricksvatten och miljörisker ytvatten. Avståndet till ytvatten är dock långt vilket medför en mycket 
stor utspädning och överskattad risk vid direkt jämförelse. Grundvattnet är enligt resultaten tjänligt 
som dricksvatten med avseende på metaller i båda de provtagna grundvattenrören. Halter PCB7 
underskrider laboratoriets rapporteringsgränser i båda grundvattenproverna. 

En förenklad riskbedömning har utförts avseende fyllnadsmassorna och grundvattnet inom området. 
Den samlade bedömningen är att föroreningssituationen i mark och grundvattnet inte innebär några 
oacceptabla risker för människors hälsa eller för miljö med den nuvarande eller liknande planerad 
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markanvändning. Vid ändrad markanvändning såsom om området avses nyttjas för bostäder i 
framtiden behöver dock eventuella risker belysas ytterligare med tanke på nu erhållna resultat. 

Utifrån ovan och nu erhållna resultat bedöms inga aktiva saneringsåtgärder behöva vidtas. Däremot 
ska eventuella överskottsmassor hanteras på ett erforderligt sätt och provtagning/miljökontroll kan 
därmed även vara motiverat i samband med byggnation av de tilltänkta byggnaderna i området, dels 
för att utesluta högre halter i dessa områden då halter i fyllnadsmassor varierar liksom för att utgöra 
underlag för klassificering av överskottsmassor. 

Vid eventuell ytterligare föroreningsmisstanke (okulärt, luktindikation eller missfärgning) i samband 
med entreprenader, ska arbetet avbrytas och miljökontrollant tillkallas för kompletterande 
provtagning, verifiering av halter samt förslag till vidare hantering/åtgärd.  

Innan exploatering och eventuell schaktarbeten (hantering av överskottsmassor) påbörjas ska en 
skriftlig anmälan om avhjälpandeåtgärd upprättas och därefter godkännas av tillsynsmyndigheten i 
god tid innan arbetena påbörjas (minst 6 veckor). Transportör och mottagningsanläggning för 
eventuella överskottsmassor ska vara godkända.  

I det fall behov av länshållning uppkommer i samband med entreprenadarbeten ska verifierande 
provtagning av föroreningshalter utföras. Bortledning av länshållningsvatten sker i samråd med 
tillsynsmyndigheten. 

Denna rapport utgör skriftlig upplysning/underrättelse om påträffad förorening och ska i enlighet med 
Miljöbalken redovisas för tillsynsmyndigheten. 
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Sammanfattning 
På uppdrag av SYSTRA AB har DeKa Enviro AB (DeKa) utfört en översiktlig miljöteknisk 
undersökning på del av Hässleholm 87:45 i Hässleholms kommun.  

Syftet med den genomförda undersökningen var att översiktligt kartlägga 
föroreningssituationen i mark och grundvatten inom rubricerat planområde. Med 
resultatet som grund har en förenklad riskbedömning tagits fram med avseende på risker 
för människors hälsa och miljön. Syftet var även att efter utförd undersökning och 
riskbedömning bedöma behovet av ytterligare undersökningar och i så fall ta fram förslag 
på sådana.   

Inför fältarbetena har en provtagningsplan upprättats och kommunicerats med 
tillsynsmyndigheten. Undersökningen utfördes genom skruvprovtagning med 
borrbandvagn i totalt 10 borrpunkter. I 2 av dessa installerades grundvattenrör och 
grundvattnet analyserades i dessa. undersökningen omfattar även 13 handgrävda 
provgropar för provtagning av de ytliga jordlagren.  

Sammanfattningsvis visar resultaten att det över stora delar av fastigheten finns 
fyllnadsmassor i varierande omfattning från 0,5-2m. Fyllnadsmassorna i halter över 
riktvärden för Känslig markanvändning har påvisas i flera erhållna analyser, inga 
föroreningshalter överstigande mindre känslig markanvändning har påträffats.  

Föroreningssituationen i mark och grundvattnet bedöms sammantaget inte innebära  
några oacceptabla risker för människors hälsa eller för miljö med den nuvarande eller 
planerad liknande markanvändning. Fastigheten uppfyller kriterierna för Mindre känslig 
markanvändning. Inga människor kommer vistas permanent på fastigheten och 
grundvatten inom fastigheten avses inte nyttjas som dricksvatten. 
 
Inga saneringsåtgärder bedöms vara motiverade så länge markanvändningen förblir 
densamma eller liknande. Däremot ska eventuella överskottsmassor som kan uppstå i 
samband med kommande entreprenad/grundläggning etc. hanteras på ett erforderligt 
sätt och provtagning/miljökontroll kan därmed även vara motiverat i samband med 
byggnation av de tilltänkta byggnaderna i området, dels för att utesluta högre halter i 
dessa områden då halter i fyllnadsmassor varierar liksom för att utgöra underlag för 
klassificering av överskottsmassor etc. 

Om exploatering ska ske inom fastigheten vilket nu är planerat måste en anmälan om 
efterbehandling (enligt 28 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) 
först lämnas in till tillsynsmyndigheten minst 6 veckor innan arbetena påbörjas. Detta då 
halter över KM har påträffats inom fastigheten och då schaktarbeten för grundläggning 
av planerade byggnader (ridhus mm), anläggande av parkeringsytor mm kommer att 
utföras i området. 

 
Grundvattnet visar sammantaget på låga föroreningshalter men enskild parameter (PAH-
H) påvisas i en halt över riktvärden (Drivkraft Sverige) för dricksvatten och ytvatten men 
inte ångor i byggnader eller övriga riktvärden. Om grundvattnet i framtiden ska 
användas som dricksvatten eller liknande bör vidare undersökningar och 
riskbedömningar göras.  
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Vid eventuellt behov av länsvattenhantering i samband med kommande entreprenad kan 
uppföljande provtagning i förekommande fall krävas för att därmed säkerställa att 
länsvatten kan återinfiltreras till området eller om ytterligare rening krävs (om halterna 
skulle vara högre). Länshållning får inte ske utan dialog med tillsynsmyndigheten. 
 
Om annan verksamhet/nyttjande avses i framtiden, såsom bostäder etc. kommer 
troligen ytterligare utredningar och åtgärder krävas för att marken då ska motsvara 
känslig markanvändning (KM).  

Att föroreningar har påträffats är anmälningspliktigt, därför ska denna rapport skickas till 
tillsynsmyndigheten.  
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1 Inledning  
På uppdrag av Hässleholms kommun genom SYSTRA AB (SYSTRA) har DeKa Enviro AB 
(DeKa) utfört en översiktlig miljöteknisk undersökning på del av fastigheten Hässleholm 
87:45 i Hässleholms kommun. 
 
DeKa´s uppdragsorganisation i detta projekt har varit följande; 

Uppdragledare     Tobias Kahnberg 
Handläggare/Fältingenjör    Martin Enström 
Kvalitetsgranskning     Tobias Kahnberg 
Borrentreprenör/fältgeotekniker   PG Borrning AB 
 

2 Bakgrund och syfte 
Fastighetens läge framgår av gulstreckad linje i Figur 1, nedan. En del av området har 
enligt uppgift från kommunen till viss del nyttjas som upplag/deponiplats (se röd cirkel i 
Figur 1). Det är framförallt i detta område där störst föroreningsrisk bedöms föreligga 
men även i övriga delar av området går förorening inte helt uteslutas härrörande från 
eventuella fyllnadsmassor (för anläggande av ytor mm). Utifrån historiska flygfoton 
noteras även äldre gård på fastighetens sydöstra del. Huvudfokus på undersökningen har 
utifrån ovanstående varit den del som nyttjats som upplag/deponiplats, området vid den 
äldre gården samt även nordöstra delen av fastigheten där ny byggnad avses uppföras. 

Även övriga delar av området har till viss del omfattats av undersökningen för att få en 
översiktlig indikation. 

Syftet med den genomförda undersökningen har varit att översiktligt kartlägga 
föroreningssituationen i mark och grundvatten inom rubricerat planområde. Med 
resultatet som grund har en förenklad riskbedömning tagits fram med avseende på risker 
för människors hälsa och miljön. Syftet var även att efter utförd undersökning och 
riskbedömning bedöma behovet av ytterligare undersökningar eller andra åtgärder.   

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Figur 1. Aktuell fastighet 
med markerat område för 
tidigare upplag/deponering 
(Källa: Eniro/Lantmäteriet 
2021) 
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I Figur 2 framgår planerad verksamhet i området bland annat omfattande nytt ridhus 
mm. Befintlig byggnad syns även i ritningen strax söder om det markerade området för 
tidigare upplag/deponering. På den nordöstra delen av fastigheten avses ett nytt ridhus 
uppföras och på den sydöstra delen av fastigheten framgår även läget för en äldre gård. 
En mindre byggnad avses även uppföras söder om nuvarande ridbana/bef.ridhus. 

Inför fältarbetena har en provtagningsplan upprättats och kommunicerats med 
tillsynsmyndigheten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Områdesbeskrivning 

3.1 Allmänt 
Den undersökta fastigheten ligger sydöst om Hässleholms tätort. Fastighetens läge 
markeras med röd cirkel i Figur 3 nedan. Västerut i kartan syns Finjasjön som ligger ca 
2,5 km ifrån aktuell fastighet. Närområdet består främst av skog och åkrar (i söder, 
väster och öster), samt ett industriområde 200 m norrut. På fastigheten bedrivs idag 
verksamhet i form av ridanläggning. 

 

Figur 2. Underlag från 
Hässleholms kommun. 
Planerad verksamhet 
inom fastigheten. 
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3.2 Geologi 
Enligt SGU:s jordartskarta består de ytligaste naturliga jordlagren på och i anslutning till 
fastigheten av glacial grovsilt-finsand i norr/nordväst och i öster/sydöst av morän - 
sandig morän, se Figur 4 nedan. Hela fastigheten är enligt SGUs även utfylld av 
fyllnadsmassor som överlagrar de naturliga jordlagren.    
 
I anslutning till byggnationer, vägar och andra tekniska installationer återfinns troligen 
även fyllnadsmassor av varierande slag.  

Vid nu utförd undersökning av DeKa påträffades fyllnadsmassor i varierande mäktighet 
mellan 0-0,5 m till som djupast 2 m under markytan. Under fyllnaden finns sandigare 
material (sandig morän). Därmed bekräftas uppgifterna från SGU.  

 

 

Figur 3 Undersökningsområdet är markerat med röd cirkel i kartan (Källa: Lantmäteriet 
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3.3 Hydrogeologi, ytvatten och brunnar 
Inom aktuell fastighet finns inga kända brunnar i SGUs brunnsarkiv. Inte heller inom en 
radie på 500 m ifrån fastigheten finns några kända brunnar enligt SGU.  

Det går inte att utesluta att äldre brunnar som inte finns registrerade i brunnsarkivet, 
ändå kan förekomma både inom och utanför området. 

Närmaste ytvattenrecipient är Finjasjön som återfinns ca 2,5 km västerut om området. 

Grundvattnets bedömda strömningsriktning är mot Finjasjön, västerut.  Men 
flödesriktningen kan vara lokal och påverkas bland annat av ledningsgravar, diken, 
ledningar och utfyllnader i mark mm.                       

Vid nu utförd undersökning påträffades grundvattnet mellan 1,3-1,8 m under markytan.  

3.4 Skyddsobjekt i området 
Enligt Naturvårdsverkets karttjänst ”Skyddad natur” ligger aktuell fastighet inte inom 
något vattenskyddsområde eller något annat särskilt värdefullt område ur natursynpunkt.  
Närmaste vattenskyddsområden finns ca 1 km norrut och 1,5 km österut, se blåa 
markeringar i Figur 5. I övrigt finns enligt Naturvårdsverkets karttjänst eller enligt VISS 
(Vatteninformationssystem Sverige) inga skyddsobjekt i närområdet.  
 

Figur 4 
Undersökningsområdet är 
markerat med svart cirkel 
i kartan.  
Inom fastigheten 
markeras fyllning med 
rutigt blått och grön färg.  
Grönt i väster är Glacial 
grovsilt-finsand. 
Blått i öster är 
morän/sandig morän.  
(Källa: SGUs jordartskarta 
2021) 
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3.5 Förorenade områden enligt Länsstyrelsens EBH-stöd 
Enligt Länsstyrelsen i Skåne län finns i det direkta närområdet inga potentiellt förorenade 
områden registrerade i EBH-stödet. Se Figur 6 nedan. Norr om fastigheten, närmare 
Hässleholms tätort, finns ett större antal förorenade områden markerade i kartan. Inga 
kända förorenade områden finns inom 500 m.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Figur 5. Utdrag från 
Naturvårdsverkets 
karttjänst ”Skyddad 
natur”. Aktuellt 
undersökningsområde är 
ungefärligt markerad med 
svart i kartan. Blått i 
kartan markerar 
vattenskyddsområde.   
(Källa: Naturvårdsverket, 
Skyddad natur - 2021). 
 

Figur 6. Utdrag från 
länsstyrelsens EBH-
karta. MIFO-objekt i 
närområdet. Aktuell 
fastighet är 
ungefärligt markerad 
med rött. (Källa: 
Länsstyrelsen Skåne, 
EBH-kartan, 2021) 
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3.6 Historiska markanvändning  
I Figur 7 och 8 framgår historiska flygfotografier från 1960 respektive 1975. I dessa 
framgår då enbart den äldre gårdsbyggnaden. 1960 bestod merparten av fastigheten 
norr om gården av skogsmark. i Flygfotot i Figur 8 framgår att skogen då försvunnit och 
istället ersatts med åkermark.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 7. Historiskt 
flygfotografi 1960. I 
området noteras skog 
samt den äldre gården 
(Källa: Lantmäteriet) 

Figur 8. Historiskt 
flygfotografi 1975. I 
området noteras trolig 
åkermark samt den 
äldre gården (Källa: 
Lantmäteriet) 
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4 Markanvändning och jämförvärden 
Ett områdes markanvändning avspeglar de verksamheter och aktiviteter som antas 
förekomma i området och därmed vilka grupper som bedöms exponeras samt i vilken 
omfattning exponeringen förväntas ske. Markanvändningen påverkar även de krav som 
kan ställas på skydd av naturresurser såsom markmiljö, grundvatten, ytvatten inom ett 
område. 

Naturvårdsverkets generella riktvärden anger föroreningshalter i mark under vilka risken 
för negativa effekter på människor, miljö och naturresurser normalt är acceptabel. 
Avsteg kan ibland krävas och platsspecifika riktvärden kan vara motiverade för att 
därmed varken överskatta eller underskatta riskerna. 

I Naturvårdsverkets riktvärdesmodell nyttjas två olika typer av markanvändning för 
beräkning av generella riktvärden: 

 Känslig Markanvändning, KM, där markkvaliteten inte begränsar val av 
markanvändning. Alla grupper av människor kan vistas permanent inom området 
under en livstid. De flesta markekosystem samt grundvatten och ytvatten 
skyddas. KM gäller generellt för bostadsmark. 

 

 Mindre Känslig Markanvändning, MKM, där markkvaliteten begränsar val av 
markanvändning till t ex kontor, vägar eller industrier. Exponerade grupper antas 
vara personer som vistas inom området under sin yrkesverksamma tid. Barn och 
äldre antas vistas tillfälligt inom området. Markkvaliteten ger förutsättningar för 
markfunktioner som är av betydelse vid mindre känslig markanvändning. 
Grundvatten (på ett avstånd om 200 m) samt ytvatten skyddas (NV, 5976, 2009). 

 
 
Påvisade halter i jord har inom ramen för denna undersökning jämförts med 
Naturvårdsverkets generella riktvärden för KM och MKM. Inga bostäder eller andra 
verksamheter där människor kommer vistas permanent planeras, och markanvändningen 
bedöms därför mer motsvara MKM än KM. 

Högre halter kan i vissa fall accepteras i vägbanor, parkeringsytor etc. Frånsteg kan även 
göras om de platsspecifika förutsättningarna skiljer sig avsevärt från de antaganden som 
är gjorda för de generella riktvärdena. Detta innebär att såväl högre som lägre halter i 
förekommande fall kan accepteras.  

Resultaten för jordproverna har även jämförts med riktvärden för MRR (mindre än ringa 
risk) och nivåerna för Farligt avfall (FA). 

Gällande grundvatten har resultaten jämförts med SGU:s bedömningsgrunder för 
grundvatten (metaller) samt Drivkraft Sverige (tidigare SPBI) branschspecifika riktvärden 
(petroleumkolväten och PAH:er). 
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5 Genomförande 
Undersökningen har omfattat skruvprovtagning i totalt 10 punkter, 13 st handgrävda 
provgropar samt grundvattenprovtagning ur för ändamålet installerade grundvattenrör i 
PEH-plast i 2 provpunkter.  

Undersökningen har varit av översiktlig karaktär och omfattat provtagning över stora 
delar av området men med huvudfokus kring de sedan tidigare identifierade områdena 
för upplag, tidigare gårdsbyggnad samt område där nytt ridhus avses att uppföras (se 
skiss i Figur 9 samt Bilaga 1 för inmätta provpunkter). 

De avvikelser som gjorts i förhållande till provtagningsplanen är följande.  

- Extra prov (MS Massor) togs i upplagd sandhög (se lokalisering i Bilaga 1). 
- Två extra provgropar gjordes i paddock med gummibeläggning (provgroparna PGL 

och MGM i Bilaga 1).  
 

5.1 Jordprovtagning - genomförande 
Skruvprovtagning avseende jord har genomförts med hjälp av borrbandvagn. 
Provpunkterna fördelades över området utifrån underlag från den historiska 
inventeringen samt utifrån planskiss på föreslagen markanvändning i ny detaljplan. Viss 
anpassning till de platsspecifika förutsättningarna och tillgänglighet krävdes vid placering 
av provpunkterna. Huvudfokus för skruvprovtagningen har varit kring områdena där 
tidigare deponi/upplag funnits men punkter har även uttagits i övriga delar av området. 
Provtagning har utförts ner till som djupast 3 m undermarkytan. Då det som mest varit 2 
m fyllnadsmassor innebär det att provtagning gjorts till minst 1 meter ner i naturliga 
jordlager. Jordprov från skruvprovtagningen uttogs som samlingsprov från varje jordart i 
halvmetersintervall. 

Totalt grävdes även 13 handgrävda provgropar för provtagning av ytliga jordlager. Prov 
uttogs som samlingsprover i varje provgrop på nivåerna 0-0,5 m samt bottenprov på 
nivån 0,5 m.  

I fält noterades även en hög med upplagda massor (se lokalisering Bilaga 1). Ett prov 
uttogs som samlingsprov bestående av 20 delprover runt om högen för att få ett 
representativt prov.  

I fält noterades även att en av paddockarna var belagda med ett gummimaterial (flisade 
däck, kabelgummi, gummilister mm). Därför gjordes två provgropar även inom detta 
område. Prov uttogs dels av gummimaterialet (ej analyserat), dels som prov av jorden 
strax under gummimaterialet för att se om något ämne lakat ut.  

Totalt uttogs 79 jordprover, av dessa gjordes ett urval (utifrån fältintryck, jordlager, 
fältmätningar mm) och 18 av jordproverna skickades in för analys på laboratorium 
(Eurofins AB). Jordproverna analyserades med avseende på metaller, PAHer, alifater, 
aromater och BTEX (bensen toulen, etylbensen och xylen). Fyra av proverna 
analyserades även för PCB7. Analysomfattning för respektive jordprov framgår i Bilaga 2 
Fältprotokoll.  
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Vid provtagningstillfället har samtliga uttagna prover även analyseras direkt i fält med en 
fotojonisationsdetektor (PID). Dubbelprov uttogs av varje prov och fältanalys gjordes på 
det ena av dubbelproven. Fältanalysen med PID-instrumentet är en relativanalys som 
indikerar om lättflyktiga kolväten förekommer i jordproverna eller inte. Metoden används 
främst som beslutsunderlag i fält och kompletteras med laboratorieanalyser. 

Oavsett om förorening har indikerats med PID eller inte, har ett antal jordprover skickats 
till ackrediterat laboratorium (Eurofins Environment AB) för vidare analys och verifiering 
av halter. De prover som har analyserats har valts ut i syfte att verifiera eller avvisa 
föroreningsmisstankar.  

5.2 Grundvattenprovtagning - genomförande 
Grundvattenrör installerades i två av borrhålen, BP5 och BP9, se dess placering i Bilaga 
1. Rören har mätts in och höjdsatts med GPS.  

Vattenprov (ML5 och ML9) uttogs ur rören tre dagar efter installation. Vid 
grundvattenprovtagningen nyttjades speciellt avsedda kärl från laboratorium. Innan 
proven uttogs omsattes vattnet i rören för att få ett representativt prov med nytt 
tillströmmande vatten.  

Vattenprov från båda rören analyserades med avseende på metaller, PAHer, alifater, 
aromater och BTEX (bensen, toulen, etylbensen och xylen) samt PCB7. 

Båda rören installerades ner till 3 m under markytan, med 2 m filter och 1 m rör i 
vardera rör. Grundvattenytan som var ca 1,4-1,8 m under markytan hamnade då väl 
inom nivån för filterrören.  

6 Resultat 
I Bilaga 1 visas en översiktsritning på hela undersökningsområdet med samtliga 
provtagningspunkter inmätta med GPS. Fältanalysprotokoll med jordartsbedömning, 
provtagningsdjup för respektive prov, urval av prov till laboratorieanalys och resultat från 
fältanalys med PID-instrumentet samt övriga noteringar från fältarbetet återfinns i Bilaga 
2. I Bilaga 3 återfinns en sammanställning över resultaten av analyserade jord- och 
grundvattenprover samt jämförelse med riktvärden. I Bilaga 4 finns samtliga 
analysrapporter. 

6.1 Mark 

I fält konstaterades att jordlagren generellt består av fyllnadsmassor i varierande 
mäktighet. Under fyllnaden påträffades i samtliga fall sandigare material i varierande 
form (sandig morän till siltig sand). 

Området kan grovt delas in i 4 olika områden, se Figur 9 nedan.  

Rött område: Deponi/f.d. upplagsplats, Blått område: Öster om ridhuset, Gult område: 
Väster om ridhus och Grönt område: Äldre gård.  

Samma färgkoder för områdesindelning finns även i Bilaga 2 Fältprotokoll.  
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Inom deponiområdet norr om ridhuset (röda området) påträffades fyllnadsmassor 
från markytan ner till 2 m djup. Fyllnadsmassorna består av grusig sand med inslag av 
diverse avfall såsom glas, tegel, betong, porslin mm. Under fyllnadsmassorna utgörs 
marken av ett tunt lager torv/gyttja som överlagrar en finkornig silt/sandig silt (naturliga 
jordlager).  

I området har följande prover analyserats på lab: MS7 (0,5-1 m), MS8 (1,5-2m) MS9 (0-
0,5m) MS10 (0,5-1m) PGI (0,5m) och PGK (0,5m). Föroreningshalterna i 
utfyllnadsmaterialet är mellan riktvärdena för KM och MKM. Det är PAH M och PAH H 
samt metaller i form av bly och zink som överstiger KM, dock i samtliga fall under MKM. I 
prov som uttagits under fyllnadsmaterialet påvisades lägre föroreningshalter som 
underskrider riktvärden för KM för samtliga parametrar.  

Inom området öster om ridhuset (blått område) består marken 0,5-1m av fyllnad i 
form av grus och grusig sand, på de platser som provtagits. Marken är till stor del 
gräsbevuxen och översta 0,1-0,2 m är mulljord. Under fyllnaden finns den naturliga 
sandiga moränen från 0,5-1 m och nedåt.   

I området har följande prover analyserats: MS1 (0-0,5m), MS3 (0,5-1m), MS3 (1,5-2m), 
PGA (0-0,5m) och PGB (0-0,3m). I provgrop A och B påträffades tegel, betong och glas 
0-0,5 m under markytan. Analyser i provgrop B visar halter av PAH M och H överstigande 
KM, dock ej över MKM.  

I resterande borrpunkter och provgropar inom detta område understiger alla analyserade 
prover samtliga riktvärden för KM.  

Figur 9  

Rött område: Deponiområde. 
Blått område: Öster om ridhus. 
Gult område: Väster om ridhus. 
Grönt område: Äldre gård.  
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Vid den äldre gården, sydost om ridhuset, (grönt område) är marken generellt sett 
naturlig. Ett utfyllt område med grus påträffades, materialet kommer från ridbanorna 
enligt uppgifter från boende i huset. Provtagning av detta material (PGE 0,5-0,8m) 
påvisar inga föroreningar. Se foto på utfyllnaden nedan i Figur 10, syns även som ljusare 
område i flygfoto Figur 11, ljusare område strax öster om den äldre gården.  

 

 

 

I jordprov som uttagits mitt i utfyllnaden (PB4, till höger om hästsläpet på bilden) visade 
analyserna över KM med avseende på PAH M och PAH H. Detta tros bero på att området 
används som parkeringsyta snarare än på ditlagda fyllnadsmassor.  

Området väster om ridhuset (gult område) är utfyllt ner till ca 1,5 m i de borrade 
provpunkterna. Fyllnadsmassorna utgörs av sand, grus, tegel och organiskt material 
(träflis, växtdelar mm). Under fyllnaden är det sandig morän. I detta område har följande 
jordprover analyserats på lab: MS6 (0-0,5m) och PGL (0,3m). Det enda ämne som 
överstiger riktvärden för KM är zink (i BP6 0-0,5m). Övriga jordprover underskrider både 
KM och MKM.  

Inom detta område finns även den gummibelagda paddocken som provtagits separat (se 
Figur 11 nedan). Inga föroreningar påträffades direkt under det ditlagda 
gummimaterialet. Provet analyserades även med avseende på PCB, inte heller detta 
påvisas i analysen.  

Vid provtagningstillfället uttogs även samlingsprov av gummimaterialet (samlingsprov av 
PGL och PGM 0-0,3 m). Detta prov har sparats i väntan på resultaten av underliggande 
jordlager. Jorden under gummilagret har inte påvisar några föroreningshalter, därför 
bedöms det inte nödvändigt att analysera gummilagret separat då inget tyder på att 
någon urlakning skett. Resultat från en produkt kan heller inte jämföras med riktvärden 
KM/MKM som gäller för förorenad jord. 

Figur 10.  Utfyllt område öster om den äldre gården, spaden mitt i bilden visar var 
provgropen PGE grävts.  
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De upplagda massorna nordost om deponiområdet består av sand, se foton i Figurerna 
12 och 13.  Analyserna av detta prov (MS massor) visar att samtliga analyserade ämnen 
underskrider KM. Inte heller vid okulär besiktning eller vid fältmätningar med PID fanns 
något som antydde på föroreningar.  

 

 

 

Figur 12 och 13.  Upplagda massor/sand som provtagits (provet MS massor). Bilden till 
vänster visar ett av de 20 delproverna som uttogs till samlingsprovet.  

Figur 11.  Paddock med gummimaterial, se infälld närbild på materialet. Provgroparna 
PGL och PGM togs inom detta område, inga föroreningar fanns i jorden strax under 
gummimaterialet. 
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Sammanfattningsvis kan konstateras att inga föroreningshalter över MKM har 
påträffats i någon punkt/uttagna prov. Halter över KM noteras dock avseende såväl 
metaller som PAH i flera punkter/uttagna prover, främst inom området norr om ridhuset 
vid upplags/deponiorådet där mest fyllnadsmassor påträffats men även inom övriga delar 
av fastigheten. Generellt är mängden (mäktigheten) utfyllnad större inom fastighetens 
västra delar (ner till 2m) och mindre utfyllnad österut (ner till 0,5-1m).  

Halterna varierar över fastigheten och det finns ingen tydlig koppling mellan delområden 
etc. Att halterna kan variera mycket lokalt är ett vanligt förekommande scenario då 
fyllnadsmaterial har nyttjats.  

Samtliga uttagna jordprover sparas i 3 månader efter provtagningstillfället för att kunna 
göra uppföljande och utökade analyser. Dock bedöms att resultaten av de redan 
inlämnade proven medföra att inga ytterligare analyser anses var nödvändiga i de 
sparade proven. 

Det anses inte heller nödvändigt att analysera det insamlade gummimaterialet då inga 
förhöjda halter har påvisats i underliggande jord i detta område. Däremot om detta 
material avses att avlägsnas, måste detta hanteras på erforderligt sätt.  

 

6.2 Grundvatten 

I Bilagorna 3.2 och 3.3 framgår sammanställning av resultaten från 
grundvattenanalyserna, samt jämförelse med riktvärden. I Bilaga 4 redovisas 
analysprotokollen i sin helhet.  

Resultaten har jämförts med SPBI:s branschspecifika riktvärden (BTEX, alifater, aromater 
PAH:er) i Tabell 1 nedan. Riktvärden som jämförs mot är med avseende på dricksvatten, 
ångor i byggnader, bevattning, miljörisker för ytvatten och miljörisker för våtmarker. Det 
bedöms dock främst vara riktvärden för ångor i byggnader som är mest relevant utifrån 
stora avstånd till ytvatten/våtmarker mm.  

Enligt analys av grundvatten visar resultaten att vattnet i provet ML5 (borrpunkt PG5 vid 
den äldre gården) inte överstiger några riktvärden med undantag av PAH-H där halterna 
ligger över riktvärde för dricksvatten som dock troligen inte är tillämpbart för aktuell 
fastighet då inget dricksvattenuttag avses ske inom fastigheten.  

Resultatet i grundvattenröret vid det f.d. deponiområdet (ML9) överstiger riktvärdena för 
dricksvatten och miljörisker ytvatten. Se Tabell 1 nedan. Avståndet till ytvatten är dock 
långt vilket medför en mycket stor utspädning och överskattad risk vid direkt jämförelse.  

För ytvatten är riktvärdet 0,0005 mg/l, att jämföra med uppmätt halt på 0,0016 mg/l. 
Som nämnts ovan är dock avståndet till närmaste ytvatten relativt långt vilket innebär 
stor utspädning. 
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Tabell 1. Sammanställning av grundvattenprov samt jämförelse med riktvärden.  

 

Metallhalterna har tillsammans med SGU bedömningsgrunder även jämförts med 
Livsmedelsverkets gränsvärden för dricksvatten, se Tabell 2 nedan. Grundvattnet är 
enligt resultaten tjänligt som dricksvatten med avseende på metaller i båda de provtagna 
grundvattenrören. Att metaller påträffas i låga halter i grundvatten är vanligt 
förekommande då de finns naturligt i jorden även utan mänsklig påverkan.  

Vidare jämförelse med SGU tillståndsklasser (Tabell 2) visar att provet ML5 motsvarar 
SGU tillståndsklass 1-2. Grundvattnet i röret ML9 hamnar klass 1-4. Varierande halter i 
dessa tillståndsklasser noteras ofta i urban miljö. 

Tillståndsklass 5 motsvarar generellt gränsvärdet för otjänligt dricksvatten, uppmätta 
halter är med god marginal under klass 5. Därmed innebär detta att nu påvisade halter 
bedöms som låga och vattnet uppfyller dricksvattenkriterier med avseende på metaller.  

  

Tabell 2. Jämförelsetabell grundvatten, SGUs och SLVs bedömningsgrunder/riktvärden.  
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RlklvlrdenSPI-RV 
Drkbvatten 

Ånprl 
Bevattnl111 

Mlljclrlsker 
vtvatten vhnner 21-038 ML5 21-038M L9 

1 1/5000 1 1/100 1/10 (2021-04-12) (2021-04-12) 
Utspädningsfaktor 

mg/I mg/I mg/I mg/I mg/I 
Be nsen 0,0005 0,05 0,4 0,5 1 <0,0005 <0,0005 

To lue n 0,04 7 0,6 I 0,5 2 <0,0010 <0,0010 

Etylbe nse n 0,03 6 0,4 0,5 0, 7 <0,0010 <0,0010 

Xyle n 0, 25 3 4 0,5 1 <0,0010 <0,0010 

Ali fat e r >CS- C8 0,1 3 1,5 0, 3 1,5 <0,020 <0, 020 

Ali fat e r >C8-C10 0,1 0, 1 1,5 0, 15 1 <0,020 <0, 020 

Ali fat e r >C10-C12 0,1 0,025 1,2 0, 3 1 <0,020 <0, 020 

Ali fat er >C12-C16 0,1 - 1 3 1 <0,020 <0, 020 

Ali fat er >C16-C35 0,1 1 3 1 <0, 050 <0, 050 

Aro m at e r >C8-C10 0,07 0,8 1 0,5 0,15 <0,010 <0, 010 

Aromat er >C10-C16 0,01 10 0,1 0,12 0,015 <0,010 <0,010 

Aromat e r >C16-C35 0,002 25 0,07 0,005 0,015 <0,050 <0, 050 

Olje typning - - - - utgår utgå r 

PAH L 0,01 2 0,08 0,12 0,04 <0,0002 0,00081 

PAH M 0,002 0,01 0,01 0,005 0,015 <0,0003 0, 0017 

PAH H 0 00005 0 3 0 006 0 0005 0 003 00004 0 0016 

Klassindelning Bedömningsgrunder SGU 2013 

21-038 21-038 
Äm ne 

1 2 3 4 MLS M L9 

2021-04-12 2021-04-12 

Arsenik <0,001 0,001-0,002 0,002-0,005 0,005-0,01 0,00028 0,001 

Bly <0,0005 0,0005-0,001 0,001-0,002 0,002-0,01 0,00053 0,00031 

Kadmium <0,0001 0,0001-0,0005 0,0005-0,001 0,001-0,005 0,000047 0,00022 

Koppar <0,02 0,02-0,2 0,2-1 1-2 0,0027 0,0058 

Krom <0,0005 0,0005-0,005 0,005-0,01 0,01-0,05 0,00051 0,00016 

Kvicksilver <0,000005 o,000005-0,00001 0,00001- 0,00005 0,00005-0,001 <0,0000050 <0,0000050 

Nickel <0,0005 0,0005-0,002 0,002-0,01 0,01-0,02 0,0013 0,0059 

Zink <0,005 0,005-0,01 0,01-0,1 0,1-1 0,0026 0,26 

* Livsmedelsverket, Råd om enski ld dricksvattenförsörj ning 

Al la enheter i mg/I. 
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De båda vattenproverna analyserades även med avseende på PCB7. Resultaten visar att 
samtliga halter underskrider laboratoriets rapporteringsgränser. Då halterna därmed är 
låga till obefintliga har ingen jämförelse med riktvärden i tabell gjorts.  

7 Bedömning av risker 
Inga bostäder eller andra verksamheter där människor kommer vistas permanent 
planeras, markanvändningen bedöms därför motsvara MKM. 

Den konceptuella modellen nedan (Figur 14) beskriver översiktligt föroreningskälla, 
spridnings- och exponeringsvägar. Inom fastigheten och med nuvarande och planerad 
markanvändning är den konceptuella modellen nedan inte applicerbar för alla 
exponeringsvägar i figuren. Flera av exponeringsvägarna bedöms inte vara aktuella då 
människor inte heller kommer vistas permanent på fastigheten.  

Då fyllnadsmassorna i merparten av området är täckta med antingen mulljord och är 
gräsbevuxna, bebyggda eller belagda med ytmaterial av olika slag (i paddockar mm) 
minimeras riskerna för direktkontakt/upptag via huden, inandning av damm samt intag 
av jord. Intag av växter bedöms inte heller som aktuell exponeringsväg inom området.  

För grundvattnet bedöms att de tillämpbara riktvärdena främst motsvarar Drivkraft 
Sverige (tidigare SPBI) riktvärden för ångor i byggnader. Dessa riktvärden underskrids 
med god marginal i de båda uttagna grundvattenproverna. Halterna överskrider dock 
miljörisker ytvatten samt även dricksvatten. Inom fastigheten sker inget uttag av 
dricksvatten och inga kända våtmarker/ytvatten finns i närområdet, varvid dessa 
riktvärden inte heller bedöms som relevanta då stora avstånd innebär mycket stor 
utspädning vilket gör att direkt jämförelse med riktvärdena därmed medför en 
överskattad risk. Bedömningen är att föroreningssituationen i grundvattnet inte medför 
några oacceptabla risker för människors hälsa eller för miljön med den nuvarande eller 
planerade typen av markanvändning. Om grundvattnet däremot i framtiden ska 
användas som dricksvatten eller om markanvändningen avses innefatta bostäder bör 
dock vidare undersökningar och provtagningar göras för att avgöra riskerna.  

Om de nu konstaterade förorenade områdena såsom själva området för 
upplag/deponiområde i större utsträckning ska bebyggas bör vidare undersökningar 
göras för att närmare kunna bedöma riskerna i dessa områden. Vid eventuell 
grundläggning i dessa områden med stor mäktighet av fyllnadsmassor kan detta även 
innebära att åtgärder krävs av tekniska skäl (sättningsrisker etc.) vilket då även innebär 
krav på omhändertagande av eventuella överskottsmassor då halterna som nu påvisats 
överskrider KM.  
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Figur 14. Konceptuell modell som beskriver spridnings- och exponeringsvägar, föroreningskälla samt 
skyddsobjekt. (Källa: NV rapport 5977).  

 

Den samlade bedömningen är att föroreningssituationen i mark och grundvattnet inte 
innebär några oacceptabla risker för människors hälsa eller för miljö med den nuvarande 
eller liknande planerad markanvändning. Vid ändrad markanvändning såsom om området 
avses nyttjas för bostäder etc. i framtiden behöver dock eventuella risker belysas 
ytterligare med tanke på nu erhållna resultat. 

 

8 Diskussion 
Hela den provtagna delen av fastigheten uppfyller kriterierna för mindre känslig 
markanvändning (MKM).  

Då föroreningshalterna ligger under riktvärdena för MKM bedöms inte påträffade 
föroreningar utgöra några oacceptabla risker för människors hälsa eller för miljön med 
nuvarande eller planerad liknande markanvändning.  

Då föroreningar är knutna till fyllnadsmassor kan halterna variera kraftigt lokalt, därför 
är det möjligt med både lägre och högre föroreningshalter än de nu uppmätta. Om 
området ska exploateras och bebyggas med exempelvis bostäder i framtiden bör vidare 
undersökningar därför genomföras för att undersöka variationer lokalt.  

Vid exploatering schaktas ofta minst de översta 0,5 m av marken bort i samband med 
grundläggning etc. vilket gör att ny jord då läggs på i vissa områden samt att 
byggnaderna i sig medför att exponeringsrisken för människor minskar. Inga halter i 
närheten av riktvärden för Ångor i byggnader har påträffats i grundvattnet.  

Oavsett om inga aktiva saneringsåtgärder bedöms krävas idag utifrån att inga halter över 
MKM har påträffats, innebär det ändå restriktioner och krav på hantering av eventuella 
överskottsmassor som uppkommer från fastigheten i samband med exempelvis 
entreprenad etc. Detta då halterna i flera av de uttagna proverna överstiger KM och 
därmed måste hanteras på deponi dvs inte kan återanvändas fritt.  
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Då halterna varierar över fastigheten och då det inte finns någon tydlig koppling mellan 
delområden etc. (vilket är vanligt i fyllnadsmaterial) är det inte möjligt att utefter 
resultaten av denna undersökning ”sanera bort” enbart de punkter där förorening över 
KM har påvisats. Detta då det är troligt att något förhöjda halter även förekommer över 
större delen av fastigheten.  

Analyser av grundvattenproverna visar att de tillämpbara rikt- och gränsvärdena för den 
aktuella markanvändningen uppfylls med god marginal. Att riktvärden (Drivkraft Sverige) 
för dricksvatten och ytvatten överstigs i punkten ML9 samt dricksvatten i ML5, bedöms 
inte utgöra några oacceptabla risker då inget uttag av grundvatten sker och inga 
närbelägna ytvatten finns.  

Utifrån ovan och nu erhållna resultat bedöms inga aktiva saneringsåtgärder etc. behöva 
vidtas i området om liknande verksamhet som idag även fortsättningsvis avses att 
bedrivas. Däremot ska eventuella överskottsmassor hanteras på ett erforderligt sätt och 
provtagning/miljökontroll kan därmed även vara motiverat i samband med byggnation av 
de tilltänkta byggnaderna i området, dels för att utesluta högre halter i dessa områden 
då halter i fyllnadsmassor varierar liksom för att utgöra underlag för klassificering av 
överskottsmassor etc. 

Om annan verksamhet däremot avses i framtiden, såsom bostäder etc. kommer troligen 
åtgärder krävas för att marken då ska motsvara KM.  

 

9 Slutsats och rekommendation 
Utifrån nu erhållna resultat och resonemang enligt ovan, görs följande slutsatser och 
rekommendationer: 

 Föroreningar i varierande halter har konstaterats i fyllnadsmassor över fastigheten 
i halter mellan KM och MKM (ej över MKM).  
 

 Föroreningssituationen i mark och grundvattnet bedöms sammantaget inte 
innebära några oacceptabla risker för människors hälsa eller för miljö med den 
nuvarande eller planerad liknande markanvändning. Fastigheten uppfyller 
kriterierna för Mindre känslig markanvändning. Inga människor kommer vistas 
permanent på fastigheten och grundvatten inom fastigheten avses inte nyttjas 
som dricksvatten. 
 

 Inga saneringsåtgärder bedöms vara motiverade så länge markanvändningen 
förblir densamma eller liknande. Däremot ska eventuella överskottsmassor som 
kan uppstå i samband med kommande entreprenad/grundläggning etc. hanteras 
på ett erforderligt sätt och provtagning/miljökontroll kan därmed även vara 
motiverat i samband med byggnation av de tilltänkta byggnaderna i området, dels 
för att utesluta högre halter i dessa områden då halter i fyllnadsmassor varierar 
liksom för att utgöra underlag för klassificering av överskottsmassor etc. 
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 Om exploatering ska ske inom fastigheten vilket nu är planerat måste en anmälan 
om efterbehandling (enligt 28 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd) först lämnas in till tillsynsmyndigheten minst 6 veckor innan arbetena 
påbörjas. Detta då halter över KM har påträffats inom fastigheten och då 
schaktarbeten för grundläggning av planerade byggnader (ridhus mm), 
anläggande av parkeringsytor mm kommer att utföras i området. 
 

 Gummiresterna i paddock som noterades i samband med fältundersökningen har 
genom analys på underliggande jord inte visat sig medföra någon oacceptabel risk 
för påverkan. Om detta material dock avses tas bort, krävs särskild hantering av 
detta då materialet i sig troligen kan innehålla förhöjda halter av olika ämnen. 
 

 Grundvattnet visar sammantaget på låga föroreningshalter men enskild parameter 
(PAH-H) påvisas i en halt över riktvärden (Drivkraft Sverige) för dricksvatten och 
ytvatten men inte ångor i byggnader eller övriga riktvärden. Om grundvattnet i 
framtiden ska användas som dricksvatten eller liknande bör vidare 
undersökningar och riskbedömningar göras. Vid eventuellt behov av 
länsvattenhantering i samband med kommande entreprenad kan uppföljande 
provtagning i förekommande fall krävas för att därmed säkerställa att länsvatten 
kan återinfiltreras till området eller om ytterligare rening krävs (om halterna 
skulle vara högre). Länshållning får inte ske utan dialog med tillsynsmyndigheten. 
 

 Om annan verksamhet/nyttjande avses i framtiden, såsom bostäder etc. kommer 
troligen åtgärder krävas för att marken då ska motsvara KM.  

 
 Att föroreningar har påträffats är anmälningspliktigt, därför ska denna rapport 

skickas till tillsynsmyndigheten.  
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FÄLTPROTOKOLL 
MILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING

DeKa Enviro AB Bilaga 2 

Projekt: Laboratorium för analys:

Projektnummer: Entreprenör:

Uppdragsledare

Provtagare:

Datum:

Syfte:

Provmärkning Djup Jordart* Obs. GV-yta Notering Lab. analys
(m.u.my) (m u my) (lukt, färg, inslag av mtrl, fotonr. mm) (analyspaket)

MS1 0-0,5 F Gr Sa 0 Metaller + PAH16
0,5-1 Sa Mn 0
1-1,5 Sa Mn 0
1,5-2 Sa Mn 0 Naturligt från 0,2. 

MS2 0-0,5 (Hu) Sa 0
0,5-1 Gr Sa Mn 0 ca 1,3m Bräsbevuxet, naturligt. 

1-1,5 Sa Mn 0
1,5-2 Sa Mn 0

MS3 0-0,5 F Hm Le Sa Mn 0
0,5-1 F Le Sa Mn 0 Fyll 0-1m Mtot Hg

1-1,5 Sa Mn 0 naturligt under 1m
1,5-2 Sa Mn 9,5 ca 1,3m Mtot Hg 

MS4 0-0,5 F Gr Hm 0 Fyll grus 0-0,2. Fyll Humus/sa 0,2-0,5 Metaller + PAH16
0,5-1 Sa Mn 0

1-1,5 Sa Mn 0 Ca 1,5m naturligt från ca 0,5
1,5-2 Sa Mn 0

MS5 (GV) 0-0,5 Sa Mn 0 Naturligt hela vägen. 

0,5-1 Sa Mn 0

1-1,5 Sa Mn 0

1,5-2 Sa Mn 0 GV-rör spets 2,9m. (2m filter). 

2-2,5 Sa Mn 0
2,5-3 Sa Mn 0

MS6 0-0,5 F Hu Sa 12,7 Fyllning, sand. tegel, mm Mtot Hg
0,5-1 F Hu Mn Sa Org 9,1 trädelar, sand,  organiskt material, 
1-1,5 F Hu Sa Org 0
1,5-2 Sa 0 Naturligt från 1,5m 
2-2,5 Sa Mn 0

MS7 0-0,5 F gr Sa, avfall 0 Byggrester, tegel, asfalt, glas mm. 0-2,1m

0,5-1 F gr Sa, avfall 0 Metaller + PAH16

1-1,5 F Hm Sa avfall 0
1,5-2 F Sa avfall 0 ca 1,7
2-2,5 Si 0 Naturligt från 2m
2,5-3 Si 0

MS8 0-0,5 F gr Sa, avfall 0 Byggrester, tegel, asfalt, glas mm. 0-2,2m
0,5-1 F gr Sa, avfall 0,7

1-1,5 F Sa avfall 1,2
1,5-2 F  Sa avfall 2,3 ca 1,6 Fyll 0-2m Mtot Hg + PCB (PSLBB)
2-2,5 Gy Le Si 0 gyttjigt/lerigt siltigt. (Natuligt fr 2m)
2,5-3 Sa Si 0

MS9 0-0,5 F Hu gr Sa Avfall 0 Byggrester, tegel, asfalt, glas, porslin mm. 0-2,3m Mtot Hg
0,5-1 F Hu gr Sa Avfall 0
1-1,5 F Hu Sa Avfall 0 Inslag av gyttja
1,5-2 F Hu  Sa Avfall 0 ca 1,8
2-2,5 Si 0 Naturligt från 2,3m
2,5-3 Si 0 GV rör spets 3m (2m filter). 

MS10 0-0,5 F Hu gr Sa Avfall 0,4
0,5-1 F Hu gr Sa Avfall 2,1 Glas tegel, porslin Mtot Hg + PCB (PSLBB)
1-1,5 F Hu Sa Avfall 0,2 Inslag av torv runt 1,4m
1,5-2 Gy torv 0 1,7m
2-2,5 Si 0 Naturligt från 2,1m
2,5-3 Si 0

*Jordarter enl SGF:s beteckningssystem

St = sten            Si = silt         Bl = block      F = fyllnadsmassor

Gr = grus            Le = lera      B = berg         Sa = sand

Mn = morän      Let= torrskorpelera        Mu = mull   T=torv
org = organiskt. Gy= gyttja 
**VOC: (Volatile Organic Compounds), PID-instrument.

VOC**      
(ppm)

Systra Hässleholm Ridanläggning

21-038

Tobias Kahnberg

Martin Enström

2021-04-09 och 2021-04-12

MTU borrning och grävning

Eurofins AB

PG borrning



FÄLTPROTOKOLL 
MILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING

DeKa Enviro AB Bilaga 2 

Projekt: Laboratorium för analys:

Projektnummer: Entreprenör:

Uppdragsledare Väderlek:

Provtagare: PID (modell/ID-nr)

Datum: Kalibreringsgas:

Syfte: Antal jordprover:
Provtagningslokal: Antal vattenprover:

Provmärkning Djup Jordart* Obs. GV-yta Notering Lab. analys
(m.u.my) (m u my) (lukt, färg, inslag av mtrl, fotonr. mm) (analyspaket)

PGA 0-0,5 Mu Gr Sa 0 Mull 0-0,1 Metaller
0,5 Gr Sa avfall 0 avfall, tegel, glas, 

PGB 0-0,3 Mu Gr Sa 0 Asfalt, tegel, glas mm Metaller + PAH16
0,3 Gr Sa Mn avfall 0 Asfalt, tegel, glas mm

PGC 0-0,5 Mu Sa 0
0,5 Sa 0 0,4? Sand, blött från 0,4

PGD 0-0,5 Mu/Sa Gr Mn 0 0-0,1 mull. 
0,5 Sa Gr Mn 0 Naturligt hela vägen. Morän. 

PGE 0-0,5 F Gr trä 0 Träflis i grusen. 
0,5-0,8 F Gr 0 Utfyllt område 0-2m. Mtot Hg + PCB (PSLBB)

PGF 0-0,5 Mu 0 Mu 0-0,2
0,5 Gr Sa Mn 0 naturligt? 

PGG 0-0,5 Mu Sa 0 Sand Metaller 
0,5 Sa 0 Sand

PGH 0-0,5 Sa
0,5 Sa tegel mm Blött från 0,3, tegelstenar. Metaller + PAH

PGI 0-0,5 Mu / Gr Sa 0
0,5 Gr Sa avfall 0,8 byggavfall, asfalt, glas, tegel. Metaller + PAH16

PGJ 0-0,5 Mu / Gr Sa 0
0,5 Gr Sa avfall 0 byggavfall, asfalt, glas, tegel. 

PGK 0-0,5 Mu / Gr Sa 0
0,5 Gr Sa avfall 0 byggavfall, asfalt, glas, tegel. Metaller+PAH16

PGL 0-0,3 Gummi "Flisat" gummi (lister, däck, elkablar mm) 
0,3 Sa Gr 0 Grus 5 cm under gummilager Mtot Hg + PCB (PSLBB)

PGM 0-0,3 Gummi "Flisat" gummi (lister, däck, elkablar mm) 
0,3 Sa Gr 0 Grus 5 cm under gummilager 

PGM+PGL 0-0,3 Gummi Samlingsprov av gummilager

ML massor Sa 0 Hög med massor (fin sand). 15 st samlingsprov runt högen Metaller + PAH16

*Jordarter enl SGF:s beteckningssystem

St = sten            Si = silt         Bl = block      F = fyllnadsmassor

Gr = grus            Le = lera      B = berg         Sa = sand

Mn = morän      Let= torrskorpelera        Mu = mull   T=torv
org = organiskt. Gy= gyttja 
**VOC: (Volatile Organic Compounds), PID-instrument.

Systra Hässleholm Ridanläggning Eurofins AB

21-038 PG borrning

Tobias Kahnberg

VOC**      
(ppm)

Martin Enström

MTU PROVGROPAR

I 
I 
I 
I 



DeKa Enviro AB Bilaga 3.1

Provpunkt (m.u.my.)
NV MRR

(mg/kg Ts)                   
NV KM

(mg/kg Ts)                   
NV MKM
(mg/kg Ts)

FA
(mg/kg Ts)

MS1 MS3 MS3 MS4 MS6 MS7 MS8

Djup 0-0,5 0,5-1 1,5-2 0-0,5 0-0,5 0,5-1 1,5-2
Provtagningsdatum 2021-04-09 2021-04-09 2021-04-09 2021-04-09 2021-04-09 2021-04-09 2021-04-09

PID-värde 0 0 9,5 0 12,7 0 2,3
Torrsubstans, Ts (%) 90,6 87,0 86,6 84,8 94,6 88,4 79,9

Petroleumämnen
Bensen . 0,012 0,04 1000 . <0,0035 <0,0035 . <0,0035 . <0,0035
Toluen . 10 40 1000 . <0,10 <0,10 . <0,10 . <0,10
Etylbensen . 10 50 1000 . <0,10 <0,10 . <0,10 . <0,10
M/P/O-Xylen . 10 50 1000 . <0,10 <0,10 . <0,10 . <0,10
Alifater >C5-C8 . 25 150 700 . <5,0 <5,0 . <5,0 . <5,0

Alifater >C8-C10 . 25 120 700 . <3,0 <3,0 . <3,0 . <3,0
Alifater >C10-C12 . 100 500 1000 . <5,0 <5,0 . <5,0 . <5,0
Alifater >C12-C16 . 100 500 10000 . <5,0 <5,0 . <5,0 . <5,0

Alifater >C5-C16 . 100 500 - . <9,0 <9,0 . <9,0 . <9,0

Alifater >C16-C35 . 100 1000 10000 . <10 <10 . <10 . 14
Aromater >C8-C10 . 10 50 1000 . <4,0 <4,0 . <4,0 . <4,0

Aromater >C10-C16 . 3 15 1000 . <0,90 <0,90 . <0,90 . <0,90

Aromater >C16-C35 . 10 30 1000 . <0,50 <0,50 . <0,50 . <0,50

Oljetyp . Utgår Utgår . Utgår . ospec.

PAH

PAH-L 0,6 3 15 1000 <0,045 <0,045 <0,045 0,11 <0,045 0,42 <0,045

PAH-M 2 3,5 20 1000 <0,075 <0,075 <0,075 4,1 <0,075 5,8 0,77

PAH-H 0,5 1 10 50 <0,11 <0,11 <0,11 4,0 <0,11 8,0 1,1

PAH, cancerogena - - - - <0,090 <0,090 <0,090 3,6 <0,090 7,1 0,99

PAH, övriga - - - - <0,14 <0,14 <0,14 4,6 <0,14 7,0 0,96

Metaller

Arsenik As 10 10 25 1000 >2,0 <2,1 <2,1 <2,2 3,6 3,0 2,8

Barium, Ba - 200 300 50000 22 20 54 17 48 57 77

Kadmium Cd 0,2 0,8 12 1000 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 0,26

Kobolt Co - 15 35 1000 2,7 3,9 9,9 3,5 3,1 4,4 2,6

Krom Cr, totalt 40 80 150 10000 4,4 12 11 5,5 6,0 9,0 6,2

Kvicksilver Hg 0,1 0,25 2,5 50 <0,010 0,020 <0,011 0,036 <0,010 0,060 0,12

Koppar Cu 40 80 200 2500 4,1 15 10 5,9 7,2 40 36

Nickel Ni 35 40 120 1000 3,1 6,2 7,6 3,0 6,4 7,3 5,6

Bly Pb 20 50 400 2500 1,8 4,3 6,7 7,9 8,8 110 56

Vanadin  V - 100 200 10000 9,2 14 32  14 10 19 12

Zink Zn 120 250 500 2500 14 19 37 34 350 120 170

Övrigt
PCB7 - 0,008 0,2 10** . . . . . . <0,0070
** Baseras på antagandet att PCB7 utgör 20% av det totala innehållet av PCB 
där FA gränsen för PCB tot är 50 mg/kg TS

Proj.nr: 21-038



DeKa Enviro AB Bilaga 3.1

Provpunkt (m.u.my.)
NV MRR

(mg/kg Ts)                   
NV KM

(mg/kg Ts)                   
NV MKM
(mg/kg Ts)

FA
(mg/kg Ts)

MS9 MS10 PGA PGB PGE PGG PGH

Djup 0,5-1 0,5-1 0-0,5 0-0,3 0,5-0,8 0-0,5 0,5
Provtagningsdatum 2021-04-09 2021-04-09 2021-04-12 2021-04-12 2021-04-12 2021-04-12 2021-04-12

PID-värde 0 2,1 0 0 0 0 0
Torrsubstans, Ts (%) 86,9 83,0 87,0 88,9 83,2 80,2 87,6

Petroleumämnen
Bensen . 0,012 0,04 1000 <0,0035 <0,0035 . . <0,0035 . .
Toluen . 10 40 1000 <0,10 <0,10 . . <0,10 . .
Etylbensen . 10 50 1000 <0,10 <0,10 . . <0,10 . .
M/P/O-Xylen . 10 50 1000 <0,10 <0,10 . . <0,10 . .
Alifater >C5-C8 . 25 150 700 <5,0 <5,0 . . <5,0 . .

Alifater >C8-C10 . 25 120 700 <3,0 <3,0 . . <3,0 . .
Alifater >C10-C12 . 100 500 1000 <5,0 <5,0 . . <5,0 . .
Alifater >C12-C16 . 100 500 10000 <5,0 <5,0 . . <5,0 . .

Alifater >C5-C16 . 100 500 - <9,0 <9,0 . . <9,0 . .

Alifater >C16-C35 . 100 1000 10000 11 <10 . . <10 . .
Aromater >C8-C10 . 10 50 1000 <4,0 <4,0 . . <4,0 . .

Aromater >C10-C16 . 3 15 1000 <0,90 <0,90 . . <0,90 . .

Aromater >C16-C35 . 10 30 1000 <0,50 <0,50 . . <0,50 . .

Oljetyp ospec. Utgår . . Utgår . .

PAH

PAH-L 0,6 3 15 1000 0,091 <0,045 . 0,39 <0,045 . <0,045

PAH-M 2 3,5 20 1000 1,6 0,47 . 6,2 <0,075 . 0,24

PAH-H 0,5 1 10 50 2,8 0,71 . 9,7 <0,11 . 0,29

PAH, cancerogena - - - - 2,5 0,62 . 8,7 <0,090 . 0,26

PAH, övriga - - - - 2,0 0,60 . 7,5 <0,14 . 0,32

Metaller

Arsenik As 10 10 25 1000 2,9 <2,2 <2,1 <2,1 <2,2 <2,0 <0,21

Barium, Ba - 200 300 50000 100 44 17 17 36 12 20

Kadmium Cd 0,2 0,8 12 1000 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20

Kobolt Co - 15 35 1000 4,1 2,5 2,4 3,5 4,6 1,9 2,9

Krom Cr, totalt 40 80 150 10000 8,6 5 2,9 3,4 10,0 2,3 6,0

Kvicksilver Hg 0,1 0,25 2,5 50 0,042 0,066 <0,011 <0,011 <0,011 <0,010 0,033

Koppar Cu 40 80 200 2500 35 10 4,7 6,9 12 2,8 6,8

Nickel Ni 35 40 120 1000 7,7 3,5 2,6 3,1 7,5 1,8 3,2

Bly Pb 20 50 400 2500 160 23 7,4 7,2 35 2,0 9,9

Vanadin  V - 100 200 10000 18 12 7,3 12 12 5,6 11

Zink Zn 120 250 500 2500 130 74 15 34 49 15 23

Övrigt
PCB7 - 0,008 0,2 10** . 0,014 . . <0,0070 . .
** Baseras på antagandet att PCB7 utgör 20% av det totala innehållet av PCB 
där FA gränsen för PCB tot är 50 mg/kg TS

Proj.nr: 21-038



DeKa Enviro AB Bilaga 3.1

Provpunkt (m.u.my.)
NV MRR

(mg/kg Ts)                   
NV KM

(mg/kg Ts)                   
NV MKM
(mg/kg Ts)

FA
(mg/kg Ts)

PGI PGK PGL ML Massor

Djup 0,5 0,5 0,5 …
Provtagningsdatum 2021-04-12 2021-04-12 2021-04-12 2021-04-12

PID-värde 0,8 0 0 0
Torrsubstans, Ts (%) 86,6 88,1 89,2 90,2

Petroleumämnen
Bensen . 0,012 0,04 1000 . . <0,0035 .
Toluen . 10 40 1000 . . <0,10 .
Etylbensen . 10 50 1000 . . <0,10 .
M/P/O-Xylen . 10 50 1000 . . <0,10 .
Alifater >C5-C8 . 25 150 700 . . <5,0 .

Alifater >C8-C10 . 25 120 700 . . <3,0 .
Alifater >C10-C12 . 100 500 1000 . . <5,0 .
Alifater >C12-C16 . 100 500 10000 . . <5,0 .

Alifater >C5-C16 . 100 500 - . . <9,0 .

Alifater >C16-C35 . 100 1000 10000 . . <10 .
Aromater >C8-C10 . 10 50 1000 . . <4,0 .

Aromater >C10-C16 . 3 15 1000 . . <0,90 .

Aromater >C16-C35 . 10 30 1000 . . <0,50 .

Oljetyp . . Utgår .

PAH

PAH-L 0,6 3 15 1000 0,11 <0,045 <0,045 <0,045

PAH-M 2 3,5 20 1000 1,9 0,64 0,13 <0,075

PAH-H 0,5 1 10 50 2,7 0,98 0,15 <0,11

PAH, cancerogena - - - - 2,3 0,87 0,13 <0,090

PAH, övriga - - - - 2,3 0,80 0,19 <0,14

Metaller

Arsenik As 10 10 25 1000 3,6 <0,21 <0,21 <2,0

Barium, Ba - 200 300 50000 54 47 14 16

Kadmium Cd 0,2 0,8 12 1000 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20

Kobolt Co - 15 35 1000 4,4 3,1 1,7 3,6

Krom Cr, totalt 40 80 150 10000 7,3 5,8 3,0 6,8

Kvicksilver Hg 0,1 0,25 2,5 50 0,049 0,043 <0,011 <0,010

Koppar Cu 40 80 200 2500 35 13 4,8 8,1

Nickel Ni 35 40 120 1000 7,5 4,2 1,4 4,8

Bly Pb 20 50 400 2500 86 14 4,5 5,2

Vanadin  V - 100 200 10000 18 13 4,6 10

Zink Zn 120 250 500 2500 90 72 29 28

Övrigt
PCB7 - 0,008 0,2 10** . . <0,0070 .
** Baseras på antagandet att PCB7 utgör 20% av det totala innehållet av PCB 
där FA gränsen för PCB tot är 50 mg/kg TS

Proj.nr: 21-038



Riktvärden, SPI-RV för grundvatten (mg/l). I tabellen anges även vilken utspädning som har antagits i beräkningarna.          Bilaga 3.2
Riktvärderna ska jämföras med uppmätta halter i anslutning till källområde.
Riktvärden SPI-RV

Ytvatten Våtmarker
1 1/5000 1 1/100 1/10

mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l
Bensen 0,0005 0,05 0,4 0,5 1 <0,0005 <0,0005
Toluen 0,04 7 0,6 0,5 2 <0,0010 <0,0010

Etylbensen 0,03 6 0,4 0,5 0,7 <0,0010 <0,0010
Xylen 0,25 3 4 0,5 1 <0,0010 <0,0010

Alifater >C5-C8 0,1 3 1,5 0,3 1,5 <0,020 <0,020
Alifater >C8-C10 0,1 0,1 1,5 0,15 1 <0,020 <0,020

Alifater >C10-C12 0,1 0,025 1,2 0,3 1 <0,020 <0,020
Alifater >C12-C16 0,1 - 1 3 1 <0,020 <0,020
Alifater >C16-C35 0,1 - 1 3 1 <0,050 <0,050
Aromater >C8-C10 0,07 0,8 1 0,5 0,15 <0,010 <0,010

Aromater >C10-C16 0,01 10 0,1 0,12 0,015 <0,010 <0,010
Aromater >C16-C35 0,002 25 0,07 0,005 0,015 <0,050 <0,050

Oljetypning - - - - - utgår utgår
PAH L 0,01 2 0,08 0,12 0,04 <0,0002 0,00081
PAH M 0,002 0,01 0,01 0,005 0,015 <0,0003 0,0017
PAH H 0,00005 0,3 0,006 0,0005 0,003 0,0004 0,0016

21-038 ML5      
(2021-04-12)

21-038 ML9     
(2021-04-12)

Utspädningsfaktor

Dricksvatten
Ångor i 

byggnader
Bevattning

Miljörisker



Bilaga 3.3

SLV* SLV*

1 2 3 4 5 Tjänligt m. 
anmärkning

Otjänligt

21-038         
ML5          

2021-04-12

21-038         
ML9         

2021-04-12
Arsenik <0,001 0,001-0,002 0,002-0,005 0,005-0,01 >0,01 - 0,01 0,00028 0,001
Bly <0,0005 0,0005-0,001 0,001-0,002 0,002-0,01 >0,01 - 0,01 0,00053 0,00031
Kadmium <0,0001 0,0001-0,0005 0,0005-0,001 0,001-0,005 >0,005 0,001 0,005 0,000047 0,00022
Koppar <0,02 0,02-0,2 0,2-1 1-2 >2 0,2 2 0,0027 0,0058
Krom <0,0005 0,0005-0,005 0,005-0,01 0,01-0,05 >0,05 - 0,05 0,00051 0,00016
Kvicksilver <0,000005 0,000005-0,00001 0,00001-0,00005 0,00005-0,001 >0,001 - 0,001 <0,0000050 <0,0000050
Nickel <0,0005 0,0005-0,002 0,002-0,01 0,01-0,02 >0,02 - 0,02 0,0013 0,0059
Zink <0,005 0,005-0,01 0,01-0,1 0,1-1 >1 - - 0,0026 0,26

*Livsmedelsverket, Råd om enskild dricksvattenförsörjning
Alla enheter i mg/l. 

Klassindelning Bedömningsgrunder SGU 2013

Ämne



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-065293-01

EUSELI2-00870300
Í%SQbÂÂib:JÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.
Martin Enström, 21-038

DeKa Enviro AB
Martin Enström
Svanevägen 3
22229 LUND

Kundnummer: SL7649219

Provbeskrivning:
177-2021-04140476Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare
2021-04-12
Martin Enström

Provet ankom:

JordMatris:
2021-04-13

Utskriftsdatum: 2021-04-16
2021-04-13Analyserna påbörjades:

Provmärkning: MS1 0-0,5
Provtagningsplats: 1

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%90.6Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 
halt

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-003v58

.•:. t· -::- euro I ns Ackred .nr11 25 
Provning 

1S0/IEC 1 7025 



AR-21-SL-065293-01

Í%SQbÂÂib:JÎ

EUSELI2-00870300

mg/kg Ts< 2.0Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 17294-2:2016

25%

mg/kg Ts22Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts1.8Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts2.7Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts4.1Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts4.4Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts3.1Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts9.2Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts14Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

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-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-065340-01

EUSELI2-00870300
Í%SQbÂÂicDEÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.
Martin Enström, 21-038

DeKa Enviro AB
Martin Enström
Svanevägen 3
22229 LUND

Kundnummer: SL7649219

Provbeskrivning:
177-2021-04140484Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare
2021-04-12
Martin Enström

Provet ankom:

JordMatris:
2021-04-13

Utskriftsdatum: 2021-04-16
2021-04-13Analyserna påbörjades:

Provmärkning: MS3 0,5-1
Provtagningsplats: 3

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%87.0Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 
halt

30%

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)Beräknad från analyserad 
halt

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/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

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-003v58

.•:. t· -::- euro I ns Ackred.nr1125 
Provning 

1S0/IEC 1 7025 



AR-21-SL-065340-01

Í%SQbÂÂicDEÎ

EUSELI2-00870300

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 2.1Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 17294-2:2016

25%

mg/kg Ts20Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts4.3Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts3.9Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts15Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts12Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.020Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts6.2Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts14Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts19Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

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-003v58



AR-21-SL-065340-01
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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 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-065284-01

EUSELI2-00870300
Í%SQbÂÂib#IÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.
Martin Enström, 21-038

DeKa Enviro AB
Martin Enström
Svanevägen 3
22229 LUND

Kundnummer: SL7649219

Provbeskrivning:
177-2021-04140485Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare
2021-04-12
Martin Enström

Provet ankom:

JordMatris:
2021-04-13

Utskriftsdatum: 2021-04-16
2021-04-13Analyserna påbörjades:

Provmärkning: MS3 1,5-2
Provtagningsplats: 3

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%86.6Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 
halt

30%

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)Beräknad från analyserad 
halt

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/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

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-003v58
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mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 2.1Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 17294-2:2016

25%

mg/kg Ts54Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts6.7Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts9.9Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts10Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts11Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.011Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts7.6Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts32Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts37Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

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-003v58
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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 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-065309-01

EUSELI2-00870300
Í%SQbÂÂibK|Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.
Martin Enström, 21-038

DeKa Enviro AB
Martin Enström
Svanevägen 3
22229 LUND

Kundnummer: SL7649219

Provbeskrivning:
177-2021-04140477Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare
2021-04-12
Martin Enström

Provet ankom:

JordMatris:
2021-04-13

Utskriftsdatum: 2021-04-16
2021-04-13Analyserna påbörjades:

Provmärkning: MS4 0-0,5
Provtagningsplats: 4

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%84.8Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts0.59Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.60Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts1.3Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.59Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.39Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.10Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.077Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.50Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.085Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts1.8Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts1.7Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.38Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.11Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts4.1Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts4.0Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts3.6Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts4.6Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts8.2Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 
halt

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-003v58
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mg/kg Ts< 2.2Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 17294-2:2016

25%

mg/kg Ts17Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts7.9Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts3.5Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts5.9Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts5.5Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.036Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts3.0Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts14Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts34Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

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-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-065343-01

EUSELI2-00870300
Í%SQbÂÂicIrÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.
Martin Enström, 21-038

DeKa Enviro AB
Martin Enström
Svanevägen 3
22229 LUND

Kundnummer: SL7649219

Provbeskrivning:
177-2021-04140486Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare
2021-04-12
Martin Enström

Provet ankom:

JordMatris:
2021-04-13

Utskriftsdatum: 2021-04-16
2021-04-13Analyserna påbörjades:

Provmärkning: MS6 0-0,5
Provtagningsplats: 6

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%94.6Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 
halt

30%

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)Beräknad från analyserad 
halt

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/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

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-003v58
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mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts3.6Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 17294-2:2016

25%

mg/kg Ts48Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts8.8Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts3.1Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts7.2Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts6.0Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts6.4Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts10Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts350Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

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-003v58
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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 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-065311-01
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.
Martin Enström, 21-038

DeKa Enviro AB
Martin Enström
Svanevägen 3
22229 LUND

Kundnummer: SL7649219

Provbeskrivning:
177-2021-04140478Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare
2021-04-12
Martin Enström

Provet ankom:

JordMatris:
2021-04-13

Utskriftsdatum: 2021-04-16
2021-04-13Analyserna påbörjades:

Provmärkning: MS7 0,5-1
Provtagningsplats: 7

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%88.4Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts1.1Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts1.0Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts2.6Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts1.3Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.87Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.24Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.16Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.24Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.054Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.96Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.26Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts2.5Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts2.0Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.84Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.42Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts5.8Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts8.0Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts7.1Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts7.0Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts14Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 
halt

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-003v58
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mg/kg Ts3.0Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 17294-2:2016

25%

mg/kg Ts57Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts110Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts4.4Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts40Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts9.0Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.060Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts7.3Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts19Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts120Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

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-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-065440-01

EUSELI2-00870300
Í%SQbÂÂif)8Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.
Martin Enström, 21-038

DeKa Enviro AB
Martin Enström
Svanevägen 3
22229 LUND

Kundnummer: SL7649219

Provbeskrivning:
177-2021-04140488Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare
2021-04-12
Martin Enström

Provet ankom:
JordMatris:
2021-04-13

Utskriftsdatum: 2021-04-16
2021-04-13Analyserna påbörjades:

Provmärkning: MS8 1,5-2
Provtagningsplats: 8

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%79.9Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts0.0054Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 
halt

30%

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)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts14Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

OspecOljetyp < C10 a)*

OspecOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts0.14Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.15Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.36Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.17Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.15Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

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-003v58
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mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.13Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.33Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.28Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.14Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts0.77Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts1.1Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts0.99Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts0.96Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts1.9Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.0020PCB 28 a)SS-EN 
16167:2018+AC:2019

30%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 52 a)SS-EN 
16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 101 a)SS-EN 
16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 118 a)SS-EN 
16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 153 a)SS-EN 
16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 138 a)SS-EN 
16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 180 a)SS-EN 
16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0070Summa PCB7 a)SS-EN 
16167:2018+AC:2019

mg/kg Ts2.8Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 17294-2:2016

25%

mg/kg Ts77Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts56Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.26Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts2.6Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts36Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts6.2Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.12Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts5.6Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts12Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 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 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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ISO 11885:2009

mg/kg Ts170Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Anna Berggren, 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-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-065344-01

EUSELI2-00870300
Í%SQbÂÂicJ{Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.
Martin Enström, 21-038

DeKa Enviro AB
Martin Enström
Svanevägen 3
22229 LUND

Kundnummer: SL7649219

Provbeskrivning:
177-2021-04140487Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare
2021-04-12
Martin Enström

Provet ankom:

JordMatris:
2021-04-13

Utskriftsdatum: 2021-04-16
2021-04-13Analyserna påbörjades:

Provmärkning: MS9 0-0,5
Provtagningsplats: 9

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%86.9Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 
halt

30%

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)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts11Alifater >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/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

ospecOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts0.40Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.33Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.95Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.43Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.32Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.086Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

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-003v58

.•:. t· -::- euro I ns Ackred.nr1125 
Provning 

1S0/IEC 1 7025 



AR-21-SL-065344-01

Í%SQbÂÂicJ{Î

EUSELI2-00870300

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.061Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.19Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.067Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.71Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.61Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.31Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.091Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts1.6Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts2.8Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts2.5Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts2.0Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts4.5Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts2.9Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 17294-2:2016

25%

mg/kg Ts100Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts160Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts4.1Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts35Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts8.6Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.042Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts7.7Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts18Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts130Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

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-003v58
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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 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-065443-01

EUSELI2-00870300
Í%SQbÂÂif,SÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.
Martin Enström, 21-038

DeKa Enviro AB
Martin Enström
Svanevägen 3
22229 LUND

Kundnummer: SL7649219

Provbeskrivning:
177-2021-04140489Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare
2021-04-12
Martin Enström

Provet ankom:
JordMatris:
2021-04-13

Utskriftsdatum: 2021-04-16
2021-04-13Analyserna påbörjades:

Provmärkning: MS10 0,5-1
Provtagningsplats: 10

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%83.0Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 
halt

30%

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)Beräknad från analyserad 
halt

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/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts0.082Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.098Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.23Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.10Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.097Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

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-003v58

.•:. t· -::: euro I ns Ackred. nr 1125 
Provning 
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AR-21-SL-065443-01

Í%SQbÂÂif,SÎ

EUSELI2-00870300

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.067Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.20Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.17Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.085Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts0.47Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts0.71Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts0.62Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts0.60Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts1.2Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.0020PCB 28 a)SS-EN 
16167:2018+AC:2019

30%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 52 a)SS-EN 
16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 101 a)SS-EN 
16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 118 a)SS-EN 
16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts0.0039PCB 153 a)SS-EN 
16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts0.0036PCB 138 a)SS-EN 
16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts0.0026PCB 180 a)SS-EN 
16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts0.014Summa PCB7 a)SS-EN 
16167:2018+AC:2019

mg/kg Ts< 2.2Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 17294-2:2016

25%

mg/kg Ts44Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts23Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts2.5Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts10Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts5.0Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.066Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts3.5Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts12Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 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 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



AR-21-SL-065443-01

Í%SQbÂÂif,SÎ

EUSELI2-00870300

ISO 11885:2009

mg/kg Ts74Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Anna Berggren, 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-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-065265-01

EUSELI2-00870300
Í%SQbÂÂias@Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.
Martin Enström, 21-038

DeKa Enviro AB
Martin Enström
Svanevägen 3
22229 LUND

Kundnummer: SL7649219

Provbeskrivning:
177-2021-04140492Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare
2021-04-12
Martin Enström

Provet ankom:

JordMatris:
2021-04-13

Utskriftsdatum: 2021-04-16
2021-04-13Analyserna påbörjades:

Provmärkning: PGA 0-0,5
Provtagningsplats: A

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%87.0Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 2.1Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 17294-2:2016

25%

mg/kg Ts17Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts7.4Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts2.4Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts4.7Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts2.9Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.011Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts2.6Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts7.3Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts15Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

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-003v58
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EUSELI2-00870300

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-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-065296-01

EUSELI2-00870300
Í%SQbÂÂib=eÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.
Martin Enström, 21-038

DeKa Enviro AB
Martin Enström
Svanevägen 3
22229 LUND

Kundnummer: SL7649219

Provbeskrivning:
177-2021-04140479Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare
2021-04-12
Martin Enström

Provet ankom:

JordMatris:
2021-04-13

Utskriftsdatum: 2021-04-16
2021-04-13Analyserna påbörjades:

Provmärkning: PG B 0-0,3
Provtagningsplats: B

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%88.9Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts1.7Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts1.2Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts2.8Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts1.7Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.95Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.38Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.30Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts0.072Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.14Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts1.2Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.56Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts2.4Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts1.9Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.93Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.39Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts6.2Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts9.7Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts8.7Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts7.5Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts16Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 
halt

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-003v58

.•:. t· -::- euro I ns Ackred .nr11 25 
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AR-21-SL-065296-01
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mg/kg Ts< 2.1Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 17294-2:2016

25%

mg/kg Ts17Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts7.2Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts3.5Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts6.9Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts3.4Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.011Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts3.1Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts12Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts34Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

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-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-065442-01

EUSELI2-00870300
Í%SQbÂÂif+JÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.
Martin Enström, 21-038

DeKa Enviro AB
Martin Enström
Svanevägen 3
22229 LUND

Kundnummer: SL7649219

Provbeskrivning:
177-2021-04140490Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare
2021-04-12
Martin Enström

Provet ankom:
JordMatris:
2021-04-13

Utskriftsdatum: 2021-04-16
2021-04-13Analyserna påbörjades:

Provmärkning: PGE 0,5-0,8
Provtagningsplats: E

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%83.2Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 
halt

30%

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)Beräknad från analyserad 
halt

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/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

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-003v58

.•:. t· -::: euro I ns Ackred. nr 1125 
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AR-21-SL-065442-01

Í%SQbÂÂif+JÎ

EUSELI2-00870300

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.0020PCB 28 a)SS-EN 
16167:2018+AC:2019

30%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 52 a)SS-EN 
16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 101 a)SS-EN 
16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 118 a)SS-EN 
16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 153 a)SS-EN 
16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 138 a)SS-EN 
16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 180 a)SS-EN 
16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0070Summa PCB7 a)SS-EN 
16167:2018+AC:2019

mg/kg Ts< 2.2Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 17294-2:2016

25%

mg/kg Ts36Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts35Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts4.6Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts12Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts10.0Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.011Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts7.5Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts12Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 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 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



AR-21-SL-065442-01

Í%SQbÂÂif+JÎ

EUSELI2-00870300

ISO 11885:2009

mg/kg Ts49Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Anna Berggren, 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-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-065264-01

EUSELI2-00870300
Í%SQbÂÂiar7Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.
Martin Enström, 21-038

DeKa Enviro AB
Martin Enström
Svanevägen 3
22229 LUND

Kundnummer: SL7649219

Provbeskrivning:
177-2021-04140493Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare
2021-04-12
Martin Enström

Provet ankom:

JordMatris:
2021-04-13

Utskriftsdatum: 2021-04-16
2021-04-13Analyserna påbörjades:

Provmärkning: PGG 0-0,5
Provtagningsplats: G

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%90.2Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 2.0Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 17294-2:2016

25%

mg/kg Ts12Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts2.0Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts1.9Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts2.8Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts2.3Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts1.8Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts5.6Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts15Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

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-003v58

.•:. t· -::- euro I ns Ackred.nr1125 
Provning 

1S0/IEC 1 7025 



AR-21-SL-065264-01

Í%SQbÂÂiar7Î

EUSELI2-00870300

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-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-065295-01

EUSELI2-00870300
Í%SQbÂÂib<\Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.
Martin Enström, 21-038

DeKa Enviro AB
Martin Enström
Svanevägen 3
22229 LUND

Kundnummer: SL7649219

Provbeskrivning:
177-2021-04140480Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare
2021-04-12
Martin Enström

Provet ankom:

JordMatris:
2021-04-13

Utskriftsdatum: 2021-04-16
2021-04-13Analyserna påbörjades:

Provmärkning: PG H 0,5
Provtagningsplats: H

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%87.6Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts0.038Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.039Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.092Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.039Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.034Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.034Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.092Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.085Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.034Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts0.24Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts0.29Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts0.26Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts0.32Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts0.58Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 
halt

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-003v58

.•:. t· -::- euro I ns Ackred .nr11 25 
Provning 

1S0/IEC 1 7025 



AR-21-SL-065295-01

Í%SQbÂÂib<\Î

EUSELI2-00870300

mg/kg Ts< 2.1Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 17294-2:2016

25%

mg/kg Ts20Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts9.9Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts2.9Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts6.8Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts6.0Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.033Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts3.2Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts11Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts23Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

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-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-065310-01

EUSELI2-00870300
Í%SQbÂÂibLÉÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.
Martin Enström, 21-038

DeKa Enviro AB
Martin Enström
Svanevägen 3
22229 LUND

Kundnummer: SL7649219

Provbeskrivning:
177-2021-04140481Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare
2021-04-12
Martin Enström

Provet ankom:

JordMatris:
2021-04-13

Utskriftsdatum: 2021-04-16
2021-04-13Analyserna påbörjades:

Provmärkning: PG I 0,5
Provtagningsplats: I

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%86.6Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts0.28Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.32Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.90Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.41Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.33Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.081Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.031Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.065Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.36Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.067Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.77Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.65Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.34Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.11Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts1.9Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts2.7Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts2.3Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts2.3Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts4.6Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 
halt

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-003v58

.•:. t· -::- euro I ns Ackred .nr11 25 
Provning 

1S0/IEC 1 7025 



AR-21-SL-065310-01

Í%SQbÂÂibLÉÎ

EUSELI2-00870300

mg/kg Ts3.6Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 17294-2:2016

25%

mg/kg Ts54Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts86Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts4.4Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts35Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts7.3Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.049Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts7.5Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts18Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts90Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

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-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-065314-01

EUSELI2-00870300
Í%SQbÂÂibPBÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.
Martin Enström, 21-038

DeKa Enviro AB
Martin Enström
Svanevägen 3
22229 LUND

Kundnummer: SL7649219

Provbeskrivning:
177-2021-04140482Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare
2021-04-12
Martin Enström

Provet ankom:

JordMatris:
2021-04-13

Utskriftsdatum: 2021-04-16
2021-04-13Analyserna påbörjades:

Provmärkning: PG K 0,5
Provtagningsplats: K

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%88.1Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts0.14Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.14Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.32Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.14Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.11Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.081Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.28Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.25Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.11Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts0.64Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts0.98Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts0.87Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts0.80Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts1.7Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 
halt

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-003v58

.•:. t· -::- euro I ns Ackred .nr11 25 
Provning 

1S0/IEC 1 7025 



AR-21-SL-065314-01

Í%SQbÂÂibPBÎ

EUSELI2-00870300

mg/kg Ts< 2.1Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 17294-2:2016

25%

mg/kg Ts47Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts14Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts3.1Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts13Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts5.8Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.043Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts4.2Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts13Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts72Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

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-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-065441-01

EUSELI2-00870300
Í%SQbÂÂif*AÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.
Martin Enström, 21-038

DeKa Enviro AB
Martin Enström
Svanevägen 3
22229 LUND

Kundnummer: SL7649219

Provbeskrivning:
177-2021-04140491Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare
2021-04-12
Martin Enström

Provet ankom:
JordMatris:
2021-04-13

Utskriftsdatum: 2021-04-16
2021-04-13Analyserna påbörjades:

Provmärkning: PGL 0,5
Provtagningsplats: L

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%89.2Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 
halt

30%

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)Beräknad från analyserad 
halt

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/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.057Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

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-003v58

.•:. t· -::: euro I ns Ackred. nr 1125 
Provning 

TSO/TEC 1 7025 



AR-21-SL-065441-01

Í%SQbÂÂif*AÎ

EUSELI2-00870300

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.042Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.039Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts0.13Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts0.15Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts0.13Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts0.19Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts0.32Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.0020PCB 28 a)SS-EN 
16167:2018+AC:2019

30%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 52 a)SS-EN 
16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 101 a)SS-EN 
16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 118 a)SS-EN 
16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 153 a)SS-EN 
16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 138 a)SS-EN 
16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 180 a)SS-EN 
16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0070Summa PCB7 a)SS-EN 
16167:2018+AC:2019

mg/kg Ts< 2.1Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 17294-2:2016

25%

mg/kg Ts14Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts4.5Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts1.7Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts4.8Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts3.0Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.011Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts1.4Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts4.6Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 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 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



AR-21-SL-065441-01

Í%SQbÂÂif*AÎ

EUSELI2-00870300

ISO 11885:2009

mg/kg Ts29Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Anna Berggren, 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-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-065308-01

EUSELI2-00870300
Í%SQbÂÂibJsÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.
Martin Enström, 21-038

DeKa Enviro AB
Martin Enström
Svanevägen 3
22229 LUND

Kundnummer: SL7649219

Provbeskrivning:
177-2021-04140483Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare
2021-04-12
Martin Enström

Provet ankom:

JordMatris:
2021-04-13

Utskriftsdatum: 2021-04-16
2021-04-13Analyserna påbörjades:

Provmärkning: ML massor
Provtagningsplats: massor

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%90.2Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 
halt

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-003v58
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AR-21-SL-065308-01
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EUSELI2-00870300

mg/kg Ts< 2.0Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 17294-2:2016

25%

mg/kg Ts16Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts5.2Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts3.6Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts8.1Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts6.8Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts4.8Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts10Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts28Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

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-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-075937-01

EUSELI2-00871146
Í%SQbÂÂl)'VÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.
21-038, Martin Enström

DeKa Enviro AB
Martin Enström
Svanevägen 3
22229 LUND

Kundnummer: SL7649219

Provbeskrivning:
177-2021-04151366Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum
Provtagare

11
2021-04-12
Martin Enström

Provet ankom:
GrundvattenMatris:
2021-04-14

Utskriftsdatum: 2021-04-30
2021-04-14Analyserna påbörjades:

Provmärkning: ML5
Provtagningsplats: 5

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l< 0.00050Bensen a)Intern metod30%

mg/l< 0.0010Toluen a)Intern metod30%

mg/l< 0.0010Etylbensen a)Intern metod30%

mg/l< 0.0010M/P/O-Xylen a)Intern metod30%

mg/l< 0.0020Summa TEX a)Beräknad från analyserad 
halt

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)SPI 201120%

mg/l< 0.030Alifater >C5-C12 a)Intern metod

mg/l< 0.020Alifater >C12-C16 a)SPI 201120%

mg/l< 0.050Alifater >C16-C35 a)SPI 201125%

mg/l< 0.050Alifater >C12-C35 a)SPI 2011

mg/l< 0.010Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/l< 0.010Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/l< 0.0050Aromater >C16-C35 a)SIS TK 535 N 012 mod25%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

µg/l0.053Bens(a)antracen a)SPI 201125%

µg/l0.055Krysen a)SPI 201125%

µg/l0.13Benso(b,k)fluoranten a)SPI 201125%

µg/l0.060Benso(a)pyren a)SPI 201130%

µg/l0.055Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SPI 201130%

µg/l0.011Dibens(a,h)antracen a)SPI 201130%

µg/l0.36Summa cancerogena PAH a)SPI 2011

µg/l< 0.020Naftalen a)SPI 201130%

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-003v58
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AR-21-SL-075937-01

Í%SQbÂÂl)'VÎ

EUSELI2-00871146

µg/l0.013Acenaftylen a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Acenaften a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fluoren a)SPI 201125%

µg/l0.028Fenantren a)SPI 201125%

µg/l0.011Antracen a)SPI 201125%

µg/l0.12Fluoranten a)SPI 201125%

µg/l0.11Pyren a)SPI 201125%

µg/l0.043Benso(g,h,i)perylen a)SPI 201130%

µg/l0.35Summa övriga PAH a)SPI 2011

µg/l< 0.20Summa PAH med låg molekylvikt a)SPI 2011

µg/l< 0.30Summa PAH med medelhög molekylvikt a)SPI 2011

µg/l0.40Summa PAH med hög molekylvikt a)SPI 2011

µg/l< 0.020PCB 28 a)Intern metod40%

µg/l< 0.020PCB 52 a)Intern metod40%

µg/l< 0.020PCB 101 a)Intern metod40%

µg/l< 0.020PCB 118 a)Intern metod40%

µg/l< 0.020PCB 138 a)Intern metod40%

µg/l< 0.020PCB 153 a)Intern metod40%

µg/l< 0.020PCB 180 a)Intern metod40%

NDS:a PCB (7st) a)Intern metod

mg/l0.00028Arsenik As (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.015Barium Ba (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.00053Bly Pb (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.000047Kadmium Cd (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00062Kobolt Co (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0027Koppar Cu (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.00051Krom Cr (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

µg/l< 0.0050Kvicksilver, Hg (filtrerat) a)SS-EN ISO 17852:2008 
mod

20%

mg/l0.0013Nickel Ni (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00075Vanadin V (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0026Zink Zn (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.25%

Kemisk kommentar
Höjd rapporteringsgräns för PCB på grund av svår matris.

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-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-074920-01

EUSELI2-00871146
Í%SQbÂÂkw.-Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.
21-038, Martin Enström

DeKa Enviro AB
Martin Enström
Svanevägen 3
22229 LUND

Kundnummer: SL7649219

Provbeskrivning:
177-2021-04151367Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum
Provtagare

11
2021-04-12
Martin Enström

Provet ankom:
GrundvattenMatris:
2021-04-14

Utskriftsdatum: 2021-04-29
2021-04-14Analyserna påbörjades:

Provmärkning: ML9
Provtagningsplats: 9

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l< 0.00050Bensen a)Intern metod30%

mg/l< 0.0010Toluen a)Intern metod30%

mg/l< 0.0010Etylbensen a)Intern metod30%

mg/l< 0.0010M/P/O-Xylen a)Intern metod30%

mg/l< 0.0020Summa TEX a)Beräknad från analyserad 
halt

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)SPI 201120%

mg/l< 0.030Alifater >C5-C12 a)Intern metod

mg/l< 0.020Alifater >C12-C16 a)SPI 201120%

mg/l< 0.050Alifater >C16-C35 a)SPI 201125%

mg/l< 0.050Alifater >C12-C35 a)SPI 2011

mg/l< 0.010Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/l< 0.010Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/l0.0060Aromater >C16-C35 a)SIS TK 535 N 012 mod25%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

µg/l2.5Bens(a)antracen a)SPI 201125%

µg/l2.5Krysen a)SPI 201125%

µg/l4.7Benso(b,k)fluoranten a)SPI 201125%

µg/l2.5Benso(a)pyren a)SPI 201130%

µg/l1.7Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SPI 201130%

µg/l0.34Dibens(a,h)antracen a)SPI 201130%

µg/l14Summa cancerogena PAH a)SPI 2011

µg/l0.30Naftalen a)SPI 201130%

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-003v58

.•:. t· -::: euro I ns Ackred. nr 1125 
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AR-21-SL-074920-01

Í%SQbÂÂkw.-Î

EUSELI2-00871146

µg/l0.37Acenaftylen a)SPI 201125%

µg/l0.14Acenaften a)SPI 201125%

µg/l0.52Fluoren a)SPI 201125%

µg/l3.2Fenantren a)SPI 201125%

µg/l0.69Antracen a)SPI 201125%

µg/l6.8Fluoranten a)SPI 201125%

µg/l5.7Pyren a)SPI 201125%

µg/l1.4Benso(g,h,i)perylen a)SPI 201130%

µg/l19Summa övriga PAH a)SPI 2011

µg/l0.81Summa PAH med låg molekylvikt a)SPI 2011

µg/l17Summa PAH med medelhög molekylvikt a)SPI 2011

µg/l16Summa PAH med hög molekylvikt a)SPI 2011

µg/l< 0.020PCB 28 a)Intern metod40%

µg/l< 0.020PCB 52 a)Intern metod40%

µg/l< 0.020PCB 101 a)Intern metod40%

µg/l< 0.020PCB 118 a)Intern metod40%

µg/l< 0.020PCB 138 a)Intern metod40%

µg/l< 0.020PCB 153 a)Intern metod40%

µg/l< 0.020PCB 180 a)Intern metod40%

NDS:a PCB (7st) a)Intern metod

mg/l0.0010Arsenik As (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.25Barium Ba (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.00031Bly Pb (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00022Kadmium Cd (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0019Kobolt Co (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0058Koppar Cu (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.00016Krom Cr (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

µg/l< 0.0050Kvicksilver, Hg (filtrerat) a)SS-EN ISO 17852:2008 
mod

20%

mg/l0.0059Nickel Ni (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.000093Vanadin V (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.26Zink Zn (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.25%

Kemisk kommentar
Höjd rapporteringsgräns för PCB på grund av svår matris.

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-003v58
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1. INLEDNING 

Hässleholms kommun planerar att uppföra nya ridbanor, stall och beteshagar på del av fastigheten 
Hässleholm 87:22 sydöst om Hässleholms tätort, se Figur 1. På området idag finns 
åkermark/beteshagar. Närområdet består främst av skog och åkrar (i söder, väster och öster), samt ett 
industriområde 200 meter norrut. 

I Figur 2 nedan framgår planerad verksamhet i området och läge för nya ridbanor. Utifrån historiska 
flygfoton har det inte noterats något annat än åkermark/jordbruksmark i området. Enligt SGUs 
jordartskarta består de ytligaste naturliga jordlagren huvudsakligen av glacial grovsilt. 

 

Figur 1. Översiktskarta som visar undersökningsområdet (röd cirkel). (Källa: Lantmäteriet) 

 

Figur 2. Planerad framtida verksamheter inom fastigheten. 
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2. UPPDRAGET 

På uppdrag av Hässleholms kommun har SYSTRA AB i samarbete med DeKa Enviro AB, utfört en 
miljöteknisk markundersökning på del av fastigheten Hässleholm 87:22. 

Syftet med undersökningen har varit att översiktligt kartlägga föroreningssituationen i mark och 
grundvatten och identifiera eventuell behov av ytterligare undersökningar eller saneringsåtgärder. 

Undersökningen har omfattat provtagning med hjälp av borrbandvagn i totalt 9 punkter, samt 9 
handgrävda provgropar. Grundvattenrör har installerats i 2 borrpunkter. 

3. SAMMANFATTNING AV RESULTATEN 

I det följande redovisas en sammanfattning av den miljötekniska markundersökningen som utförts av 
Deka Enviro AB. Markundersökningen, som visas i Bilaga A, ger en utförlig redovisning av  
genomförande och resultat. 

3.1 Markanvändning och jämförvärden 

3.1.1 Jord 

Analysresultat för jordprov jämförs med Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig respektive 
mindre känslig markanvändning. Markanvändningen för aktuellt område bedöms främst motsvara 
MKM då inga bostäder eller andra verksamheter där människor kommer vistas permanent planeras. 

• Känslig Markanvändning, KM, där markkvaliteten inte begränsar val av markanvändning. Alla 
grupper av människor kan vistas permanent inom området under en livstid. De flesta 
markekosystem samt grundvatten och ytvatten skyddas. KM gäller generellt för bostadsmark. 

• Mindre Känslig Markanvändning, MKM, där markkvaliteten begränsar val av markanvändning 
till t.ex. kontor, vägar eller industrier. Exponerade grupper antas vara personer som vistas inom 
området under sin yrkesverksamma tid. Barn och äldre antas vistas tillfälligt inom området. 
Markkvaliteten ger förutsättningar för markfunktioner som är av betydelse vid mindre känslig 
markanvändning. Grundvatten (på ett avstånd om 200 m) samt ytvatten skyddas (NV, 5976, 
2009). 

Analysresultatet har även jämförts med Naturvårdsverkets haltnivåer för mindre än ringa risk (MRR) 
enligt Naturvårdsverkets Handbok, återvinning av avfall i anläggningsarbeten (2010:1), samt med 
Avfall Sveriges riktvärden för farligt avfall (FA) (Uppdaterade bedömningsgrunder för förorenade 
massor, 2019).  

3.1.2 Grundvatten 

Avseende grundvattnet saknas riktvärden från Naturvårdsverket. Halter i grundvatten jämförs med 
Drivkraft Sveriges riktvärden avseende petroleumkolväten (SPBI, 2010). Livsmedelsverkets 
gränsvärden för tjänlighet av dricksvatten och SGU:s bedömningsgrunder har använts avseende 
metaller (Livsmedelsverket 2014 samt SGU rapport 2013:1).  
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3.2 Undersökningsresultat 

Undersökningen redovisas i sin helhet i Bilaga A. 

Provpunkternas lokalisering framgår av Figur 3 och 4 nedan. Jordprov från skruvprovtagningen uttogs 
från som djupast 3 meter under markytan (m.u.my.). Jordproverna från de handgrävda provgroparna 
på nivån 0-0,5 m slogs samman till tre samlingsprover (blått, orange och grönt område). Jordlagren 
bestod generellt av sandig mull (0-0,3 m), siltig sand (0,5-1 m) och lerig silt (1-3 m). 

Grundvattenrör installerades i två av borrhålen, punkter 4 och 8, och vattenprov (ML4 och ML8) uttogs 
ur rören två dagar efter installation. Grundvattenytan påträffades ca 1,5 m.u.my. Ett prov uttogs även 
av ytvatten i det dike/bäck som rinner i områdets norra gräns, provberäkning ”ML Suregrop”. 

 

Figur 3. Placering av skruvprovpunkterna samt redovisning av resultat. 

 

Figur 4. Placering av provgropar/samlingsproven samt redovisning av resultat. 
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Samtliga analysresultat påvisar halter under styrande riktvärden, MKM.  I endast ett prov (MS5 0,5-1,0 
m) överskreds riktvärdet för KM (Arsenik 17mg/kg). I ytterligare prover påvisas metallhalter (kadmium) 
över nivån för MRR men under KM. Analysresultaten avseende klororganiska pesticider från de tre 
ytliga samlingsproven påvisar inga halter över laboratoriets rapporteringsgränser. 

Avseende analys av grundvatten och ytvatten visar resultaten att samtliga halter oljekolväten, PAHer, 
och klororganiska pesticider underskrider laboratoriets rapporteringsgränser. Metallhalterna 
motsvarar SGU tillståndsklass 1-2 och enligt resultaten är vattnet tjänligt som dricksvatten avseende 
metaller. Särskild hantering/rening av eventuell länshållning bedöms inte krävas utifrån nu erhållna 
resultat. 

Det bedöms att inga oacceptabla risker föreligger för människors hälsa eller för miljö med den 
nuvarande eller liknande planerad markanvändning. Utifrån erhållna resultat bedöms inga aktiva 
saneringsåtgärder behöva vidtas.  

Eventuella överskottsmassor som uppkommer i samband med entreprenad ska hanteras på ett 
erforderligt sätt. Detta gäller främst i området kring den förorenade provpunkten MS5. 
Kompletterande provtagning/miljökontroll kan vara motiverat i samband med schaktning runt 
punkten i klassningssyfte. I övriga provpunkter med uppmätta halter kadmium över MRR krävs särskild 
hantering om överskottsmassor uppkommer. Dessa massor bedöms dock kunna nyttjas som 
återfyllnad inom området om detta är tekniskt möjligt.  

Vid eventuell ytterligare föroreningsmisstanke (okulärt, luktindikation eller missfärgning) i samband 
med entreprenader, ska arbetet avbrytas och miljökontrollant tillkallas för kompletterande 
provtagning, verifiering av halter samt förslag till vidare hantering/åtgärd.  

Innan exploatering och eventuell schaktarbeten (hantering av överskottsmassor) påbörjas ska en 
skriftlig anmälan om avhjälpandeåtgärd upprättas och därefter godkännas av tillsynsmyndigheten i 
god tid innan arbetena påbörjas (minst 6 veckor). Transportör och mottagningsanläggning för 
eventuella överskottsmassor ska vara godkända.  

Denna rapport utgör skriftlig upplysning/underrättelse om påträffad förorening och ska i enlighet med 
Miljöbalken redovisas för tillsynsmyndigheten. 
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Sammanfattning 
På uppdrag av SYSTRA AB har DeKa Enviro AB (DeKa) utfört en översiktlig miljöteknisk 
undersökning på del av fastigheten Hässleholm 87:22 i Hässleholms kommun.  

Syftet med den genomförda undersökningen var att översiktligt kartlägga 
föroreningssituationen i mark och grundvatten inom rubricerat planområde. Med 
resultatet som grund har en förenklad riskbedömning tagits fram med avseende på risker 
för människors hälsa och miljön. Syftet var även att efter utförd undersökning och 
riskbedömning bedöma behovet av ytterligare undersökningar och/eller övriga åtgärder. 

Undersökning har utförts genom skruvprovtagning med borrbandvagn i totalt 9 
borrpunkter. I 2 av dessa installerades grundvattenrör och grundvattnet har analyserats i 
dessa. Undersökningen omfattas även av 9 handgrävda provgropar för provtagning av de 
ytliga jordlagren bland annat i syfte att undersöka eventuell förekomst av klororganiska 
pesticider.  

Sammanfattningsvis visar resultaten att området som helhet uppfyller Naturvårdsverkets 
kriterier för Mindre känslig markanvändning (MKM) men även i stort markanvändning 
motsvarande Känslig markanvändning (KM). Det är enbart i en punkt (MS5, 0,5-1m) där 
en parameter (arsenik) har påvisats precis över riktvärdet för KM. I övrigt påvisas inga 
föroreningar över KM i något uttaget jordprov. Metaller förekommer naturligt i mark, 
berg och grundvatten, vilket gör att halter avseende detta ofta påvisas oavsett mänsklig 
påverkan. I urban miljö är det även vanligt med något förhöjda halter av metaller och 
även PAH16 till följd av atmosfäriskt nedfall mm. I några punkter påvisas kadmium i 
halter över MRR (mindre än ringa risk) men under såväl KM som MKM. Detta kan härröra 
från såväl den tidigare jordbruksmarken i kombination med atmosfäriskt nedfall och 
bedöms inte föranleda några vidare åtgärder mer än att restriktioner finns om 
överskottsmassor skulle uppstå och hantering avses ske på annan plats.   

Utifrån nu erhållna resultat bedöms inga oacceptabla risker föreligga för människor, djur 
eller miljö avseende den planerade verksamheten i form av ridanläggning. Eventuella 
överskottsmassor som uppkommer från området skall dock hanteras utifrån 
föroreningsgrad och då enstaka parameter över KM har påvisats liksom spår av metaller, 
däribland kadmium över MRR men under KM/MKM, ska tillsynsmyndigheten informeras 
om vart dessa massor avses att hanteras om annan hantering än deponi avses. 
Kompletterande provtagning/miljökontroll i klassificeringssyfte kan även vara motiverat 
beroende på volym överskottsmassor mm. 

Då föroreningshalter över MRR/KM nu har påvisats, ska denna rapport redovisas för 
tillsynsmyndigheten i enlighet med Miljöbalkens upplysningsplikt. Tillsynsmyndigheten 
kan även ställa krav på att en anmälan om avhjälpandeåtgärd ska upprättas innan 
entreprenadstart med tanke på nu påvisade halter över MRR/KM. Det bedöms dock inte 
vara motiverat med någon sanering av området mer än omhändertagande av eventuella 
överskottsmassor. Det bör även i samband med entreprenaden finnas rutin för eventuell 
hantering av förorenad mark och om föroreningsmisstanke skulle uppstå (lukt, visuellt 
inslag av avfall etc.) ska arbetet avbrytas och miljökontrollant tillkallas. Kompletterande 
provtagning/miljökontroll kan även vara motiverat om större volymer överskottsmassor 
uppkommer för verifiering av ingående halter för att därmed säkerställa korrekt 
hantering. Kompletterande provtagning är även motiverat för verifiering av halter om 
överskottsmassor avses hanteras på annan plats än mottagningsanläggning. 
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1 Inledning  
På uppdrag av Hässleholms kommun genom SYSTRA AB (SYSTRA) har DeKa Enviro AB 
(DeKa) utfört en översiktlig miljöteknisk undersökning på del av fastigheten Hässleholm 
87:22 i Hässleholms kommun. 
 
DeKas uppdragsorganisation i detta projekt har varit följande; 

Uppdragledare/kvalitetsgranskning   Tobias Kahnberg 
Handläggare/Fältingenjör    Martin Enström 
Borrentreprenör/fältgeotekniker   PG Borrning AB  
 

2 Bakgrund och syfte 
Undersökningsområdets läge framgår ungefärligt av rött markerat område i Figur 1, 
nedan. 

Syftet med den genomförda undersökningen har varit att översiktligt kartlägga 
föroreningssituationen i mark och grundvatten inom rubricerat planområde. Med 
resultatet som grund har en förenklad bedömning av risker tagits fram med avseende på 
risker för människors hälsa och miljön. Syftet var även att efter utförd undersökning och 
riskbedömning bedöma behovet av ytterligare undersökningar och/eller andra åtgärder.   

 

 
 

I Figur 2 framgår planerad verksamhet i området bland annat omfattande ridbanor, stall 
och beteshagar.  

Inför fältarbetena har en provtagningsplan/karta upprättats, punkterna framgår i 
provtagningskarta i Figur 2 nedan.  

Figur 1. Aktuellt undersökningsområde markerat med rött (Källa: Eniro/Lantmäteriet 2021) 
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3 Områdesbeskrivning 

3.1 Allmänt 
Den undersökta fastigheten ligger sydöst om Hässleholms tätort. Fastighetens läge 
markeras ungefärligt med röd cirkel i Figur 3 nedan. Det är enbart på del av fastigheten 
som undersökning nu har utförts. Västerut i kartan syns Finjasjön som ligger ca 2,5 km 
ifrån aktuell fastighet. Närområdet består främst av skog och åkrar (i söder, väster och 
öster), samt ett industriområde 200 m norrut. På fastigheten är det idag 
åkermark/beteshagar. Inga byggnader finns inom undersökningsområdet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 3 Undersökningsområdet är ungefärligt markerat med röd cirkel i kartan 
(Källa: Lantmäteriet 2021). 

Figur 2. 
Provtagningspunkternas 
placering i förhållande 
till planerad framtida 
verksamhet inom 
fastigheten. 
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3.2 Geologi 
Enligt SGU:s jordartskarta består de ytligaste naturliga jordlagren på och i anslutning till 
fastigheten huvudsakligen av glacial grovsilt, se Figur 4 nedan. 

Vid nu utförd undersökning påträffades sandig mull i de översta 0-0,3 m. Under mullen 
påträffades generellt i de flesta punkterna en siltig sand eller sandig silt (0,5-1 m. u. 
my.). På djupet 1-3m påträffades lerig silt och siltig lera.  

Marken har därmed en minskad genomsläpplighet med ökat djup i alla punkter.  

Bedömningen är att alla jordlager under mullen (alternativt även delar av ovanliggande 
mull) är orörda naturliga jordlager. Inga fyllnadsmassor med inslag av avfall (tegel, glas 
etc.) eller liknande har påträffats vid utförd undersökning i någon av punkterna.  

 

 

 

3.3 Hydrogeologi, ytvatten och brunnar 
Inom aktuell fastighet finns inga kända brunnar i SGUs brunnsarkiv. Inte heller inom en 
radie på 500 m ifrån fastigheten finns några brunnar enligt SGU.  

Det går inte helt att utesluta att äldre brunnar som inte finns registrerade i brunnsarkivet 
ändå kan förekomma inom och utanför området. Inga brunnar noterades dock vid de 
utförda fältarbetena.  

Närmaste ytvattenrecipient är Finjasjön som återfinns ca 2,5 km västerut om området. 

 

 

Figur 4 Undersökningsområdet är ungefärligt markerat med svart cirkel i kartan.  
Inom fastigheten markeras Glacial grovsilt-finsand, ljusgrön färg. Blått område i öster är morän/sandig 
morän och mörkare grönt visar isälvssediment/sand. (Källa: SGUs jordartskarta 2021) 
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Grundvattnets generella bedömda strömningsriktning är västerut mot Finjasjön, men 
flödesriktningen kan lokalt även påverkas av bland annat ledningsgravar, diken, 
ledningar och utfyllnader i mark mm.  Inom hela det undersökta området är ytliga 
mindre diken utgrävda, ner till ca 0,5m under naturlig markyta.                    

Längs med Södra Kringelvägen som ligger i områdets norra kant rinner en mindre bäck, 
kallad ”Suregrop”. Troligtvis avvattnas området mot denna bäck. Grundvattenflödet är 
därmed troligtvis lokalt åt norr/nordväst mot diket/bäcken.  

Vid nu utförd undersökning påträffades grundvattnet ca 1,5 m under markytan.  

 

3.4 Skyddsobjekt i området 
Enligt Naturvårdsverkets karttjänst ”Skyddad natur” ligger aktuell fastighet inte inom 
något vattenskyddsområde eller något annat särskilt värdefullt område ur natur- eller 
miljösynpunkt. Närmaste vattenskyddsområden finns ca 1 km norrut och 1,5 km österut, 
se blå markeringar i Figur 5. I övrigt finns enligt Naturvårdsverkets karttjänst eller enligt 
VISS (Vatteninformationssystem Sverige) inga skyddsobjekt i närområdet.  
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5. Utdrag från Naturvårdsverkets karttjänst ”Skyddad natur”. Aktuellt 
undersökningsområde är ungefärligt markerad med svart i kartan. Blått i kartan 
markerar vattenskyddsområde.   
(Källa: Naturvårdsverket, Skyddad natur - 2021). 
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3.5 Förorenade områden enligt Länsstyrelsens EBH-stöd 
Enligt Länsstyrelsen i Skåne län finns i det direkta närområdet inga potentiellt förorenade 
områden registrerade i EBH-stödet, se Figur 6 nedan. Norr om fastigheten, närmare 
Hässleholms tätort, finns ett större antal förorenade områden markerade i kartan. Inga 
kända förorenade områden finns inom 500 m från nu aktuellt undersökningsområde.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3.6 Historisk markanvändning  
I Figur 7 och 8 framgår historiska flygfotografier från 1960 respektive 1975. Åker-
/jordbruksmark framgår i båda flygfotona, vilket även är dagens användningsområde för 
området. 

Det har troligen inte funnits några miljöstörande verksamheter såsom industrier etc. i 
området utifrån studerade flygfotografier. Det noteras dock att jordbruksverksamhet 
troligen bedrivits sedan åtminstone 1960-talet. Även om växthus etc. inte har funnits där 
problematik kopplat till bekämpningsmedel generellt är större, går det inte utesluta att 
förhöjda halter av bekämpningsmedel (DDT mm) kan förekomma i mark och/eller 
grundvatten och översiktlig analys avseende detta har därför inkluderats i den 
miljötekniska undersökningen. Ingående komponenter i bekämpningsmedel kan även 
vara tungmetaller såsom arsenik, kvicksilver mm.  

I urban miljö noteras ofta även förhöjda halter av metaller och även PAH16 i ytliga 
jordar, vilket måste beaktas i samband med exploateringar (masshantering mm).  

Tyngre oljor nyttjades även förr för att ”vattna” grusvägar för att undvika dammbildning. 
I flygfoto både från 1960 och 1975 noteras troliga grusvägar i delar av 
undersökningsområdet, därav har urval av jordproverna analyserats med avseende på 
petroleumkolväten inkl. PAH16. 

Figur 6. Utdrag från 
länsstyrelsens EBH-
karta. MIFO-objekt i 
närområdet. Aktuell 
fastighet är 
ungefärligt markerad 
med rött. (Källa: 
Länsstyrelsen Skåne, 
EBH-kartan, 2021) 
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4 Markanvändning och jämförvärden 
Ett områdes markanvändning avspeglar de verksamheter och aktiviteter som antas 
förekomma i området och därmed vilka grupper som bedöms exponeras samt i vilken 
omfattning exponeringen förväntas ske. Markanvändningen påverkar även de krav som 
kan ställas på skydd av naturresurser såsom markmiljö, grundvatten, ytvatten inom ett 
område. 

Naturvårdsverkets generella riktvärden anger föroreningshalter i mark under vilka risken 
för negativa effekter på människor, miljö och naturresurser normalt är acceptabel. 
Avsteg kan ibland krävas och platsspecifika riktvärden kan vara motiverade för att 
därmed varken överskatta eller underskatta riskerna. 

I Naturvårdsverkets riktvärdesmodell nyttjas två olika typer av markanvändning för 
beräkning av generella riktvärden: 

 Känslig Markanvändning, KM, där markkvaliteten inte begränsar val av 
markanvändning. Alla grupper av människor kan vistas permanent inom området 
under en livstid. De flesta markekosystem samt grundvatten och ytvatten 
skyddas. KM gäller generellt för bostadsmark. 

Figur 7. Historiskt 
flygfotografi 1960.  

(Källa: Lantmäteriet 2021) 

Figur 8. Historiskt 
flygfotografi 1975.  

(Källa: Lantmäteriet 2021) 
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 Mindre Känslig Markanvändning, MKM, där markkvaliteten begränsar val av 
markanvändning till t ex kontor, vägar eller industrier. Exponerade grupper antas 
vara personer som vistas inom området under sin yrkesverksamma tid. Barn och 
äldre antas vistas tillfälligt inom området. Markkvaliteten ger förutsättningar för 
markfunktioner som är av betydelse vid mindre känslig markanvändning. 
Grundvatten (på ett avstånd om 200 m) samt ytvatten skyddas (NV, 5976, 2009). 

 
Påvisade halter i jord har inom ramen för denna undersökning jämförts med 
Naturvårdsverkets generella riktvärden för KM och MKM. Inga bostäder eller andra 
verksamheter där människor kommer vistas permanent planeras, och markanvändningen 
bedöms därför mer motsvara MKM än KM. 

Högre halter kan i vissa fall accepteras i vägbanor, parkeringsytor etc. Frånsteg kan även 
göras om de platsspecifika förutsättningarna skiljer sig avsevärt från de antaganden som 
är gjorda för de generella riktvärdena. Detta innebär att såväl högre som lägre halter i 
förekommande fall kan accepteras.  

Resultaten för jordproverna har även jämförts med riktvärden för MRR (mindre än ringa 
risk) och gränsvärden för Farligt avfall (FA). 

Gällande grundvatten har resultaten jämförts med SGU:s bedömningsgrunder för 
grundvatten (metaller) samt Drivkraft Sverige (tidigare SPBI) branschspecifika riktvärden 
(petroleumkolväten och PAH:er). 

5 Genomförande 
Undersökningen har omfattat skruvprovtagning i totalt 9 punkter, 9 st handgrävda 
provgropar samt grundvattenprovtagning ur för ändamålet installerade grundvattenrör i 
PEH-plast i 2 provpunkter. Provtagning har även gjorts av vattnet i så kallade ”Suregrop” 
(bäck/dike) som rinner i områdets norra kant.  

Undersökningen har varit av översiktlig karaktär och omfattat provtagning över stora 
delar av området men med huvudfokus kring område där nytt stall och ridbanor avses 
att uppföras (se Bilaga 1, karta med inmätta provpunkter). Provpunkternas läge samt 
jämförelse med riktvärden framgår även i Figur 9 och 10.  

Inga avvikelser har gjorts i förhållande till provtagningsplanen.  

5.1 Jordprovtagning - Genomförande 
Skruvprovtagning avseende jord har genomförts med hjälp av borrbandvagn. 
Provpunkterna fördelades över området utifrån underlag från den historiska 
inventeringen samt utifrån planskiss på föreslagen kommande markanvändning. 
Provtagning har utförts ner till som djupast 3 m under markytan. Jordprov från 
skruvprovtagningen uttogs som samlingsprov från varje jordart i halvmetersintervall. I 
Bilaga 1 framgår ritning med provpunkter. 

Totalt grävdes även 9 handgrävda provgropar för provtagning av ytliga jordlager. Prov 
uttogs som samlingsprover i varje provgrop på nivån 0-0,5m, samt bottenprov på 0,5m. 
Jordproverna från provgroparna slogs samman till tre samlingsprover (PG A+B, PG 
C+D+E+F och PG G+H+I). I Figur 10 framgår lokalisering av respektive provgrop samt 
delområden för samlingsprover (blått, orange och grönt område). Enskilda jordprov från 
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varje provgrop och respektive djupnivå sparades även för att möjlighet skulle finnas att 
göra uppföljande analyser om samlingsproven hade indikerat på förhöjda 
föroreningshalter.   

Totalt uttogs 57 jordprover, av dessa gjordes ett urval (utifrån fältintryck, jordlager, 
fältmätningar mm) och 13 av jordproverna skickades in för analys på laboratorium 
(Eurofins AB). Jordproverna analyserades med avseende på ett urval av parametrarna 
metaller, PAHer, alifater, aromater och BTEX (bensen, toluen, etylbensen och xylen) 
samt PCB7. De tre samlingsproverna från de ytliga provgroparna (nivån 0-0,5m) 
analyserades även med avseende på klororganiska pesticider. Analysomfattning för 
respektive jordprov framgår i Bilaga 2 Fältprotokoll.  

Vid provtagningstillfället har samtliga uttagna prover även analyseras direkt i fält med en 
fotojonisationsdetektor (PID). Dubbelprov uttogs av varje prov och fältanalys gjordes på 
det ena av dubbelproven. Fältanalysen med PID-instrumentet är en relativanalys som 
indikerar om lättflyktiga kolväten förekommer i jordproverna eller inte. Metoden används 
främst som beslutsunderlag i fält och kompletteras med laboratorieanalyser. 

Oavsett om förorening har indikerats med PID eller inte, har ett antal jordprover skickats 
till ackrediterat laboratorium (Eurofins Environment AB) för vidare analys och verifiering 
av halter. De prover som har analyserats har valts ut i syfte att verifiera eller avvisa 
föroreningsmisstankar.  

5.2 Provtagning av grundvatten och ytvatten - Genomförande 
Grundvattenrör installerades i två av borrhålen (i punkterna MS4 och MS8). Rören har 
mätts in och höjdsatts med GPS.  

Vattenprov (ML4 och ML8) uttogs ur rören 2 dagar efter installation. Vid 
grundvattenprovtagningen nyttjades speciellt avsedda kärl från laboratorium. Innan 
proven uttogs omsattes vattnet i rören för att få ett representativt prov med nytt 
tillströmmande vatten. De båda rören installerades med 2 m filter och 1 m rör i vardera 
rör. Grundvattenytan som var ca 1,5 under markytan hamnade då väl inom nivån för 
filterrören.  

Provtagning gjordes även av ytvatten i det dike/bäck som rinner i områdets norra gräns, 
söder om Södra Kringelvägen, provbemärkning ”ML Suregrop”. 

Vattenprov från båda rör rören och ytvattenprovet analyserades med avseende på 
metaller, PAHer, alifater, aromater och BTEX (bensen, toulen, etylbensen och xylen) 
samt klororganiska pesticider.  

6 Resultat 
I Bilaga 1 visas en översiktsritning på hela undersökningsområdet med samtliga 
provtagningspunkter markerade. Fältanalysprotokoll med jordartsbedömning, 
provtagningsdjup för respektive prov, urval av prov till laboratorieanalys och resultat från 
fältanalys med PID-instrumentet samt övriga noteringar från fältarbetet återfinns i Bilaga 
2. I Bilaga 3 återfinns en sammanställning över resultaten av analyserade jord- och 
grundvattenprover samt jämförelse med riktvärden. I Bilaga 4 finns samtliga 
analysrapporter. 
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6.1 Mark 

I fält konstaterades att jordlagren generellt består av en sandig mull i de översta 0-0,3 
m, sandigare material (sandig silt eller siltig sand) i nivån 0,5-1 och en siltig lera/lerig silt 
i nivåerna under 1-1,5m ner till 3 m.  

I punkten 4 påträffades hårdare material och borrstopp på nivån 2,8m. Enligt SGUs 
brunnsarkiv har de närliggande brunnarna ett jorddjup mellan 10-22 m under markytan, 
därför är det troligt att borrstoppet på 2,8 m inte beror på berggrunden utan mer troligt 
ett större block eller sten.  

I Bilaga 3.1 ses en sammanställning av analysresultaten (metaller, olja och PAH) och i 
Bilaga 3.2 ses en sammanställning av resultaten med avseende på klororganiska 
pesticider.  

Inget av de analyserade proverna överstiger riktvärdena för MKM. Endast i ett prov 
överskrids KM avseende en enskild parameter, i provet MS5. I Provet MS5 0,5-1 
påvisades Arsenik i halten 17 mg/kg, vilket kan jämföras med riktvärdet för KM som är 
10 mg/kg och för MKM 25 mg/kg. I resterande analyserade prover har inga halter över 
KM uppmätts. Spår av metaller, däribland kadmium i halter över MRR (mindre än ringa 
risk) men under KM/MKM noteras i några av de uttagna jordproven. Metaller och även 
PAH påvisas ofta i urban miljö.  Tre av jordproverna har även analyserats även med 
avseende på PCB7. Resultaten visar att inga halter överskrider laboratoriets 
rapporteringsgränser.  

 

 

MS1 

MS2 

MS3 

MS4 

MS5 

MS6 

MS7 

MS8 

MS9 

     = Under KM 

     = KM - MKM 

     = Över MKM 

Figur 9. Resultat av undersökning, jordprover. (Källa: DeKa 2021) 
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I Figur 10 visas hur de tre samlingsproven uttogs och slogs samman för analys av 
klororganiska pesticider samt även metaller och PAH16. Analysresultaten avseende 
klororganiska pesticider för alla tre samlingsproverna visar inga halter över 
rapporteringsgränser och därmed heller inte överstigande något av de jämförbara 
riktvärdena, se Tabell 1 nedan.  

Proven analyserades även med avseende på PAHer och metaller. Inga PAHer påvisades 
och metallhalterna ligger långt under KM, vilket även framgår i Bilaga 3.1.  

 

 

 

 

 

 

PG A 

PG B 

PG C 

PG D 

PG E 

PG F 

PG G 

PG H 

PG I 

Figur 10. Placering av provgropar samt redovisning av resultat i jämförelse med 
riktvärden. (Källa: DeKa 2021) 

 = Under KM/MKM 

     = Över KM/MKM 

Tabell 1. Resultat av samlingsprover och analys av klororganiska pesticider(Källa: DeKa 2021) 
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■ 

IProvpuukt (m.u.m}'-) 
i\'\'l\fRR 

~-VKM 1.Nv.MDI: Bollbdska 

(mg/kg Ts) 
(mg/kg c..-. iaterveatloll MSAB MSCDEF MSGill 

Ts) ~>- l nllle 
""' 

' Djup under mark)•tan ' 0-0,5 0-0,5 0-0,5 

Provtagningsdatum 2021-07-21 2021-07-21 2021-07-21 

IT~1-1·s~l>~ta·~·~,Ts. (~/•) 
.. .. .. . .. .. ,.. . ... . .... .. .... ... . 

,.- 87 ,6 
... 

74,2 86,7 

Pesticider 

Aldrin-Dieldrin sum 0,02 .. ~.1~ ' < 0,002 < 0,002 < 0,002 . 
lnnTinnn:nnE · · 

.... ............... . , ,., ... , ... , . . ....... . . ...... , .... .... . ...... 

0,1 1 . <0,003 <0,003 <0,003 

Hexaklorbenseu 0,035 0,1 . <0,001 <0,001 <0,001 

Kviutozeu-
0,12 0,4 <0,001 <0,001 <0,001 

peutakloraniliu 
tetra- och 

0,5 2 <0,001 <0,001 <0,001 
pentaklorbensen som 

Eudosulfau sum - - 4 <0,0025 <0,0025 <0,0025 

Heptaklor - - 4 <0,001 <0,001 <0,001 

Klordan - - 4 <0,001 <0,001 <0,001 

HCH gamma (lindan) - - - <0,001 <0,001 <0,001 
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Sammanfattningsvis kan konstateras att inga föroreningshalter över Naturvårdsverket 
riktvärden för MKM har påträffats i någon punkt/uttagna prov samt att alla prover med 
undantag för ett prov visar halter under KM (arsenik över KM i provet MS5). De ytliga 
samlingsproven även från området vid MS5, påvisar inga halter över vare sig KM/MKM 
eller MRR. 

6.2 Grundvatten 

I Tabell 2 och 3 framgår sammanställning av resultaten från grundvattenanalyserna, 
samt jämförelse med riktvärden. I Bilaga 4 redovisas analysprotokollen i sin helhet.  

Resultaten har jämförts med SPBI:s branschspecifika riktvärden (BTEX, alifater, aromater 
PAH:er) i Tabell 2 nedan.  

Enligt analys av grundvatten visar resultaten att vattnet inte påvisar några oacceptabla 
föroreningar, se Tabell 2 nedan.  

De riktvärden som bedöms som mest tillämpbara är ångor i byggnader samt miljörisker 
ytvatten. Dricksvatten bedöms inte vara relevant då dricksvattenuttag inte förväntas ske 
inom fastigheten. I Tabell 2 som visar oljekolväten och PAHer är det inget av ämnena 
som överstiger laboratoriets rapporteringsgränser, därmed underskrids riktvärdena med 
mycket god marginal. 

Tabell 2. Sammanställning av grundvattenprov samt jämförelse med riktvärden.  
Riktvärden, SPI-RV för grundvatten (mg/l). I tabellen anges även vilken utspädning som har 
antagits i beräkningarna. 

 

Metallhalterna har utöver jämförelse med SGUs bedömningsgrunder även jämförts med 
Livsmedelsverkets gränsvärden för dricksvatten, se Tabell 3 nedan. Grundvattnet är 
enligt resultaten tjänligt som dricksvatten med avseende på metaller i båda de provtagna 
grundvattenrören dvs mycket låga halter har noterats. Analys har utförts på filtrerade 
prover dvs på ämnen som är lösta i vattnet. Att metaller påträffas i låga halter i 
grundvatten är vanligt förekommande då metaller finns naturligt i jorden även utan 
mänsklig påverkan.  
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Riktvlrden SPI-RV 
Drlc:bvatten 

Ånaorl MIijörisker 

byanader 
Benttnlna 

Vitmarker 
ML 

Ytvatten ML4 MLB 

l 1/5000 l 1/100 1/10 (2019-01-09) (2019-01-09) 
"Suregrop" 

Utspädningsfaktor 
mg/I mg/I mg/I mg/I mg/I 

(2019-01-09) 

Bensen 0,0005 0,05 0,4 0,5 1 <0,00050 <0,00050 <0,00050 

Toluen 0,04 7 0,6 0,5 2 <0,0010 <0,0010 <0,0010 

Etylbensen 0,03 6 0,4 0,5 0,7 <0,00 10 <0,0010 <0,00 10 

Xylen 0,25 3 4 0,5 1 <0,0010 <0,0010 <0,0010 

Alifater >C5-C8 0, 1 3 1,5 0,3 1,5 <0,020 <0,020 <0,020 

Alifater >C8-C10 0,1 0, 1 1,5 0,15 1 <0,020 <0,020 <0,020 

Alifater >C10-C12 0,1 0,025 1,2 0,3 1 <0,020 <0,020 <0,020 

Alifater >C12-C16 0,1 1 3 1 <0,020 <0,020 <0,020 

Alifater >C16-C35 0,1 1 3 1 <0,050 <0,050 <0,050 

Aromate r >C8-C10 0,07 0,8 1 0,5 0,15 <0,010 <0,0 10 <0,010 

Aromater >C10-C16 0,01 10 0,1 0,12 0,015 <0,010 <0,010 <0,010 

Aromater >C16-C35 0,002 25 0,07 0,005 0,015 <0,00050 <0,00050 <0,00050 

Oljetypning Utgå r Utgår Utgår 

PAH L 0,01 2 0,08 0,12 0,04 <0,00020 <0,00020 <0,00020 

PAH M 0,002 0,01 0,01 0,005 0,015 <0,00030 <0,00030 <0,00030 

PAH H 0,00005 0,3 0,006 0,0005 0,003 <0,00030 <0,00030 <0,00030 
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Vidare jämförelse med SGU tillståndsklasser (Tabell 3) visar att de tre proverna 
motsvarar SGU tillståndsklass 1-2. 

Tillståndsklass 5 motsvarar generellt gränsvärdet för otjänligt dricksvatten, uppmätta 
halter är med mycket god marginal under klass 5.  

Därmed innebär detta att nu påvisade halter bedöms som låga och vattnet teoretiskt 
även uppfyller dricksvattenkriterier med avseende på metaller och de parametrar där 
gränsvärde etc. finns framtaget. 

  

Tabell 3. Jämförelsetabell grundvatten, SGUs och SLVs bedömningsgrunder/ gränsvärden.  

 

De båda vattenproverna analyserades även med avseende på klororganiska pesticider. 
Resultaten visar att inga halter överskrider laboratoriets rapporteringsgränser (se bilaga 
4) dvs inga/mycket låga halter förväntas förekomma i området. 

Grundvattenytan har mätts in på nivån ca 1,54 m under markytan i borrpunkt MS4 och 
1,41 m under markytan i borrpunkt MS8. I fält observerades att ytan på bäcken till synes 
ligger lägre än ytan i grundvattenbrunnarna. Om grundvattenytan i norr antas vara 
samma som vattenytan i bäcken i det norra området så är grundvattnets lutning 
åtminstone lokalt åt nordväst (med de båda inmätta brunnarnas resultat samt bäckens 
nivå), vilket även stämmer med markens lutning i området.  

7 Bedömning av risker 
Inga bostäder eller andra verksamheter där människor kommer vistas permanent 
planeras, markanvändningen bedöms därför snarare motsvara MKM än KM.  

Den konceptuella modellen (Figur 11) beskriver översiktligt föroreningskälla, spridnings- 
och exponeringsvägar. Inom fastigheten och med nuvarande och planerad 
markanvändning är den konceptuella modellen inte applicerbar för alla exponeringsvägar 
i figuren. Flera av exponeringsvägarna bedöms inte vara aktuella då människor inte 
heller kommer vistas permanent på fastigheten. Bland annat förväntas inte intag av 
dricksvatten eller växter/grödor ske i aktuellt fall. 

Den enda föroreningen som påträffats är arsenik, i nivå strax över KM men med god 
marginal under MKM. I samtliga övriga 8 provpunkter påträffas arsenik i halter under 
eller strax över 2 mg/kg dvs långt under såväl KM som MKM. Detta tillsammans med att 
det inte heller påträffats någon förekomst av arsenik i grundvattnet eller ytvattnet, visar 

'~ DEKA ENVIRO AB 
~ ~MAHA Mll J ◊TJÅ'IS"ER - FÖR rnNOFN OCH Ml ' J◊N 

Parameter/cräns-
Klassindelninc Bedömnincscrunder SGU 2013 

/jämförvärde 1 2 3 4 ML4 MLS "Surecrop" 

Prov. Datum 2021-07-21 2021-07-21 2021-07-21 

Arsenik <0,001 0,001-0,002 0,002-0,005 0,OOS:-0,01 0,00066 0,00057 0,00023 

Bly <0,0005 0,0005-0,001 0,001-0,002 0,002-0,01 0,00009 0,000026 <0,000010 

Ka dmium <0,0001 0,0001-0,0005 0,0005-0,001 0,001·0,005 0,000054 0,000037 <0,0000040 

Koppar <0,02 0,02·0.2 0. 2-1 1-2 0,003 0,003 0,0015 

Kro m <0,0005 0,000.5-0,005 0,005-0,01 0,01-0,05 <0,000050 0,00019 0,00014 

Kvicks ilver <0,000005 o,000005-0.00001 0,00001·0,00005 0,00005-0,001 <0,0000050 <0,0000050 <0,0000050 

Nicke l <0,0005 0,0005-0,002 0,002-0,01 0,01-0,02 0,0014 0,0018 0,00088 

Zink <0,005 0,005-0,01 0.01-0,1 0,1·1 0,00039 0,0027 0,0023 

*Livs medelsverket, Rå d om e nskil d dricksvatte nförsörjn ing 
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att arsenik troligen inte är ett problem i området. Denna förorening bedöms därmed inte 
medföra några oacceptabla risker för varken människors hälsa eller för miljön. 

De tre samlinsproverna som tagits (bestående av jord från totalt ytliga 9 provgropar) 
visar inga PAH halter och inga metallföroreningar överstigande KM. Även arsenikhalten 
ligger kring 2-3 mg/kg, d.v.s. långt under KM. Dessa samlingsprover bedöms 
representera föroreningssituationen i den ytliga jorden väl. Generellt sett medför ytliga 
föroreningar en större risk för exponering, faktumet att inga ytliga föroreningar påträffats 
i aktuellt fall sänker därmed riskerna ytterligare.  

För grundvattnet bedöms att de tillämpbara riktvärdena främst motsvarar Drivkraft 
Sverige (tidigare SPBI) riktvärden för ångor i byggnader och eventuellt miljörisker 
ytvatten. Dessa riktvärden underskrids med god marginal i de båda uttagna 
grundvattenproverna. Grundvattnet uppfyller dessutom dricksvattenkriterier för samtliga 
analyserade metallparametrar.  

Att inga oacceptabla halter av ämnen påvisas i grundvattnet eller bäcken stärker 
bedömningen att det inte heller finns någon betydande föroreningsproblematik i marken 
inom området. Grundvattenproverna representerar ett betydligt större område än de 
jordprover som uttagits och avspeglar stora jordmassor varigenom vattnet infiltrerat. 
Inte heller Arsenik hittas i grundvattnet, vilket är det enda ämne som uppmätts i något 
förhöjd halt i jord (över KM men under MKM), vilket även tyder på att inte heller arsenik 
är ett problem i området.  

 

 

Figur 14. Konceptuell modell som beskriver spridnings- och exponeringsvägar, föroreningskälla samt 
skyddsobjekt. (Källa: NV rapport 5977).  

 

Den samlade bedömningen är att föroreningssituationen i mark och grundvattnet inte 
innebär några oacceptabla risker för människors hälsa eller för miljö med den nuvarande 
eller liknande planerad markanvändning. Vid ändrad markanvändning såsom om området 
avses nyttjas för bostäder etc. i framtiden behöver dock eventuella risker belysas 
ytterligare med tanke på nu erhållna resultat. Detsamma gäller om schaktarbeten ska 
utföras inom det förorenade området, då en anmälan om efterbehandling (enligt 28 § 
förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) måste lämnas till 

'~ DEKA ENVIRO AB 
~ ~MAHA Mll J ◊TJÅ'IS"ER - FÖR rnNOFN OCH Ml ' J◊N 
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tillsynsmyndigheten, detta utifrån noterad halt av enskild parameter över KM samt 
enskilda parametrar även över MRR. 

 

8 Diskussion 
Hela den provtagna delen av området uppfyller kriterierna för mindre känslig 
markanvändning (MKM) och till stor del även känslig markanvändning (KM). 

Då föroreningshalterna med mycket god marginal ligger under riktvärdena för MKM och 
även under KM med undantag av en enskild parameter i ett prov, bedöms inte påträffade 
föroreningar utgöra några oacceptabla risker för människors hälsa eller för miljön med 
nuvarande eller planerad liknande markanvändning. Samlingsprov av ytliga jordlager 
visar även att den ytlig jorden inte innehåller några föroreningar överstigande KM.  

Inga halter i närheten av riktvärden för Ångor i byggnader eller miljörisker ytvatten som 
bedöms vara de mest tillämpbara riktvärdena avseende grundvatten har påträffats i 
grundvattnet. Vid jämförelser med SGU bedömningsgrunder (metaller) konstateras även 
där låga halter motsvarande tillståndsklass 1-2. 

Utifrån resultaten bedöms inga aktiva saneringsåtgärder krävas idag, dock innebär det 
ändå restriktioner och krav på hantering av eventuella överskottsmassor som 
uppkommer från fastigheten i samband med exempelvis entreprenad etc. Detta gäller 
främst i området kring den förorenade provpunkten MS5 då provet överstiger KM, där 
schaktning eller liknande åtgärder är anmälningspliktiga enligt miljöbalken. Det har även 
noterats halter av kadmium över MRR men långt under KM/MKM i några provpunkter, 
vilket också kräver särskild hantering om överskottsmassor uppkommer. Dessa massor 
bedöms dock kunna nyttjas som återfyllnad inom fastigheten om detta är tekniskt 
möjligt. 

Utifrån ovan och nu erhållna resultat bedöms inga aktiva saneringsåtgärder etc. behöva 
vidtas i området inför planerad verksamhet. Däremot ska eventuella överskottsmassor 
hanteras på ett erforderligt sätt och kompletterande provtagning/miljökontroll kan 
därmed även vara motiverat i samband med bortforsling av massor omkring den 
förorenade punkten i klassningssyfte. 

 

9 Slutsats och rekommendation 
Utifrån nu erhållna resultat och resonemang enligt ovan, görs följande slutsatser och 
rekommendationer: 

 Föroreningar har endast påträffats i en av provpunkterna, MS5, där 
föroreningshalten avseende en enskild parameter (arsenik) överstiger riktvärde 
för KM. I resterande delar av området underskrids därmed såväl MKM som KM 
med god marginal.   
 

 Föroreningssituationen i mark och grundvattnet bedöms inte innebära några 
oacceptabla risker för människors hälsa eller för miljö med den nuvarande eller 
planerade markanvändningen (stall, ridbanor och beteshagar). Fastigheten 
uppfyller kriterierna för Mindre känslig markanvändning, MKM och i stort även för 

'~ DEKA ENVIRO AB 
~ ~MAHA Mll J ◊TJÅ'IS"ER - FÖR rnNOFN OCH Ml ' J◊N 
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känslig markanvändning, KM. Planerad verksamhet bedöms främst motsvara 
MKM. 
 

 Inga saneringsåtgärder bedöms vara motiverade vare sig med nuvarande eller 
planerad markanvändning. Däremot ska eventuella överskottsmassor som kan 
uppstå i samband med kommande entreprenad/grundläggning etc. hanteras på 
ett erforderligt sätt och provtagning/miljökontroll kan därmed även vara 
motiverat i samband med byggnation av de tilltänkta byggnaderna i området (i 
klassificeringssyfte) och om massor avses hanteras på annan plats än på 
deponi/mottagningsanläggning. 
 

 Om exploatering ska ske inom fastigheten vilket nu är planerat måste en anmälan 
om efterbehandling (enligt 28 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd) först lämnas in till tillsynsmyndigheten minst 6 veckor innan arbetena 
påbörjas. Detta då halter över KM har påträffats inom fastigheten och då 
schaktarbeten för grundläggning av planerade byggnader (ridhus mm), 
anläggande av parkeringsytor mm kommer att utföras i området. 

 
 Grundvattnet visar ingen oacceptabel förekomst av föroreningar och någon 

särskild hantering/rening vid eventuell länshållning bedöms inte krävas utifrån nu 
erhållna resultat.  

 
 Om annan verksamhet/nyttjande avses i framtiden, såsom bostäder etc. kommer 

troligen åtgärder krävas för att marken då i ännu större utsträckning ska 
motsvara KM dvs ytterligare förtätad provtagning mm kan vara nödvändigt med 
tillhörande ny riskbedömning. 

 
 Denna rapport ska i enlighet med Miljöbalkens upplysningsplikt/skyldighet skickas 

till tillsynsmyndigheten. 
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Bilaga 1 

Översiktsritning, provpunkter 
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Fältprotokoll 
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FÄLTPROTOKOLL 
MILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING

DeKa Enviro AB Bilaga 2 

Projekt: Laboratorium för analys:

Projektnummer: Entreprenör:

Uppdragsledare Väderlek:

Provtagare: PID (modell/ID-nr)

Datum: Kalibreringsgas:

Syfte: Antal jordprover:
Provtagningslokal: Antal vattenprover:

Provmärkning Djup Jordart* Inmätt GV-yta Notering Lab. analys
(m.u.my) (m u my) (lukt, färg, inslag av mtrl, fotonr. mm) (analyspaket)

MS1 0-0,5 Sa Mull 0,2 Mull 0-0,25
(Beteshagar norr) 0,5-1 Si Le 0,3 Met, PAH16, olja

1-1,5 Le Si 0
1,5-2 Le Si 0

MS2 0-0,5 Mull / Sa 0 Mull 0-0,3
(Hagar väst) 0,5-1 Sa 0 Metaller, PAH16

1-1,5 Le Si 0
1,5-2 Le Si 0

MS3 0-0,5 Mull / Sa 0 Mull 0-0,1 Metaller, PAH16
(Stall) 0,5-1 Sa 0

1-1,5 Sa 0
1,5-2 Le Si 0

MS4 0-0,5 Mull / Si Sa 0 Mull 0-0,1 Met, PAH16, olja, PCB7
( Stall) 0,5-1 Si Le 0

1-1,5 Le Si 0
1,5-2 Le Si 0 1,54m Blött från 2 m. Metaller, PAH 16
2-2,8 Le Si 0 Borrstopp 2,8m

MS5 0-0,5 Mull / Sa 0 Mull 0-0,5
(Ridbana norra) 0,5-1 Sa 0 Met, PAH16, olja, PCB7

1-1,5 Sa 0
1,5-2 Le Si 0

MS6 0-0,5 Mull / Si Sa 0 Mull 0-0,2 Met, PAH16, olja
(Ridbana södra) 0,5-1 Sa 0

1-1,5 Si Sa 0
1,5-2 Le Si 0

MS7 0-0,5 mull / Si Sa 0  mull 0-0,2 Met, PAH16, olja, PCB7
(Ridbana öster) 0,5-1 Sa Si 0

1-1,5 Le Si 0
1,5-2 Le Si 0

MS8 0-0,5 Mullhaltig torv 0 mull 0-0,2 
(Ridbana öster) 0,5-1 Si 0 Metaller, PAH 16

1-1,5 Le Si 0 1,41m
1,5-2 Le Si 0
2-2,5 Si Le 0
2,5-3 Si Le 0 GV rör 2 m filter 1 m rör. 

MS9 0-0,5 Sa Mull / Le Sa 0 Mull 0-0,05 Met, PAH16, olja
(Parkering) 0,5-1 Le Sa 0

1-1,5 Le Si 0
1,5-2 Le Si 0

*Jordarter enl SGF:s beteckningssystem

St = sten            Si = silt         Bl = block      F = fyllnadsmassor

Gr = grus            Le = lera      B = berg         Sa = sand

Mn = morän      Let= torrskorpelera        Mu = mull   T=torv

**VOC: (Volatile Organic Compounds), PID-instrument.

57
2 gv och 1 yv

Eurofins AB

PG Borrning

Uppehåll, sol

MiniRay Lite

Isobuten 100 ppm

VOC**      
(ppm)

Hässleholm Systra 

21-073

Tobias Kahnberg

Martin Enström

2021-07-19

MTU - Mark och grundvatten
Hässleholm 87:22
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FÄLTPROTOKOLL 
MILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING

DeKa Enviro AB Bilaga 2 

MTU Hässleholm, 21-073

Provmärkning Djup Jordart* Obs. GV-yta Notering Lab. analys
(m.u.my) (m u my) (lukt, färg, inslag av mtrl, fotonr. mm) (analyspaket)

PG A 0-0,5 Mull
0,5 Sa 

PGB 0-0,5 Mull
0,5 Sa 

PG C 0-0,5 Sa Mull
0,5 Sa Si

PG D 0-0,5 Sa Mull
0,5 Si Sa

PG E 0-0,5 Sa Mull
0,5 Sa 

PG F 0-0,5 Sa Mull
0,5 Sa 

PG G 0-0,5 Mull
0,5 Sa Si

PG H 0-0,5 Mull Sa 
0,5 Sa

PG I 0-0,5 Mull
0,5 Sa 

Samlingsprover
PG A B 0-0,5 Sammlingsprov A B Pestic., metall + PAH 16

0,5
PG C D E F 0-0,5 Sammlingsprov C D E F Pestic., metall + PAH 16

0,5
PG G H I 0-0,5 Samlingsprov G H I Pestic., metall + PAH 16

0,5

*Jordarter enl SGF:s beteckningssystem

St = sten            Si = silt         Bl = block      F = fyllnadsmassor

Gr = grus            Le = lera      B = berg         Sa = sand

Mn = morän      Let= torrskorpelera        Mu = mull   T=torv

**VOC: (Volatile Organic Compounds), PID-instrument.

VOC**      
(ppm)

I I I I I I 
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Bilaga 3 

Jämförelsetabell, riktvärden 
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DeKa Enviro AB Sammanställning analysresultat, jord Bilaga  3.1
Uppdragsnummer: 21-073

Provpunkt (m.u.my.)
NV MRR 

(mg/kg Ts)
KM

(mg/kg Ts)                   
MKM

(mg/kg Ts)
FA                          

(mg/kg Ts)
MS 1          

0,5-1m
MS2          

0,5-1m          
MS3           

0-0,5m
MS4           

0-0,5m
MS4         

1,5-2m
MS5           

0,5-1m
MS6          

0-0,5m
MS7             
0-0,5

MS8        
0,5-1m

MS9          
0-0,5m

Provtagningsdatum 2021-07-19 2021-07-19 2021-07-19 2021-07-19 2021-07-19 2021-07-19 2021-07-19 2021-07-19 2021-07-19 2021-07-19

Torrsubstans, Ts (%) 83,5 88,8 89,3 91,2 76,6 83,4 89,4 87,1 83,6 90,9

Petroleumämnen
Bensen - 0,012 0,04 1000 <0,0035 <0,0035 <0,0035 <0,0035 <0,0035 <0,0035
Etylbensen - 10 50 1000 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
M/P/O-Xylen - 10 50 1000 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
Toluen - 10 40 1000 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
Alifater >C5-C8 - 25 150 700 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

Alifater >C8-C10 - 25 120 700 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0
Alifater >C10-C12 - 100 500 1000 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0
Alifater >C12-C16 - 100 500 10000 <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

Alifater >C16-C35 - 100 1000 10000 <10 <10 <10 <10 <10 <10
Aromater >C8-C10 - 10 50 1000 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0

Aromater >C10-C16 - 3 15 1000 <0,90 <0,90 <0,90 <0,90 <0,90 <0,90

Aromater >C16-C35 - 10 30 1000 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Oljetyp Utgår Utgår Utgår Utgår Utgår Utgår 

PAH

PAH-L 0,6 3 15 1000 <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 1000 <0,075 <0,075 <0,075 <0,075 <0,075 <0,075 <0,075 <0,075 <0,075 <0,075

PAH-H 0,5 1 10 50 <0,11 <0,11 <0,11 <0,11 <0,11 <0,11 <0,11 <0,11 <0,11 <0,11

PAH, cancerogena - - - - <0,090 <0,090 <0,090 <0,090 <0,090 <0,090 <0,090 <0,090 <0,090 <0,090

PAH, övriga - - - - <0,14 <0,14 <0,14 <0,14 <0,14 <0,14 <0,14 <0,14 <0,14 <0,14

Metaller

Arsenik As 10 10 25 1000 2,6 <2,1 <2,1 2 2,5 17 <2,1 2,3 2,5 2,4

Barium, Ba - 200 300 50000 50 21 16 27 44 47 31 45 53 28

Kadmium Cd 0,2 0,8 12 1000 0,34 <0,20 <0,20 <0,20 0,22 0,66 <0,20 0,24 0,26 0,22

Kobolt Co - 15 35 1000 6,3 1,8 1,5 4,4 4,9 5 3,4 4,4 6,4 5,8

Krom Cr, totalt 40 80 150 10000 8,6 3,3 2,5 7,3 6,4 3,7 5,8 8,6 9,4 7,1

Kvicksilver Hg 0,1 0,25 2,5 50 <0,011 <0,011 0,013 <0,010 <0,012 <0,011 0,011 0,011 <0,011 <0,010

Koppar Cu 40 80 200 2500 5 0,93 0,82 4,6 7,1 2,6 1,9 3,1 8,3 3,8

Nickel Ni 35 40 120 1000 5,5 2,1 1,4 4,7 5 2,4 3,6 4,3 6,8 4,7

Bly Pb 20 50 400 2500 5 1,4 2,9 3,6 4,4 2,2 3,1 4 5,2 3,8

Vanadin  V - 100 200 10000 25 5,4 5,7 19 17 19 15 22 25 21

Zink Zn 120 250 500 2500 30 7,3 8,9 22 27 12 13 22 35 20

Övriga

PCB7 - 0,008 0,2 10** <0,0070 <0,0070 <0,0070

Sida 1 av 2



DeKa Enviro AB Sammanställning analysresultat, jord Bilaga  3.1
Uppdragsnummer: 21-073

Provpunkt (m.u.my.)
NV MRR 

(mg/kg Ts)
KM

(mg/kg Ts)                   
MKM

(mg/kg Ts)
FA                          

(mg/kg Ts)

Provtagningsdatum

Torrsubstans, Ts (%)

Petroleumämnen
Bensen - 0,012 0,04 1000
Etylbensen - 10 50 1000
M/P/O-Xylen - 10 50 1000
Toluen - 10 40 1000
Alifater >C5-C8 - 25 150 700

Alifater >C8-C10 - 25 120 700
Alifater >C10-C12 - 100 500 1000
Alifater >C12-C16 - 100 500 10000

Alifater >C5-C16 - 100 500 -

Alifater >C16-C35 - 100 1000 10000
Aromater >C8-C10 - 10 50 1000

Aromater >C10-C16 - 3 15 1000

Aromater >C16-C35 - 10 30 1000

Oljetyp

PAH

PAH-L 0,6 3 15 1000

PAH-M 2 3,5 20 1000

PAH-H 0,5 1 10 50

PAH, cancerogena - - - -

PAH, övriga - - - -

Metaller

Arsenik As 10 10 25 1000

Barium, Ba - 200 300 50000

Kadmium Cd 0,2 0,8 12 1000

Kobolt Co - 15 35 1000

Krom Cr, totalt 40 80 150 10000

Kvicksilver Hg 0,1 0,25 2,5 50

Koppar Cu 40 80 200 2500

Nickel Ni 35 40 120 1000

Bly Pb 20 50 400 2500

Vanadin  V - 100 200 10000

Zink Zn 120 250 500 2500

Övriga

PCB7 - 0,008 0,2 10**

PG - AB          
0-0,5m

PG -
CDEF          
0-0,5m

PG - GHI      
0-0,5m

2021-07-19 2021-07-19 2021-07-19

82,4 82,9 88,5

<0,045 <0,045 <0,045

<0,075 <0,075 <0,075

<0,11 <0,11 <0,11

<0,090 <0,090 <0,090

<0,14 <0,14 <0,14

3,7 <2,2 2,4

62 44 45

0,44 <0,20 0,34

4,6 1,9 3,2

10 4,2 6,9

0,06 0,042 0,041

5,8 1,8 3,3

5 2,4 3,6

13 3,7 12

26 11 20

33 8,5 20

Sida 2 av 2



DeKa Enviro AB Bilaga 3.2   Jämförelsetabell Pesticider

21-073 - Hässleholm MTU ridanl.

Provpunkt (m.u.my.)
NV MRR

(mg/kg Ts)                   

NV KM
(mg/kg 

Ts)                   

NV MKM
(mg/kg 

Ts)

Holländska 
intervention 

value
MS AB MS CDEF MS GHI

Djup under markytan 0-0,5 0-0,5 0-0,5
Provtagningsdatum 2021-07-21 2021-07-21 2021-07-21

Torrsubstans, Ts (%) 74,2 86,7 87,6

Pesticider

Aldrin-Dieldrin sum . 0,02 0,18 . < 0,002 < 0,002 < 0,002

DDT, DDD, DDE . 0,1 1 . <0,003 <0,003 <0,003

Hexaklorbensen . 0,035 0,1 . <0,001 <0,001 <0,001

Kvintozen-pentakloranilin . 0,12 0,4 . <0,001 <0,001 <0,001
tetra- och pentaklorbensen 
sum

.
0,5 2 . <0,001 <0,001 <0,001

Endosulfan sum . - - 4 <0,0025 <0,0025 <0,0025

Heptaklor . - - 4 <0,001 <0,001 <0,001

Klordan . - - 4 <0,001 <0,001 <0,001

HCH gamma (lindan) . - - - <0,001 <0,001 <0,001

Proj.nr: 21-073



Bilaga 3.3
Riktvärden, SPI-RV för grundvatten (mg/l). I tabellen anges även vilken utspädning som har antagits i beräkningarna.
Riktvärderna ska jämföras med uppmätta halter i anslutning till källområde.
Riktvärden SPI-RV

Ytvatten Våtmarker
1 1/5000 1 1/100 1/10

mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l
Bensen 0,0005 0,05 0,4 0,5 1 <0,00050 <0,00050 <0,00050
Toluen 0,04 7 0,6 0,5 2 <0,0010 <0,0010 <0,0010

Etylbensen 0,03 6 0,4 0,5 0,7 <0,0010 <0,0010 <0,0010
Xylen 0,25 3 4 0,5 1 <0,0010 <0,0010 <0,0010

Alifater >C5-C8 0,1 3 1,5 0,3 1,5 <0,020 <0,020 <0,020
Alifater >C8-C10 0,1 0,1 1,5 0,15 1 <0,020 <0,020 <0,020

Alifater >C10-C12 0,1 0,025 1,2 0,3 1 <0,020 <0,020 <0,020
Alifater >C12-C16 0,1 - 1 3 1 <0,020 <0,020 <0,020
Alifater >C16-C35 0,1 - 1 3 1 <0,050 <0,050 <0,050
Aromater >C8-C10 0,07 0,8 1 0,5 0,15 <0,010 <0,010 <0,010

Aromater >C10-C16 0,01 10 0,1 0,12 0,015 <0,010 <0,010 <0,010
Aromater >C16-C35 0,002 25 0,07 0,005 0,015 <0,0050 <0,0050 <0,0050

Oljetypning - - - - - Utgår Utgår Utgår
PAH L 0,01 2 0,08 0,12 0,04 <0,00020 <0,00020 <0,00020
PAH M 0,002 0,01 0,01 0,005 0,015 <0,00030 <0,00030 <0,00030
PAH H 0,00005 0,3 0,006 0,0005 0,003 <0,00030 <0,00030 <0,00030

SLV* SLV*

1 2 3 4 5
Tjänligt m. 

anmärkning Otjänligt ML 4 ML 8 "Suregrop"

Prov. Datum 2021-07-21 2021-07-21 2021-07-21
Arsenik <0,001 0,001-0,002 0,002-0,005 0,005-0,01 >0,01 - 0,01 0,00066 0,00057 0,00023
Bly <0,0005 0,0005-0,001 0,001-0,002 0,002-0,01 >0,01 - 0,01 0,00009 0,000026 <0,000010
Kadmium <0,0001 0,0001-0,0005 0,0005-0,001 0,001-0,005 >0,005 0,001 0,005 0,000054 0,000037 <0,0000040
Koppar <0,02 0,02-0,2 0,2-1 1-2 >2 0,2 2 0,003 0,003 0,0015
Krom <0,0005 0,0005-0,005 0,005-0,01 0,01-0,05 >0,05 - 0,05 <0,000050 0,00019 0,00014
Kvicksilver <0,000005 0,000005-0,00001 0,00001-0,00005 0,00005-0,001 >0,001 - 0,001 <0,0000050 <0,0000050 <0,0000050
Nickel <0,0005 0,0005-0,002 0,002-0,01 0,01-0,02 >0,02 - 0,02 0,0014 0,0018 0,00088
Zink <0,005 0,005-0,01 0,01-0,1 0,1-1 >1 - - 0,00039 0,0027 0,0023
*Livsmedelsverket, Råd om enskild dricksvattenförsörjning

Parameter/gräns- 
/jämförvärde (mg/l)

Klassindelning Bedömningsgrunder SGU 2013

ML "Suregrop"                
(2021-07-21)

ML 4                
(2021-07-21)

ML 8                  
(2021-07-21)

Utspädningsfaktor

Dricksvatten
Ångor i 

byggnader
Bevattning Miljörisker

Proj.nr: 21-073
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Bilaga 4 

Analysprotokoll laboratorium 
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-142463-01

EUSELI2-00907853
Í%SQbÂÂz}c9Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.
Martin Enströn 21-073

DeKa Enviro AB
Martin Enström
Svanevägen 3
22229 LUND

Kundnummer: SL7649219

Provbeskrivning:
177-2021-07230011Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare
2021-07-19
Martin Enström

Provet ankom:

JordMatris:
2021-07-22

Utskriftsdatum: 2021-07-27
2021-07-22Analyserna påbörjades:

Provmärkning: MS1 0,5-1
Provtagningsplats: 1

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%83.5Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 
halt

30%

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)Beräknad från analyserad 
halt

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/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

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-003v58
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AR-21-SL-142463-01

Í%SQbÂÂz}c9Î

EUSELI2-00907853

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts2.6Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 17294-2:2016

25%

mg/kg Ts50Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts5.0Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.34Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts6.3Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts5.0Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts8.6Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.011Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts5.5Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts25Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts30Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

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-003v58



AR-21-SL-142463-01

Í%SQbÂÂz}c9Î

EUSELI2-00907853

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 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-142469-01

EUSELI2-00907853
Í%SQbÂÂz}ioÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.
Martin Enströn 21-073

DeKa Enviro AB
Martin Enström
Svanevägen 3
22229 LUND

Kundnummer: SL7649219

Provbeskrivning:
177-2021-07230012Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare
2021-07-19
Martin Enström

Provet ankom:

JordMatris:
2021-07-22

Utskriftsdatum: 2021-07-27
2021-07-22Analyserna påbörjades:

Provmärkning: MS2 0,5-1
Provtagningsplats: 2

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%88.8Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 
halt

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-003v58
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mg/kg Ts< 2.1Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 17294-2:2016

25%

mg/kg Ts21Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts1.4Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts1.8Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.93Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts3.3Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.011Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts2.1Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts5.4Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts7.3Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

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-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-142465-01

EUSELI2-00907853
Í%SQbÂÂz}eKÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.
Martin Enströn 21-073

DeKa Enviro AB
Martin Enström
Svanevägen 3
22229 LUND

Kundnummer: SL7649219

Provbeskrivning:
177-2021-07230013Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare
2021-07-19
Martin Enström

Provet ankom:

JordMatris:
2021-07-22

Utskriftsdatum: 2021-07-27
2021-07-22Analyserna påbörjades:

Provmärkning: MS3 0-0,5
Provtagningsplats: 3

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%89.3Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 
halt

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-003v58

.•:. t· -::- euro I ns Ackred .nr11 25 
Provning 

1S0/IEC 1 7025 



AR-21-SL-142465-01

Í%SQbÂÂz}eKÎ
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mg/kg Ts< 2.1Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 17294-2:2016

25%

mg/kg Ts16Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts2.9Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts1.5Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.82Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts2.5Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.013Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts1.4Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts5.7Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts8.9Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

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-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-142457-01

EUSELI2-00907853
Í%SQbÂÂz}]jÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.
Martin Enströn 21-073

DeKa Enviro AB
Martin Enström
Svanevägen 3
22229 LUND

Kundnummer: SL7649219

Provbeskrivning:
177-2021-07230014Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare
2021-07-19
Martin Enström

Provet ankom:

JordMatris:
2021-07-22

Utskriftsdatum: 2021-07-27
2021-07-22Analyserna påbörjades:

Provmärkning: MS4 0-0,5
Provtagningsplats: 4

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%91.2Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 
halt

30%

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)Beräknad från analyserad 
halt

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/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

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-003v58
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mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.0020PCB 28 a)SS-EN 
16167:2018+AC:2019

30%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 52 a)SS-EN 
16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 101 a)SS-EN 
16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 118 a)SS-EN 
16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 153 a)SS-EN 
16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 138 a)SS-EN 
16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 180 a)SS-EN 
16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0070Summa PCB7 a)SS-EN 
16167:2018+AC:2019

mg/kg Ts2.0Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 17294-2:2016

25%

mg/kg Ts27Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts3.6Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts4.4Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts4.6Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts7.3Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

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 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts4.7Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts19Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts22Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

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 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-142470-01

EUSELI2-00907853
Í%SQbÂÂz}jxÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.
Martin Enströn 21-073

DeKa Enviro AB
Martin Enström
Svanevägen 3
22229 LUND

Kundnummer: SL7649219

Provbeskrivning:
177-2021-07230015Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare
2021-07-19
Martin Enström

Provet ankom:

JordMatris:
2021-07-22

Utskriftsdatum: 2021-07-27
2021-07-22Analyserna påbörjades:

Provmärkning: MS4 1,5-2
Provtagningsplats: 4

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%76.6Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 
halt

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-003v58
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mg/kg Ts2.5Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 17294-2:2016

25%

mg/kg Ts44Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts4.4Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.22Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts4.9Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts7.1Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts6.4Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.012Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts5.0Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts17Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts27Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

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-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-142458-01

EUSELI2-00907853
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.
Martin Enströn 21-073

DeKa Enviro AB
Martin Enström
Svanevägen 3
22229 LUND

Kundnummer: SL7649219

Provbeskrivning:
177-2021-07230016Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare
2021-07-19
Martin Enström

Provet ankom:

JordMatris:
2021-07-22

Utskriftsdatum: 2021-07-27
2021-07-22Analyserna påbörjades:

Provmärkning: MS5 0,5-1
Provtagningsplats: 5

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%83.4Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 
halt

30%

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)Beräknad från analyserad 
halt

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/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

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-003v58
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mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.0020PCB 28 a)SS-EN 
16167:2018+AC:2019

30%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 52 a)SS-EN 
16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 101 a)SS-EN 
16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 118 a)SS-EN 
16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 153 a)SS-EN 
16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 138 a)SS-EN 
16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 180 a)SS-EN 
16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0070Summa PCB7 a)SS-EN 
16167:2018+AC:2019

mg/kg Ts17Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 17294-2:2016

25%

mg/kg Ts47Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts2.2Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.66Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts5.0Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts2.6Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts3.7Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

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 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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mg/kg Ts< 0.011Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts2.4Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts19Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts12Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

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 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-142468-01

EUSELI2-00907853
Í%SQbÂÂz}hfÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.
Martin Enströn 21-073

DeKa Enviro AB
Martin Enström
Svanevägen 3
22229 LUND

Kundnummer: SL7649219

Provbeskrivning:
177-2021-07230017Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare
2021-07-19
Martin Enström

Provet ankom:

JordMatris:
2021-07-22

Utskriftsdatum: 2021-07-27
2021-07-22Analyserna påbörjades:

Provmärkning: MS6 0-0,5
Provtagningsplats: 6

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%89.4Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 
halt

30%

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)Beräknad från analyserad 
halt

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/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

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-003v58
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mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 2.1Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 17294-2:2016

25%

mg/kg Ts31Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts3.1Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts3.4Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts1.9Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts5.8Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.011Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts3.6Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts15Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts13Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

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-003v58
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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 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-142459-01

EUSELI2-00907853
Í%SQbÂÂz}_|Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.
Martin Enströn 21-073

DeKa Enviro AB
Martin Enström
Svanevägen 3
22229 LUND

Kundnummer: SL7649219

Provbeskrivning:
177-2021-07230018Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare
2021-07-19
Martin Enström

Provet ankom:

JordMatris:
2021-07-22

Utskriftsdatum: 2021-07-27
2021-07-22Analyserna påbörjades:

Provmärkning: MS7 0-0,5
Provtagningsplats: 7

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%87.1Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 
halt

30%

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)Beräknad från analyserad 
halt

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/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

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-003v58
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mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.0020PCB 28 a)SS-EN 
16167:2018+AC:2019

30%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 52 a)SS-EN 
16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 101 a)SS-EN 
16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 118 a)SS-EN 
16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 153 a)SS-EN 
16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 138 a)SS-EN 
16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0020PCB 180 a)SS-EN 
16167:2018+AC:2019

25%

mg/kg Ts< 0.0070Summa PCB7 a)SS-EN 
16167:2018+AC:2019

mg/kg Ts2.3Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 17294-2:2016

25%

mg/kg Ts45Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts4.0Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.24Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts4.4Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts3.1Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts8.6Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

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 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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mg/kg Ts0.011Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts4.3Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts22Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts22Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

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 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-142474-01

EUSELI2-00907857
Í%SQbÂÂz}n5Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.
Martin Enström, 21-073

DeKa Enviro AB
Martin Enström
Svanevägen 3
22229 LUND

Kundnummer: SL7649219

Provbeskrivning:
177-2021-07230027Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare
2021-07-19
Martin Enström

Provet ankom:

JordMatris:
2021-07-22

Utskriftsdatum: 2021-07-27
2021-07-22Analyserna påbörjades:

Provmärkning: MS8 0,5-1
Provtagningsplats: 8

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%83.6Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 
halt

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-003v58
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mg/kg Ts2.5Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 17294-2:2016

25%

mg/kg Ts53Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts5.2Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.26Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts6.4Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts8.3Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts9.4Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.011Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts6.8Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts25Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts35Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

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-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-142473-01
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.
Martin Enström, 21-073

DeKa Enviro AB
Martin Enström
Svanevägen 3
22229 LUND

Kundnummer: SL7649219

Provbeskrivning:
177-2021-07230028Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare
2021-07-19
Martin Enström

Provet ankom:

JordMatris:
2021-07-22

Utskriftsdatum: 2021-07-27
2021-07-22Analyserna påbörjades:

Provmärkning: MS9 0-0,5
Provtagningsplats: 9

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%90.9Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 
halt

30%

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)Beräknad från analyserad 
halt

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/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

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-003v58
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mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts2.4Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 17294-2:2016

25%

mg/kg Ts28Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts3.8Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.22Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts5.8Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts3.8Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts7.1Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts4.7Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts21Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts20Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

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-003v58
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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 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-142475-01
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.
Martin Enström, 21-073

DeKa Enviro AB
Martin Enström
Svanevägen 3
22229 LUND

Kundnummer: SL7649219

Provbeskrivning:
177-2021-07230029Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare
2021-07-21
Martin Enström

Provet ankom:

JordMatris:
2021-07-22

Utskriftsdatum: 2021-07-27
2021-07-22Analyserna påbörjades:

Provmärkning: PG - AB 0-0,5
Provtagningsplats: AB

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%82.4Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 
halt

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-003v58
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mg/kg Ts3.7Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 17294-2:2016

25%

mg/kg Ts62Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts13Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.44Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts4.6Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts5.8Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts10.0Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.060Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts5.0Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts26Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts33Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

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-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.
Martin Enström, 21-073

DeKa Enviro AB
Martin Enström
Svanevägen 3
22229 LUND

Kundnummer: SL7649219

Provbeskrivning:
177-2021-07230030Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare
2021-07-21
Martin Enström

Provet ankom:
JordMatris:
2021-07-22

Utskriftsdatum: 2021-08-05
2021-07-22Analyserna påbörjades:

Provmärkning: PG - AB 0-0,5
Provtagningsplats: AB

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%74.2Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

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 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%

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 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 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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(2010) 2933–2939 mod.

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%

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%

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 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



Eurofins Food & Feed Testing Sweden 
(Lidköping)
Sjöhagsgatan 3, port 2
531 40 Lidköping
www.eurofins.se

Tlf:        +46 10 490 8310

Rapport utfärdad av
ackrediterat laboratorium

Report issued by
Accredited Laboratory

ËAR-21-LW-067015-01ÆÎ

AR-21-LW-067015-01

EUSELI-00327778

Uppdragsmärkn.
EUSELI2-00907857

Eurofins Environment Testing Sweden AB
 Rapportmottagare
Box 737
Port 1
531 17 LIDKÖPING Kundnummer: LW9901152

Analysrapport
Provnummer: 525-2021-07230057

PG - AB 0-0,5Provmärkning:
2021-07-23Provet ankom:
2021-07-28Analysrapport klar:
177-2021-07230030_LProvets kod:

Analyserna påbörjades: 2021-07-23

Resultat Enhet Metod/ref.Mäto. LabParameterTestkod

µg/kg TsDichloroaniline, 3,4- EUSELI± 25%LW19B <2.0[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

µg/kg TsAldrin EUSELI± 25%LW18P <2.0[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

µg/kg TsDieldrin EUSELI± 25%LW18Q <2.0[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

µg/kg TsAldrin/ Dieldrin (sum) EUSELI± 25%LW19I <2.0[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

µg/kg TsChlordane, alpha- EUSELI± 25%LW18R <1.0[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

µg/kg TsChlordane, gamma- EUSELI± 25%LW18S <1.0[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

µg/kg TsChlordane (sum) EUSELI± 25%LW19F <1.0[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

µg/kg TsDDD, o,p'- EUSELI± 25%LW195 <1.0[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

µg/kg TsDDD, p,p'- EUSELI± 25%LW194 <1.0[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

µg/kg TsDDE, o,p'- EUSELI± 25%LW196 <1.0[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

µg/kg TsDDE, p,p’- EUSELI± 25%LW18T <1.0[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

µg/kg TsDDT, o,p'- EUSELI± 25%LW18U <1.0[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

µg/kg TsDDT, p,p'- EUSELI± 25%LW197 <1.0[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

µg/kg TsDDT (sum) EUSELI± 25%LW19G <3.0[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

µg/kg TsEndosulfan, alpha- EUSELI± 25%LW18K <2.0[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

µg/kg TsEndosulfan, beta- EUSELI± 25%LW18L <2.0[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

Förklaringar AR-003 v89

Mäto: Mätosäkerhet
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan 
förekomma. Ytterligare upplysningar kan lämnas på begäran. Upplysning om mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

2.0

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
Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/

Ackrcd. nr. 1977 
Provning 

!SO/IEC 17025 
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µg/kg TsEndosulfansulfate EUSELI± 25%LW18V <1.0[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

µg/kg TsEndosulfan (sum) EUSELI± 25%LW19J <2.5[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

µg/kg TsEndrin EUSELI± 25%LW18W <2.0[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

µg/kg TsHexachlorobenzene EUSELI± 25%LW18M <1.0[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

µg/kg TsHCH, alpha- EUSELI± 25%LW18Y <1.0[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

µg/kg TsHCH, beta- EUSELI± 25%LW18Z <1.0[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

µg/kg TsHCH, delta- EUSELI± 25%LW190 <1.0[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

µg/kg TsHCH, gamma- (Lindane) EUSELI± 25%LW198 <1.0[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

µg/kg TsHeptachlor EUSELI± 25%LW18N <1.0[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

µg/kg TsHeptachlorepoxide, cis- EUSELI± 25%LW191 <1.0[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

µg/kg TsHeptachlorepoxide, trans- EUSELI± 25%LW199 <1.0[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

µg/kg TsPentachloroaniline EUSELI± 25%LW19A <1.0[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

µg/kg TsPentachlorobenzene EUSELI± 25%LW193 <1.0[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

µg/kg TsQuintozene EUSELI± 25%LW192 <1.0[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

µg/kg TsPentachloroaniline/Quintozene EUSELI± 25%LW19H <1.0[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

%Torrsubstans EUSELI± 5%LW1VE 74.2[a] SS-EN 12880:2000

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Victor Strand, Rapportansvarig

Förklaringar till vilka laboratorier som utfört analyserna och till ackreditering/erkännanden

Lab Ackreditering/ErkännandeMark.Namn

EUSELI ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1977Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping) [a]

före en parameter indikerar ackrediterad analys [a] 

Förklaringar AR-003 v89

Mäto: Mätosäkerhet
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan 
förekomma. Ytterligare upplysningar kan lämnas på begäran. Upplysning om mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

2.0

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
Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-142472-01

EUSELI2-00907857
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.
Martin Enström, 21-073

DeKa Enviro AB
Martin Enström
Svanevägen 3
22229 LUND

Kundnummer: SL7649219

Provbeskrivning:
177-2021-07230031Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare
2021-07-21
Martin Enström

Provet ankom:

JordMatris:
2021-07-22

Utskriftsdatum: 2021-07-27
2021-07-22Analyserna påbörjades:

Provmärkning: PG - CDEF 0-0,5
Provtagningsplats: CDEF

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%82.9Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 
halt

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-003v58
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mg/kg Ts< 2.2Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 17294-2:2016

25%

mg/kg Ts44Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts3.7Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts1.9Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts1.8Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts4.2Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.042Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts2.4Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts11Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts8.5Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

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-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.
Martin Enström, 21-073

DeKa Enviro AB
Martin Enström
Svanevägen 3
22229 LUND

Kundnummer: SL7649219

Provbeskrivning:
177-2021-07230032Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare
2021-07-21
Martin Enström

Provet ankom:
JordMatris:
2021-07-22

Utskriftsdatum: 2021-08-05
2021-07-22Analyserna påbörjades:

Provmärkning: PG - CDEF 0-0,5
Provtagningsplats: CDEF

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%86.7Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

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 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%

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 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 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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(2010) 2933–2939 mod.

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%

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%

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 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



Eurofins Food & Feed Testing Sweden 
(Lidköping)
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Uppdragsmärkn.
EUSELI2-00907857

Eurofins Environment Testing Sweden AB
 Rapportmottagare
Box 737
Port 1
531 17 LIDKÖPING Kundnummer: LW9901152

Analysrapport
Provnummer: 525-2021-07230055

PG - CDEF 0-0,5Provmärkning:
2021-07-23Provet ankom:
2021-07-28Analysrapport klar:
177-2021-07230032_LProvets kod:

Analyserna påbörjades: 2021-07-23

Resultat Enhet Metod/ref.Mäto. LabParameterTestkod

µg/kg TsDichloroaniline, 3,4- EUSELI± 25%LW19B <2.0[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

µg/kg TsAldrin EUSELI± 25%LW18P <2.0[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

µg/kg TsDieldrin EUSELI± 25%LW18Q <2.0[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

µg/kg TsAldrin/ Dieldrin (sum) EUSELI± 25%LW19I <2.0[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

µg/kg TsChlordane, alpha- EUSELI± 25%LW18R <1.0[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

µg/kg TsChlordane, gamma- EUSELI± 25%LW18S <1.0[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

µg/kg TsChlordane (sum) EUSELI± 25%LW19F <1.0[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

µg/kg TsDDD, o,p'- EUSELI± 25%LW195 <1.0[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

µg/kg TsDDD, p,p'- EUSELI± 25%LW194 <1.0[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

µg/kg TsDDE, o,p'- EUSELI± 25%LW196 <1.0[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

µg/kg TsDDE, p,p’- EUSELI± 25%LW18T <1.0[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

µg/kg TsDDT, o,p'- EUSELI± 25%LW18U <1.0[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

µg/kg TsDDT, p,p'- EUSELI± 25%LW197 <1.0[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

µg/kg TsDDT (sum) EUSELI± 25%LW19G <3.0[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

µg/kg TsEndosulfan, alpha- EUSELI± 25%LW18K <2.0[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

µg/kg TsEndosulfan, beta- EUSELI± 25%LW18L <2.0[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

Förklaringar AR-003 v89

Mäto: Mätosäkerhet
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan 
förekomma. Ytterligare upplysningar kan lämnas på begäran. Upplysning om mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

2.0

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
Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/

Ackrcd. nr. 1977 
Provning 
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µg/kg TsEndosulfansulfate EUSELI± 25%LW18V <1.0[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

µg/kg TsEndosulfan (sum) EUSELI± 25%LW19J <2.5[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

µg/kg TsEndrin EUSELI± 25%LW18W <2.0[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

µg/kg TsHexachlorobenzene EUSELI± 25%LW18M <1.0[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

µg/kg TsHCH, alpha- EUSELI± 25%LW18Y <1.0[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

µg/kg TsHCH, beta- EUSELI± 25%LW18Z <1.0[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

µg/kg TsHCH, delta- EUSELI± 25%LW190 <1.0[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

µg/kg TsHCH, gamma- (Lindane) EUSELI± 25%LW198 <1.0[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

µg/kg TsHeptachlor EUSELI± 25%LW18N <1.0[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

µg/kg TsHeptachlorepoxide, cis- EUSELI± 25%LW191 <1.0[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

µg/kg TsHeptachlorepoxide, trans- EUSELI± 25%LW199 <1.0[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

µg/kg TsPentachloroaniline EUSELI± 25%LW19A <1.0[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

µg/kg TsPentachlorobenzene EUSELI± 25%LW193 <1.0[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

µg/kg TsQuintozene EUSELI± 25%LW192 <1.0[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

µg/kg TsPentachloroaniline/Quintozene EUSELI± 25%LW19H <1.0[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

%Torrsubstans EUSELI± 5%LW1VE 86.7[a] SS-EN 12880:2000

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Victor Strand, Rapportansvarig

Förklaringar till vilka laboratorier som utfört analyserna och till ackreditering/erkännanden

Lab Ackreditering/ErkännandeMark.Namn

EUSELI ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1977Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping) [a]

före en parameter indikerar ackrediterad analys [a] 

Förklaringar AR-003 v89

Mäto: Mätosäkerhet
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan 
förekomma. Ytterligare upplysningar kan lämnas på begäran. Upplysning om mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

2.0

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
Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-142471-01

EUSELI2-00907857
Í%SQbÂÂz}kÅÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.
Martin Enström, 21-073

DeKa Enviro AB
Martin Enström
Svanevägen 3
22229 LUND

Kundnummer: SL7649219

Provbeskrivning:
177-2021-07230033Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare
2021-07-21
Martin Enström

Provet ankom:

JordMatris:
2021-07-22

Utskriftsdatum: 2021-07-27
2021-07-22Analyserna påbörjades:

Provmärkning: PG - GHI 0-0,5
Provtagningsplats: GHI

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%88.5Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 
halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 
halt

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-003v58
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mg/kg Ts2.4Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 17294-2:2016

25%

mg/kg Ts45Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts12Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.34Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts3.2Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts3.3Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts6.9Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.041Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts3.6Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts20Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts20Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 
ISO 11885:2009

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-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-145859-01

EUSELI2-00907857
Í%SQbÂÂ|&\!Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.
Martin Enström, 21-073

DeKa Enviro AB
Martin Enström
Svanevägen 3
22229 LUND

Kundnummer: SL7649219

Provbeskrivning:
177-2021-07230034Provnummer: Provtagningsdatum

Provtagare
2021-07-21
Martin Enström

Provet ankom:
JordMatris:
2021-07-22

Utskriftsdatum: 2021-08-05
2021-07-22Analyserna påbörjades:

Provmärkning: PG - GHI 0-0,5
Provtagningsplats: GHI

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%87.6Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

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 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%

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 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 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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(2010) 2933–2939 mod.

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%

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%

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 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58



Eurofins Food & Feed Testing Sweden 
(Lidköping)
Sjöhagsgatan 3, port 2
531 40 Lidköping
www.eurofins.se

Tlf:        +46 10 490 8310

Rapport utfärdad av
ackrediterat laboratorium

Report issued by
Accredited Laboratory

ËAR-21-LW-067014-01sÎ

AR-21-LW-067014-01

EUSELI-00327778

Uppdragsmärkn.
EUSELI2-00907857

Eurofins Environment Testing Sweden AB
 Rapportmottagare
Box 737
Port 1
531 17 LIDKÖPING Kundnummer: LW9901152

Analysrapport
Provnummer: 525-2021-07230056

PG - GHI 0-0,5Provmärkning:
2021-07-23Provet ankom:
2021-07-28Analysrapport klar:
177-2021-07230034_LProvets kod:

Analyserna påbörjades: 2021-07-23

Resultat Enhet Metod/ref.Mäto. LabParameterTestkod

µg/kg TsDichloroaniline, 3,4- EUSELI± 25%LW19B <2.0[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

µg/kg TsAldrin EUSELI± 25%LW18P <2.0[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

µg/kg TsDieldrin EUSELI± 25%LW18Q <2.0[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

µg/kg TsAldrin/ Dieldrin (sum) EUSELI± 25%LW19I <2.0[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

µg/kg TsChlordane, alpha- EUSELI± 25%LW18R <1.0[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

µg/kg TsChlordane, gamma- EUSELI± 25%LW18S <1.0[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

µg/kg TsChlordane (sum) EUSELI± 25%LW19F <1.0[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

µg/kg TsDDD, o,p'- EUSELI± 25%LW195 <1.0[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

µg/kg TsDDD, p,p'- EUSELI± 25%LW194 <1.0[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

µg/kg TsDDE, o,p'- EUSELI± 25%LW196 <1.0[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

µg/kg TsDDE, p,p’- EUSELI± 25%LW18T <1.0[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

µg/kg TsDDT, o,p'- EUSELI± 25%LW18U <1.0[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

µg/kg TsDDT, p,p'- EUSELI± 25%LW197 <1.0[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

µg/kg TsDDT (sum) EUSELI± 25%LW19G <3.0[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

µg/kg TsEndosulfan, alpha- EUSELI± 25%LW18K <2.0[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

µg/kg TsEndosulfan, beta- EUSELI± 25%LW18L <2.0[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

Förklaringar AR-003 v89

Mäto: Mätosäkerhet
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan 
förekomma. Ytterligare upplysningar kan lämnas på begäran. Upplysning om mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

2.0

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
Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/

Ackrcd. nr. 1977 
Provning 

!SO/IEC 17025 
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µg/kg TsEndosulfansulfate EUSELI± 25%LW18V <1.0[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

µg/kg TsEndosulfan (sum) EUSELI± 25%LW19J <2.5[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

µg/kg TsEndrin EUSELI± 25%LW18W <2.0[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

µg/kg TsHexachlorobenzene EUSELI± 25%LW18M <1.0[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

µg/kg TsHCH, alpha- EUSELI± 25%LW18Y <1.0[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

µg/kg TsHCH, beta- EUSELI± 25%LW18Z <1.0[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

µg/kg TsHCH, delta- EUSELI± 25%LW190 <1.0[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

µg/kg TsHCH, gamma- (Lindane) EUSELI± 25%LW198 <1.0[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

µg/kg TsHeptachlor EUSELI± 25%LW18N <1.0[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

µg/kg TsHeptachlorepoxide, cis- EUSELI± 25%LW191 <1.0[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

µg/kg TsHeptachlorepoxide, trans- EUSELI± 25%LW199 <1.0[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

µg/kg TsPentachloroaniline EUSELI± 25%LW19A <1.0[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

µg/kg TsPentachlorobenzene EUSELI± 25%LW193 <1.0[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

µg/kg TsQuintozene EUSELI± 25%LW192 <1.0[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

µg/kg TsPentachloroaniline/Quintozene EUSELI± 25%LW19H <1.0[a] J. of Chromatogr. A, 1217 (2010) 
2933–2939 mod.

%Torrsubstans EUSELI± 5%LW1VE 87.6[a] SS-EN 12880:2000

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Victor Strand, Rapportansvarig

Förklaringar till vilka laboratorier som utfört analyserna och till ackreditering/erkännanden

Lab Ackreditering/ErkännandeMark.Namn

EUSELI ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1977Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping) [a]

före en parameter indikerar ackrediterad analys [a] 

Förklaringar AR-003 v89

Mäto: Mätosäkerhet
Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan 
förekomma. Ytterligare upplysningar kan lämnas på begäran. Upplysning om mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

2.0

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
Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 
integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-146090-01

EUSELI2-00907851
Í%SQbÂÂ|,ÅiÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.
Martin Enström/ 21-073

DeKa Enviro AB
Martin Enström
Svanevägen 3
22229 LUND

Kundnummer: SL7649219

Provbeskrivning:
177-2021-07230006Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum
Provtagare

18
2021-07-21
Martin Enström

Provet ankom:
GrundvattenMatris:
2021-07-22

Utskriftsdatum: 2021-08-05
2021-07-22Analyserna påbörjades:

Provmärkning: ML 4
Provtagningsplats: 4

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l< 0.00050Bensen a)Intern metod30%

mg/l< 0.0010Toluen a)Intern metod30%

mg/l< 0.0010Etylbensen a)Intern metod30%

mg/l< 0.0010M/P/O-Xylen a)Intern metod30%

mg/l< 0.0020Summa TEX a)Beräknad från analyserad 
halt

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)SPI 201120%

mg/l< 0.030Alifater >C5-C12 a)Intern metod

mg/l< 0.020Alifater >C12-C16 a)SPI 201120%

mg/l< 0.050Alifater >C16-C35 a)SPI 201125%

mg/l< 0.050Alifater >C12-C35 a)SPI 2011

mg/l< 0.010Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/l< 0.010Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/l< 0.0050Aromater >C16-C35 a)SIS TK 535 N 012 mod25%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

µg/l< 0.010Bens(a)antracen a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Krysen a)SPI 201125%

µg/l< 0.020Benso(b,k)fluoranten a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Benso(a)pyren a)SPI 201130%

µg/l< 0.010Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SPI 201130%

µg/l< 0.010Dibens(a,h)antracen a)SPI 201130%

µg/l< 0.20Summa cancerogena PAH a)SPI 2011

µg/l< 0.020Naftalen a)SPI 201130%

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-003v58

.•:. t· -::: euro I ns Ackred. nr 1125 
Provning 

TSO/TEC 1 7025 



AR-21-SL-146090-01

Í%SQbÂÂ|,ÅiÎ

EUSELI2-00907851

µg/l< 0.010Acenaftylen a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Acenaften a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fluoren a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fenantren a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Antracen a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fluoranten a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Pyren a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Benso(g,h,i)perylen a)SPI 201130%

µg/l< 0.30Summa övriga PAH a)SPI 2011

µg/l< 0.20Summa PAH med låg molekylvikt a)SPI 2011

µg/l< 0.30Summa PAH med medelhög molekylvikt a)SPI 2011

µg/l< 0.30Summa PAH med hög molekylvikt a)SPI 2011

mg/l0.00066Arsenik As (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.26Barium Ba (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.000090Bly Pb (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.000054Kadmium Cd (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00021Kobolt Co (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0030Koppar Cu (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l< 0.000050Krom Cr (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

µg/l< 0.0050Kvicksilver, Hg (filtrerat) a)SS-EN ISO 17852:2008 
mod

20%

mg/l0.0014Nickel Ni (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0021Vanadin V (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00039Zink Zn (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Sara Gustavsson, 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-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-146091-01

EUSELI2-00907851
Í%SQbÂÂ|,ÆrÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.
Martin Enström/ 21-073

DeKa Enviro AB
Martin Enström
Svanevägen 3
22229 LUND

Kundnummer: SL7649219

Provbeskrivning:
177-2021-07230007Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum
Provtagare

18
2021-07-21
Martin Enström

Provet ankom:
GrundvattenMatris:
2021-07-22

Utskriftsdatum: 2021-08-05
2021-07-22Analyserna påbörjades:

Provmärkning: ML 8
Provtagningsplats: 8

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l< 0.00050Bensen a)Intern metod30%

mg/l< 0.0010Toluen a)Intern metod30%

mg/l< 0.0010Etylbensen a)Intern metod30%

mg/l< 0.0010M/P/O-Xylen a)Intern metod30%

mg/l< 0.0020Summa TEX a)Beräknad från analyserad 
halt

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)SPI 201120%

mg/l< 0.030Alifater >C5-C12 a)Intern metod

mg/l< 0.020Alifater >C12-C16 a)SPI 201120%

mg/l< 0.050Alifater >C16-C35 a)SPI 201125%

mg/l< 0.050Alifater >C12-C35 a)SPI 2011

mg/l< 0.010Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/l< 0.010Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/l< 0.0050Aromater >C16-C35 a)SIS TK 535 N 012 mod25%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

µg/l< 0.010Bens(a)antracen a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Krysen a)SPI 201125%

µg/l< 0.020Benso(b,k)fluoranten a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Benso(a)pyren a)SPI 201130%

µg/l< 0.010Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SPI 201130%

µg/l< 0.010Dibens(a,h)antracen a)SPI 201130%

µg/l< 0.20Summa cancerogena PAH a)SPI 2011

µg/l< 0.020Naftalen a)SPI 201130%

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-003v58

.•:. t· -::: euro I ns Ackred. nr 1125 
Provning 

TSO/TEC 1 7025 



AR-21-SL-146091-01

Í%SQbÂÂ|,ÆrÎ

EUSELI2-00907851

µg/l< 0.010Acenaftylen a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Acenaften a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fluoren a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fenantren a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Antracen a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fluoranten a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Pyren a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Benso(g,h,i)perylen a)SPI 201130%

µg/l< 0.30Summa övriga PAH a)SPI 2011

µg/l< 0.20Summa PAH med låg molekylvikt a)SPI 2011

µg/l< 0.30Summa PAH med medelhög molekylvikt a)SPI 2011

µg/l< 0.30Summa PAH med hög molekylvikt a)SPI 2011

mg/l0.00057Arsenik As (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.14Barium Ba (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.000026Bly Pb (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.000037Kadmium Cd (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00057Kobolt Co (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0030Koppar Cu (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.00019Krom Cr (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

µg/l< 0.0050Kvicksilver, Hg (filtrerat) a)SS-EN ISO 17852:2008 
mod

20%

mg/l0.0018Nickel Ni (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00027Vanadin V (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0027Zink Zn (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Sara Gustavsson, 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-003v58



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737
531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-146092-01

EUSELI2-00907851
Í%SQbÂÂ|,Ç{Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.
Martin Enström/ 21-073

DeKa Enviro AB
Martin Enström
Svanevägen 3
22229 LUND

Kundnummer: SL7649219

Provbeskrivning:
177-2021-07230008Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum
Provtagare

18
2021-07-21
Martin Enström

Provet ankom:
GrundvattenMatris:
2021-07-22

Utskriftsdatum: 2021-08-05
2021-07-22Analyserna påbörjades:

Provmärkning: ML Suregrop
Provtagningsplats: Suregrop

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l< 0.00050Bensen a)Intern metod30%

mg/l< 0.0010Toluen a)Intern metod30%

mg/l< 0.0010Etylbensen a)Intern metod30%

mg/l< 0.0010M/P/O-Xylen a)Intern metod30%

mg/l< 0.0020Summa TEX a)Beräknad från analyserad 
halt

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)SPI 201120%

mg/l< 0.030Alifater >C5-C12 a)Intern metod

mg/l< 0.020Alifater >C12-C16 a)SPI 201120%

mg/l< 0.050Alifater >C16-C35 a)SPI 201125%

mg/l< 0.050Alifater >C12-C35 a)SPI 2011

mg/l< 0.010Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/l< 0.010Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/l< 0.0050Aromater >C16-C35 a)SIS TK 535 N 012 mod25%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

µg/l< 0.010Bens(a)antracen a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Krysen a)SPI 201125%

µg/l< 0.020Benso(b,k)fluoranten a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Benso(a)pyren a)SPI 201130%

µg/l< 0.010Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SPI 201130%

µg/l< 0.010Dibens(a,h)antracen a)SPI 201130%

µg/l< 0.20Summa cancerogena PAH a)SPI 2011

µg/l< 0.020Naftalen a)SPI 201130%

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-003v58

.•:. t· -::: euro I ns Ackred. nr 1125 
Provning 

TSO/TEC 1 7025 



AR-21-SL-146092-01

Í%SQbÂÂ|,Ç{Î

EUSELI2-00907851

µg/l< 0.010Acenaftylen a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Acenaften a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fluoren a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fenantren a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Antracen a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Fluoranten a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Pyren a)SPI 201125%

µg/l< 0.010Benso(g,h,i)perylen a)SPI 201130%

µg/l< 0.30Summa övriga PAH a)SPI 2011

µg/l< 0.20Summa PAH med låg molekylvikt a)SPI 2011

µg/l< 0.30Summa PAH med medelhög molekylvikt a)SPI 2011

µg/l< 0.30Summa PAH med hög molekylvikt a)SPI 2011

mg/l0.00023Arsenik As (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.053Barium Ba (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l< 0.000010Bly Pb (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l< 0.0000040Kadmium Cd (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.00010Kobolt Co (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0015Koppar Cu (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.25%

mg/l0.00014Krom Cr (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

µg/l< 0.0050Kvicksilver, Hg (filtrerat) a)SS-EN ISO 17852:2008 
mod

20%

mg/l0.00088Nickel Ni (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.000099Vanadin V (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.20%

mg/l0.0023Zink Zn (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:2016.25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Sara Gustavsson, 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-003v58
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Typ av besiktning 
Statusbesiktning. 

Besiktningens omfattning 
Besiktningen omfattar okulär statusbesiktning av byggnadsdelar och 
installationer i byggnaden i sin helhet.  

Separata bilagor upprättas avseende brandskydd respektive tillgänglighet. 

Underlag 
Underlag till besiktning har varit bygglovshandlingar i form av K-ritningar från 
1982 nybyggnad, 1992 tillbyggnad 

Tid för besiktningen 
Besiktningen påbörjades 2021-12-08 och avslutades 2022-02-02. 

Närvarande 21-12-08  
För Fastighetsägaren 

Eva-Lotta Anell, Ridhusföreningen 

Bengt Löfqvist, Hässleholms Ridklubb 

Jan Grip, Ridhusföreningen 

För Hässleholms kommun 

Mathias Bjäreborn 

Besiktningsman  

Fredrik Andersson, Sweco 

Biträdande besiktningsman Brand  

Anders Lynnér 

Närvarande 22-02-02 
För Fastighetsägaren 

Eva-Lotta Anell, Ridhusföreningen 

Jan Grip, Ridhusföreningen 

Ulrika Olsson, Hässleholms Ridklubb 

Besiktningsman  

Fredrik Andersson, Sweco 

Biträdande besiktningsman Tillgänglighet  

Johanna Edberg 

 

• 
SWECO~ 



 
 

 
Dokumentreferens: AF p:\26056\30036393_statusbesiktning_hässleholms_ridklubb\000\02 projekt\12 besiktningar\211208 
statusbesiktning hässleholm ridklubb rev 220301.docx 3/6 

2021-12-17 
 
 
  

Delar som inte är åtkomliga för besiktning  
Taken på ridhusen var snötäckta vid båda besiktningarna. Det saknas för övrigt 
stege till taken.  

 

Kortfattad byggnadsbeskrivning 
Det stora ridhuset har uppförts ca 1982, En tillbyggnad av detsamma samt 
uppförande av det lilla ridhuset har utförts ca 1992. En ombyggnad av läktare 
och cafeteria utfördes ca 2013. 

Båda ridhusen har stålstomme samt tak av trapetsprofilerad plåt, 50 mm 
mineralull samt takduk typ Sarnafil enlígt ritning.  

Då taket bedöms vara ursprungligt är den tekniska livslängden om 25-30 år 
passerad och takrenovering är sannolikt aktuell inom de närmaste åren på båda 
huskropparna. Då besiktning inte varit möjlig har en generösare bedömning av 
åtgärdstidpunkt till 2-5 år valts. En klarläggande takbesiktning för konstaterande 
om en omedelbar takrenovering är aktuellt kan vara ett komplement till denna 
rapport. 

Taksäkerheten är sannolikt obefintlig och ska kompletteras till dagens regler vid 
renovering. 

Takavvattningen av plåt bör bytas ut inom några år när taket bytas.  

Fasader av trapetsprofilerad plåt. Det stora ridhuset har mineralulls isolering i 
ytterväggar samt invändig väggbeklädnad av träpanel. 

Plåtfasaden är smutsig och behöver tvättas snarast. Ett utbyte av fasaden 
kommer vara aktuellt inom ca 5-10 år. 

Ståldörren vid cafeterians ingång är i mycket dåligt skick samt skev/otät och 
behöver bytas ut. 

En trädörr till kallförråd i mycket dåligt skick och behöver bytas ut. 

Äldre skjutportar trä/plåt i relativt gott skick, viss justering kan behövas. 

Utrymningstrappa är mycket rostig. 

Fönster aluminium i gott skick i bottenvåning. Cafeterian har relativt nya 
träfönster med isolerglas. Domarrummet har ursprungliga kopplade 
tvåglasfönster. 

Båda ridhusen har ett makadam/stenmjöl/fibergrus som markbeläggning som 
enligt uppgift från de närvarande från säljare är bland de bättre i regionen. 

Belysning i ridhusen bedöms vara av traditionella lysrör ca 10 år gamla. 

Bevattningssystem i ridhusen installerades 2013 enligt uppgift. 

Läktare byggdes enligt uppgift 2013 i ridhusen. 

Läktare/Cafeteria är inte tillgängliga för funktionsvarierade. Läktare i lilla hallen 
har en ramp men denna är för brant. Trappor saknar kontrastmarkering samt 
har endast räcke på en sida, eller i något fall inte alls. Se utförligare bedömning 
i bilaga. 

Cafeterian har ett plastgolv som är i behov av utbyte, Väggar och tak målade i 
relativt gott skick. Köksinredning är ursprunglig och relativt sliten, även väggar 
är dåliga i denna del.  
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Uppvärmning med oljefyllda elradiatorer, relativt nya.  

Äldre /rostiga elradiatorer på toaletterna. 

Elcentral är äldre med porslinssäkringar. 

De 3 toaletterna har nyare klinkergolv i två samt ett slitet plastgolv i den ena. 
Vägg o tak målade i gott skick i den stora, men ursprungliga våtrumstapeter i 
två. Även wc-stolar och tvättställ är ca 40 år gamla i två toaletter och dessa bör 
rimligen inte återmonteras vid renovering av ytskikten. 

   

Anmärkningar, brister och rekommendationer 
 
Nedan finns det en sammanfattning av de viktigaste anmärkningar, brister och 
rekommendationer identifierade av Sweco. Alla angivna kostnader är exklusive 
moms. Mängdberäkningar är ungefärliga efter kartbilder och ej skalenliga 
ritningskopior 

De identifierade bristerna har klassificerats i rapporten i enlighet med nedan 
följande prioriterade klassificeringar (noterat Prio i tabellrapporten). 

❸  Rött – Visar på hög risk för sekundära skador oavsett kostnad för åtgärder. 

❷  Gult – Visar på moderat risk för sekundära skador oavsett kostnad för 
åtgärder. 

❶  Grönt – Visar på låg risk för sekundära skador oavsett kostnader för 
åtgärder. 

⓪  Blått – Rekommendation för vidare undersökningar. 

Använda tidsintervall är:  

• År 0 (Omedelbart)  
• År 1-5 (Kort)  
• år 6-10 (Lång) 

 
Uppskattade kostnader är baserade på kostnadsnivån i Q4 2021 och tar inte 
hänsyn till inflation och förändringar i växlingskurser. Kostnadsuppskattningarna 
är huvudsakligen baserade på siffror från Repab (2021). 

 

 

År 0 – Omedelbara brister  
Prio  Objekt  Brister, åtgärder och rekommendation  Kostnad  

(SEK)  
❷  Fasad  Fasadtvätt för plåtfasad. 

  

 180 000 

 ❸   Fönster  Byte av träfönster vid utrymningstrappa till 
dörr+fönster pga utrymning 

 25 000  

❷   Dörrar  Byte av 2 gångdörrar stål resp trä 
 

 20 000 
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❸   Trappa  Utbyte av utrymningstrappa till spiraltrappa 
 

 150 000 

❷   Toaletter  Renovering av ytskikt i de delar som har 
ursprungliga ytskikt 

 40 000 

❸   Utrymning  Utbyte/komplettering av vägledande 
markeringar till genomlysta, 
Justering av dörr/portar,  
Komplettering av belysning i trappa enligt 
bilaga Brandbesiktning. 

 30 000 

❸  Tillgänglighet  Kostnader för att avhjälpa brister enligt bilaga 
Tillgänglighet. 
 

 376 500 

Kostnad – Omedelbara brister  821 500 

  

 
 
År 1-5 – Kortsiktiga åtgärder  
Prio  Objekt  Brister, åtgärder och rekommendation  Kostnad  

(SEK)  
❷   Tak  Omläggning av tak på båda huskropparna är 

aktuellt inom perioden baserat på att teknisk 
livslängd har passerats för båda huskropparna. 
På den äldre hallen med 10 års marginal.  
  

 1 100 000 

❷  Tak  Komplettering med taksäkerhetsdetaljer i 
samband med takrenovering. 
 Komplettering med takstege. 
 

150 000 

❷  Tak  Utbyte av hängrännor och stuprör i samband 
med takrenovering.  
 

150 000 

❷  Kök  Renovering av inredning och väggar i köksdel 
av i cafeteria samt plastgolv i hela 
övervåningen. 

250 000 

 ❷   Värme  Utbyte av 3 radiatorer på bottenvåningens 
toaletter. 

 10 000 

Kostnad – Kortsiktiga brister  1 460 000  

  
  
 

År 6-10 - Långsiktiga åtgärder 

Prio  Objekt  Brister, åtgärder och rekommendation  Kostnad  
(SEK)  

❷  Fasad  Utbyte av plåtfasad  
 

1 120 000 

Kostnad – Långsiktiga brister  1 120 000  
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Övrigt 
Man bör beakta att till ovan angivna kostnadsbedömningar med priser från 
kalkylverk så har en byggherre normalt tillkommande omkostnader för 
projektering och upphandling mm på ca 20 %. 

Fastigheten har inga digitala ritningar. Detta var inget som kunde krävas när 
byggnaderna uppfördes men bör beaktas av en förvaltare som en kostnad vid 
kommande arbeten. Kostnad för att ta fram digitala A-ritningar samt EL och VS 
uppskattas till ca 75- 100 000 kr. 

 

Sändlista 
Kopia på protokoll har 2022-03-01 sänts per e-post till: 

Anders Rosengren, Hässleholms kommun, anders.rosengren@hasslegolm.se  

Eva-Lotta Anell, Ridhusföreningen, evalottaanell@hotmail.com  

 

 

Sweco Sverige AB 

 
Fredrik Andersson, Besiktningsman, Bygg- och Installationsteknik 
Malmö 2022-03-01 
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Sweco Sverige AB 
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Bilaga Tillgänglighet – Statusbesiktning 
Till utlåtande över statusbesiktning 

Hässleholms ridklubb, Hässleholm 87:45 
 

Typ av besiktning 
Statusbesiktning. 

Besiktningens omfattning 
Besiktningen omfattar okulär statusbesiktning utav tillgänglighet i byggnaden i 
sin helhet. 

Underlag 
Underlag till besiktning har varit bygglovshandlingar i form av K-ritningar från 
1982 nybyggnad, 1992 tillbyggnad. 

Tid för besiktningen 
Besiktningen påbörjades 2022-02-02 och avslutades samma dag. 

Närvarande  
För Fastighetsägaren 

Eva-Lotta Anell, Ridhusföreningen 

Jan Grip, Ridhusföreningen 

Ulrika Olsson, Hässleholms Ridklubb 

Biträdande besiktningsman Tillgänglighet 

Johanna Edberg, Sweco 

Huvudbesiktningsman 

Fredrik Andersson, Sweco 

 

Delar som inte är åtkomliga för besiktning  
Samtliga ridhallar (2 st.) har varit åtkomliga för besiktning. 
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Anmärkningar, brister och rekommendationer 
Nedan anges de anmärkningar, brister och rekommendationer identifierade 
av Sweco. Anmärkningar som inte uppfyller lagkraven gäller identifierade 
anmärkningar som behöver en direkt åtgärd och som inte uppfyller avhjälpande 
av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde, HIN3 
(BFS 2013:9) *. Brister som inte uppfyller dagens lagkrav gäller identifierade 
brister som kan ha uppfyllt lagkraven vid byggnadens uppförande men uppfyller 
inte dagens byggregler, BBR 29 (BFS 2020:4) och bör åtgärdas när 
förutsättning finns. Rekommendationer gäller identifierade åtgärder som inte 
anges i lagtexten men som gör en stor skillnad för brukare och besökare av 
anläggningen med funktionsvariationer. 

*Personer med funktionsnedsättning ska kunna besöka lokaler och då ta del av 
och delta i verksamheten både som åskådare och medverkande. Hinder i 
publika lokaler ska avhjälpas så snart det inte är orimligt med hänsyn till de 
praktiska och ekonomiska förutsättningarna. 

 

Anmärkningar som inte uppfyller lagkrav 

Nr  Anmärkning Kommentar Åtgärd Kostnad 
1 Trappa till/i läktare 

(stora ridhuset) 
Balansstöd i form av ledstänger 
saknas 

Ledstänger ska sitta på 0,9 meters höjd 
och vara lätta att gripa om. De ska löpa 
oavbrutet, samt förbi trappans början 
och slut med minst 30 cm. 
Ledstängerna ska vara kontrasterande i 
ljushet gentemot omgivande ytor. Det 
bör vara möjligt att hålla i ledstången 
även förbi infästningarna. 

Trappa till läktare ska ha ledstång på 
båda sidor. Trappa i läktare kan ha 
ledstång på en sida. 

5.000kr 

2 Trappa till läktare Kontrastmarkering saknas Trappan ska förses med 
kontrastmarkeringar genom att 
nedersta plansteget och framkanten på 
trappavsatsen vid översta sättsteget i 
varje trapplopp ges en ljushetskontrast 
på minst 0,40 enligt NCS. Ex, se bild: 

 

500kr 
Målning 
kontrasterande 
färg 

3 Läktare Saknar plats för personer som 
är rullstolsburna 

Minimum är två platser för stora 
ridhuset och en för det lilla ridhuset. 
Notera att sittplatser får inte placeras i 
gångstråk eller utrymningsvägar. 
Platserna placeras så att man kan se 
och höra det som händer på ridbanan. 
Platserna dimensioneras efter person i 
eldriven rullstol för begränsad 
utomhusanvändning (diameter 1,50 m). 

Uppskattad 
kostnad för 
plattformshiss + 
installation 
200.000kr. 
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själva rullstolsplatsen ska vara 
1,40x0,90m. därutöver tillkommer 
utrymme för manövrering in på platsen. 

 

 
En lösning är ramp till läktare alt. 
plattformshiss eller om platser kan 
ordnas vid sidan om läktare detta är 
dock inte att föredra då personen inte 
kan integrera med övriga åskådare. 

4 Skyltning 
WC/HWC 

Felplacerad Skyltar placeras för att kunna läsas 
såväl av personer i rullstol som av 
stående personer med nedsatt syn. En 
lämplig höjd är 1,40 m (1,20–1,60 m) 
och placeras jämte dörren på dörrens 
handtagssida (till vänster om dörren). 

Flytta befintliga 
skyltar. 0kr. 

5 Tröskel HWC För hög och saknar avfasning Tröskel ska avfasas alt. byts ut. 
Markering nedan visar ex på 
avfasningens vinkel och placering. 
Avfasningen ska inte luta mer än 1:12. 

 

500kr 

6 Dörr HWC Draghandtag saknas Draghandtaget placeras på dörrens 
insida och ska helst vara horisontellt 
och löpa utefter hela dörren vilket 
innebär en längd på ca 60 cm. Kortare 
handtag ska vara minst 30 cm och sitta 
ca 20 cm från gångjärnsidan. Ex se 
bild: 

500–1.500kr 
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Brister som inte uppfyller dagens lagkrav 

     

6 Blandare HWC  Byte till blandare med längre 
handtag 

Ettgreppsblandare med förlängd spak 2.000kr 

7 Kontrastmarkering 
HWC 

 Markera bakom 
tvättställ/spegel och WC-stol. 

T.ex. genom att måla med en kulör i 
avvikande ljushetskontrast mot 
väggkulören så att det blir en 
ljushetskontrast på minst 0,40 enligt 
NCS. I detta fall en mörkare kulör. 

500kr 

8 Pappershanddukar 
HWC 

 Felplacerad behållare. 
Placerad för högt. 

Hållare för pappershanddukar ska 
placeras med underkant 0,80–1,00 m 
över golvet. 

0kr 

9  Toalettpappershåll
are HWC 

 Saknas. Ska finnas på varje armstöd på båda 
sidor om wc-stolen. 

3.000kr 

10 Trappa till 
cafeteria 

 Kontrastmarkering saknas. Se anmärkning nr 2. 1.000kr 

11 Trappa till 
cafeteria 

 Utstickande byggnadsdelar, 
exempelvis trappor, bör byggas 
in eller utmärkas så att de även 
kan upptäckas av personer 
med nedsatt syn som använder 
teknikkäpp. 

Trappa byggs in alternativ markeras i 
ögonhöjd (1,60 m). Markeringen ska 
vara avvikande i ljushet gentemot 
omgivande material och förhålla sig till 
minst 0,40 enligt NCS. 

Kontrasterande 
tejp alt. målning. 
500kr 

12 Ramp till läktare 
(lilla ridhuset) 

 Saknar balansstöd i form av 
ledstänger. 

Se anmärkning nr 1. 5.000kr 

13 Ramp till läktare 
(lilla ridhuset) 

 Har en för brant lutning (25%) 
och saknar avåkningsskydd. 

Kravet på ramp är 1:12 (ca 8%) men en 
lutning på 1:20 (5%) eller flackare bör 
eftersträvas. Rampen bör ha jämn och 
halkfri yta, vara minst 1,3 m bred och 
ha avåkningsskydd på minst 40 mm 
högt. 

Ny ramp 
(uppfyller ej 
lagkrav) 
15.000kr 

Ombyggnad 
läktare 
80.000kr 

   Summa: 233.500-
299.500kr 

Nr  Anmärkning Kommentar Åtgärd Kostnad 

1 Trappa till läktare 

(stora ridhuset) 

Första/sista steget i 
trapploppet avvikande höjd 
mot övriga plansteg. 

Trappans plansteg ska vara i samma 
höjd för att inte tappa balansen i 
trapploppet. 

6.000kr 
ombyggnad 
trappa 
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Rekommendationer 

 

 
 

2  Handtag HWC Bör bytas ut till lås som kan 
hanteras även av personer 
med nedsatt styrka eller 
nedsatt grip- eller 
precisionsförmåga. 

 Byte av lås och handtag. 2.500kr 

3  Dörrar Samtliga dörrar (ståldörr) till 
stora ridhuset och skjutdörrar 
till båda ridhusen är för tunga 
för att vara tillgängliga. Detta 
kräver att personer med 
balanssvårigheter eller är 
rullstolsburna behöver hjälp 
vid att öppna, passera och 
stänga dessa. Åtgärd för 
ståldörr bör utföras så att 
denna blir enklare att öppna 
då den idag är räknas som 
tung dörr. 

Ex på åtgärd för ståldörr är 
dörrautomatik eller byte av dörrblad till 
ett lättare. 

Dörröppnare ca 
12.000kr 

4  Trappa till cafeteria Trappa utgör snubbelrisk då 
planstegen är räfflade  

Bör bytas ut mot en trappa med 
plansteg som inte är 
räfflade/sträckmetall. 

50.000kr 
demontering och 
installation 

5 Dörrar i 
utrymningsvägar 

Saknar kontrasterande 
markering 

Dörrar ska vara lätta att upptäcka och 
bör avvika i ljushetskontrast mot 
omgivande material. T.ex. genom 
målning av foder eller dörrblad. 

2.000kr 

   Summa: 72.500kr 

Nr  Anmärkning Kommentar Åtgärd Kostnad 

1  HWC Wc-stolens sitthöjd Att ha en högre toalettsits underlättar 
för personer i rullstol som behöver göra 
en överflyttning till wc-stolen. 

500kr 

2  HWC  Brits saknas En brits i utrymmet underlättar för 
flertalet användare utav utrymmet. 

4.000kr 

3 Skyltning Främst vid arrangemang är 
det viktigt att ha en tydlig 
skyltning. 

Ta fram färdiga skyltar (enkla) som har 
samma typsnitt och kulör och placera 
dem i där de förväntas vara så att de är 
möjligt att läsa för stående så väl som 
sittande personer (1,20–1,60 m) 

0kr 

   Summa: 4.500kr 
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Kommentar 
Nr 3 i Anmärkningar som inte uppfyller lagkrav får diskuteras sinsemellan 
fastighetsägaren, lokalhållaren och/eller näringsidkaren så att de ekonomiska 
konsekvenserna inte blir orimligt betungande. Då får tillfälligt avsteg lov att 
göras tills förutsättningarna är så att åtgärder är möjliga att utföra. 
 
 

Sändlista 
Kopia på protokoll har 2022-02-14 sänts per e-post till: 

Huvudbesiktningsman, Fredrik Andersson, fredrik.andersson@sweco.se 

 

 

 

Sweco Sverige AB 

Johanna Edberg 
Bitr. besiktningsman tillgänglighet 
Malmö 2022-02-14 
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Bilaga Brand – Statusbesiktning  
Till utlåtande över statusbesiktning.  

 
Hässleholms ridklubb, Hässleholm 87:45 
 
Typ av besiktning 
Statusbesiktning. 

Besiktningens omfattning 
Besiktningen omfattar brandskydd i byggnaden i sin helhet. 

Underlag 
Underlag till besiktning har varit bygglovshandlingar i form av K-ritningar från 
1982, 1988 och 1992. 

Tid för besiktningen 
Besiktningen påbörjades 2021-12-08 och avslutades samma dag. 

Närvarande  
Enligt huvudbesiktningsmannens utlåtande. 

Provningar 
Inga provningar har varit relevant att undersöka ty byggnad saknar 
brandtekniska aktiva skyddssystem så som brandgasventilation, sprinkler eller 
brandlarm. 

Delar som inte är åtkomliga för besiktning  
Samtliga ridhallar (2 st) har varit åtkomliga för besiktning. 

Fel, bristfälligheter, anmärkningar och förhållanden  
I nedanstående anges antecknas konstaterade fel, bristfälligheter och 
anmärkningar och förhållanden i befintligt utförande.  

Då byggnad är befintlig krävs enligt byggregler endast underhållsåtgärder av 
befintligt brandskydds utformning. Vid ev. tillsyn från till exempel kommunal 
räddningstjänst kan det föreligga krav på åtgärder för ett skäligt brandskydd 
enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor.  

Med bakgrund i detta läggs därför kommentarer om hur befintlig utformning 
förhåller sig gentemot dagens byggregler, kapitel 5 i BFS 2011:6 med ändringar 
tom. BFS 2020:4 (BBR 29). Dimensionerande förutsättningar för aktuell ridhall 
enligt dagens byggregler redogörs längst bak. 
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NR ANMÄRKNING KOMMENTAR / NOTERING I FÖRHÅLLANDE TILL DAGENS 
BYGGREGLER 

1 Vissa vägledande 
markeringar är 
genomlysta, medan 
andra är efterlysande 

Lokaler i verksamhetsklass 2A ska enligt gällande byggregler ha 
genomlysta vägledande markeringar undantaget mindre lokaler som 
är lätt överblickbara. I detta fall är lokalerna stora och orientering 
kring/vid läktare medför att de ej är lätt överblickbart för hur 
utrymningsvägarna nås. Därför bedöms det att vägledande 
markering bör finnas och vara genomlyst för samtliga 
utrymningsvägar. 

  

 
2 En st. vägledande 

markering i kafeteria 
lyser ej.  

Gäller den som är placerad ovan dörr som leder vidare till fönster för 
utrymning, första bilden i punkt ovan. 

3 Vägledande markering 
saknas på 
utrymningsvägar från lilla 
ridhallen och portar som 
leder från ridplanerna 

 

4 Generellt utgör manuella 
och tunga portar 
utrymningsvägar från 
ridhallarna. (gäller ej 
sydöstra/södra delen av 
större hallen där slagdörr 
finns på markplan och 
fönster från entresol i 
kafeteria) 

Enligt krav i dagens byggregler föreligger en maximalt tillåten 
öppningskraft på 150 N för utrymningsvägar, lägre kraft krävs vid 
lokaler som ska vara frångängliga för personer med nedsatt 
rörelseförmåga.  
Där köbildning kan förväntas vid utrymningsvägar (i samband med 
evenemang/tävling och liknande i stora hallen) tillåts 
skjutdörrar/portar endast vara utrymningsvägar om de är automatisk 
öppningsbara, även vid strömbortfall. Manuellt öppnade 
skjutdörrar/portar får utgöra utrymningsväg om köbildning ej 
förväntas, t ex. i lilla ridhallen där personantalet förväntas understiga 
30. 

• 
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NR ANMÄRKNING KOMMENTAR / NOTERING I FÖRHÅLLANDE TILL DAGENS 
BYGGREGLER 

5 Gångavstånd till 
närmaste utrymningsväg 
från vissa utrymmen är 
långa i förhållande till 
dagens byggregler.  

Generellt ska gångavstånd i verksamhetsklass 2A ej överstiga 30 m. 
Sammanfallande gångavstånd räknas multiplicerade med straffaktor 
på 2. 
Längre avstånd kan tillåtas med t ex. analytisk dimensionering i vissa 
fall. 
Brandskyddsdokumentation finns dock ej och var ej krav vid 
tidpunkten för byggnadens uppförande. 
Långa gångavstånd till utrymningsväg har noterats för följande: 

- Ridplaner 
- Hinderförråd under läktare i stora hallen enligt figur nedan 
- Bortre sektionen av läktare i stora hallen enligt figur nedan. 

 
6 Dörr från läktare i stora 

ridhallen till kafeteria är 
ej utförd som dörr för 
utrymning eftersom den 
är försedd med lås och ej 
har vägledande 
markering. 

Enligt gällande byggregler ska det finnas minst en utrymningsväg 
från varje våningsplan. Det är lämpligt att denna dörr utförs som 
utrymningsväg i syfte att förkorta avsevärt förlängda gångavstånd 
från läktaren.  

7 Belysning i trappa från 
kafeteria på entresolplan 
måste tändas från 
bottenplanet.  

Då trappan utgör väg till utrymningsväg är det lämpligt att anordna 
diodförsedd belysningsbrytare på övre planet i trappan för att 
säkerställa belysning i väg till utrymningsväg. Formellt krav finns 
endast inom utrymningsvägar enligt gällande byggregler (tex. om 
trappan vore brandtekniskt avskild och leder direkt till det fria). 

• 
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NR ANMÄRKNING KOMMENTAR / NOTERING I FÖRHÅLLANDE TILL DAGENS 
BYGGREGLER 

8 Fönsterutrymning från 
entresolplan/kafeteria i 
stora hallen uppfyller ej 
dagens byggreglers krav 
enligt förenklad 
dimensionering och 
trappa/stege utanför 
fönster är i dåligt skick 
och har ett smalt 
passagemått samt leder 
ej hela vägen till mark. 

Följande relevanta krav gäller för fönsterutrymning och för 
verksamhetsklass 2A enligt dagens byggregler. 

- Fönster får vara beläget 2 m ovan mark då utrymning 
genom fönster ska ske utan hjälp från räddningstjänst. 

- När fönster utgör närmaste utrymningsväg får gångavstånd 
vara maximalt en tredjedel av det avstånd som gäller till en 
utrymningsdörr (30 m). 

- Varje fönster som är avsett för utrymning ska ej betjäna 
mer än 30 personer, och lokalen där fönster är beläget ska 
ej inhysa mer än 50 personer. 

Det rekommenderas att fönster byts till en dörr och att spiraltrappa 
installeras. På så vis erhålls en säkrare utrymning från såväl läktare 
som kafeteria.  

 
9 Dörr mellan kafeteria och 

utrymme i vilket befintligt 
fönster för utrymning är 
beläget, har en fri bredd 
på <0,7m 

Det rekommenderas att dörr bytes till en bredare dörr i kombination 
med åtgärdsförslag enligt punkt 8 ovan. För aktuella personantal på 
<150 är det godtagbart att fria passagemått för utrymningsdörrar är 
minst 0,80 m bredd och 2,00 m höjd.   

10 Brandcellsindelning/ 
brandsektionering finns 
ej 

Se punkt 2 under övriga noteringar. 

 

Övriga noteringar 
1. Brandskyddsdokumentation har ej identifierats för byggnaden. 
Dokumentation i enklare form ska normalt finnas som ett led i systematiskt 
brandskyddsarbete enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor. 

2. Byggnaden saknar brandsektionering och/eller brandcellsindelning. Detta kan 
konstateras då det saknas brandskydd vid anslutning mellan väggar och TRP-
plåt i tak som specifikt krävs vid brandtekniska avskiljningar enligt gängse 
standard från stålbyggnadsinstitutet. Byggnadens storlek bedöms uppgå till ca 
3000-3500 m2 baserat på uppmätning med lasermätare och mätning i K-
ritningar. Lilla ridhallen är ca 970 m2, medan stora ridhallen har en area på 
markplanet på ca 2125 m2. Därtill finns ett vidbyggt förråd på ca 75 m2. Denna 
storlek kan ha varit godtagbar i förhållande till äldre regelverk med hänsyn till 
mängden brandbelastning i byggnaderna. Med dagens byggregler krävs det 

• 
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antingen brandcellsindelning så att största brandcellens storlek uppgår till 
maximalt 1250 m2 eller att byggnaden delas upp i s.k. brandsektioner som då 
får vara 2500 m2, 5000 m2 eller obegränsad storlek. Tillåten storlek på 
brandsektionen beror idag på om brandlarm eller sprinkler finns, samt 
brandbelastningen (mängden brännbart material). Vid obegränsad storlek på 
brandsektionen krävs sprinklersinstallation eller att brandbelastning uppgår till 
maximalt 250 MJ/m2. Skillnaden mellan en brandcell och en brandsektion är att 
brandcellen kan vara uppbyggd som en lätt konstruktion i klass EI XX1, t ex. 
gipsväggar, medan en brandsektion måste avgränsas med hjälp av 
brandväggar, vilka ska uppfylla klassen REI XX-M. Detta innebär att väggen 
ska ha högre stabilitet och kunna klara av mekanisk påverkan från fallande 
byggnadsdelar i byggnaden, samt vara intakt om installationer som 
genombryter väggen rasar. Ett exempel på byggmaterial som kan klara kravet 
är lättbetongblock eller vissa sandwich prefab-konstruktioner.  

Vid en eventuell framtida ombyggnation som påverkar brandskyddet eller vid en 
utbyggnad av befintliga brandceller kan det alltså eventuellt tillkomma krav på 
installation av aktiva brandtekniska skyddssystem eller byggnation av 
brandväggar, om ej särskild utredning påvisar att brandbelastning understiger 
250 MJ/m2.  

3. Passagemått på utrymningsvägar (inkl. fönster och fria bredder i trappor) är 
generellt godtagbara i förhållande till dagens regler och personantal, 
undantaget det som specifikt nämnts i tabell ovan. 

4. Byggmaterial i byggnaden och konstruktion utgörs av trä, plåt, stål och 
obrännbar isolering samt takduk (sarnafil). Detta (dagens sarnafildukar samt 
övriga material) är helt i enlighet med dagens regler med avseende på 
taktäckning/takkonstruktion, ytterväggar och ytskiktskrav för aktuell 
byggnadstyp och verksamhet.  

5. Stålstomme är utförd utan brandskydd, vilket är i enlighet med kraven för 
byggnadsklass Br3 och verksamhetsklass 2A och som är utförd utan 
brandcellsindelning och/eller brandsektionering. 

6. Beslag på slagdörrar i södra/sydöstra hallens markplan och mellan kafeteria 
och trappa utgörs av vred med trycke. Detta är en godtagbar lösning för 
utrymningsvägar som betjänar upp till 50 personer. 

   

  

Sändlista 
Kopia på protokoll har 2021-12-17 sänts per e-post till 
huvudbesiktningsmannen, Fredrik Andersson, fredrik.andersson@sweco.se. 

 

 

Anders Lynnér 
Bitr. besiktningsman brand 
Malmö 2021-12-17 

  

 
1 Med XX avses tid i minuter som en del av kravet på avskiljningen. Tidskravet variera beroende på 

olika faktorer. 
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Dimensionerande förutsättningar för aktuell byggnadstyp 
Dimensionerande förutsättningar som legat till grund för avdömning mot dagens 
byggregler anges nedan: 

Byggnadsklass: Br3.  

Större entresoler än 200 m2 ska ur brandtekniskt perspektiv räknas som 
våningsplan i aktuell byggnadstyp. Aktuell entresol med kafeteria förefaller 
understiga denna area, varför byggnad anses vara är utförd i ett våningsplan ur 
brandtekniskt perspektiv. Med ett våningsplan och aktuell verksamhetsklass är 
byggnadsklassen ovan giltig. 

Brandbelastning: <800 MJ/m2 golvarea. 

Brandfarlig vara: ej aktuellt. 

Personbelastning i mindre ridhall: <30 Personer 

Personbelastning i större ridhall: <150 Personer (50-60 personer enligt uppgift 
under besiktning) 

Verksamhetsklass: 2A generellt – där personer vistas som inte kan förväntas ha 
god lokalkännedom men som kan förväntas sätta sig själva i säkerhet och är 
vakna.  

• 
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Uppdragsrapport  
 

Ny ridanläggning 
 

Hässleholm 
Hässleholms kommun 
Skåne län                 Dnr:  
 

Remissversionen av uppdragsrapporten skickades till berörda föreningar 2022-
03-18 för faktagranskning. Dessa var Hässleholms Voltige, Hässleholms 
Hästsportförening, Hässleholms Ridklubb, samt Hässleholms Bågskytteklubb. 
 
Sista dag för inlämnande av synpunkter var 2022-04-08. Samtliga föreningar har 
inkommit med yttrande. 
 
Synpunkterna har sammanfattats i detta dokument, för att ge en överskådlig och 
lättillgänglig text. Hela materialet med föreningarnas kompletta yttrande 
kommer bifogas rapporten. 
 
 

 

Hässleholms Voltige lämnar följande synpunkter i sitt yttrande: 
 

1. Voltige finns inte på några andra orter i närheten av Hässleholm så medlemmar 
kommer även från andra orter och kringliggande kommuner. 
 

2. Föreningen önskar att det tydligare framgår av rapporten hur skötsel och ansvar för 
anläggningen ska se ut. Detta gäller samtliga förslag. 
 

3. Föreningen poängterar att alla ledare och föräldrar engagerar sig helt ideellt och 
föreningen har ingen avlönad personal. Föreningen ser det därför svårt att kunna 
ansvara för och hantera det dagliga arbetet på en ridanläggning. 
 

4. Föreningen ser alternativ 3 som det bästa för sin förening. 
 

Kommentar:  
Punkt 1 samt 3, detta har arbetats in i rapporten under beskrivning av föreningen samt konsekvenser 
av alternativet. 
Punkt 2, det är inte möjligt att i rapporten ta ställning till exakt drift och skötselförhållande. Detta 
behöver förhandlas och klargöras i nyttjanderättsavtal. 
Punkt 4, Föreningens ställningstagande är infört under en ny rubrik I slutet som kartlägger samtliga 
berörda föreningars föredragna placering. 

 

""'""tn:, 

I 
Hässleholms 

kommun 

Remissvarsredogörelse 



Hässleholms bågskytteklubb lämnar följande synpunkter i sitt yttrande: 
 

1. Föreningen anser att dialogen med dem varit knapphändig. Detta har påverkat 
föreningens utveckling negativt då de har fått avstå från reparationer och 
förbättringar på grund av ovissheten. 
 

2. Föreningen ser inte varför man skulle ta en gräsplan som används för bågskytte för 
att anlägga hagar med konsekvensen att föreningen behöver flytta. 
 

3. Föreningen har synpunkter på skjutavstånd och höjd på vallar (pilfång). 
 

4. Föreningen ifrågasätter om det finns annan lämplig plats och betonar vikten av att 
få vara delaktiga vid en dialog om eventuell flytt 

 
Kommentar: 
Synpunkter på vallar och skjutavstånd har ändrats i rapporten. 

 
 
 

Hässleholms ridklubb lämnar följande synpunkter i sitt yttrande: 
 
Sid. 5 

- Augusti 2014 - ska vara 2015 

- November 2019 - förtydliga att HHSF säger nej till förslaget 

 

Kommentar: 

Rapporten är ändrad enligt dessa synpunkter. 

 

Sid. 8 

- Under rubriken ”Hässleholms Ridhusförening” – stryk ordet ”rättvis” 

- Meningen ”Detta innebär att styrelseposter fördelas…” är felaktig och kan 

egentligen strykas då det i stycket nedanför sedan förklaras hur 

Ridhusföreningen är och har varit organiserad. Även nästa mening kan dock tas 

bort och ersättas med: 

1982 när Ridhusföreningen bildades hade båda föreningarna lika många röster (4 st), 

ordförande utsågs dock från den förening som satsat mest kapital.  

- eventuellt bör skillnad på revers och andel göras  

 

Kommentar: 

Ordet rättvis står inskrivet i stadgarna och kvarstår därmed. Vad det gäller Styrelseposter och 

fördelning är det förvaltningens åsikt att de olika föreningarnas bild av förhållande och historik skiljer 

sig så pass mycket åt att en dialog behövs om frågan ska redas ut. Skillnad på revers och andel ej 

beaktat. 

 

Sid. 9 

- finns plats för 28 hästar 

- antal hästar som ägs av föreningen förändras ofta utifrån att man anpassar efter 

verksamhetens behov och hästarnas ålder och mående. I skrivande stund äger ridskolan 

16 hästar.  



- föreningen har i april 2022 344 medlemmar varav majoriteten är ridskoleryttare, under 

20 år och flickor 

 
Kommentar: 
Rapporten är ändrad enligt första och andra punkten. Antalet medlemmar justeras inte i rapporten då 
detta ändras över tid. Ca 350 kvarstår därmed. 
 
Sid. 11  

- det är nya underlag i båda ridhusen vilket ger goda möjligheter till tävling. 

- i nuläget hyr inte voltigen hästar av HRK eftersom de inte kan bedriva verksamhet i 

Hässleholm pga platsbrist i ridhus 

Kommentar: 
Ändrat i rapporten. Avseende punkt 1 har även HHSF haft liknande synpunkt och ändring har 
gjorts utifrån deras yttrande. 
 
Sid. 43 

Efter ordet upplösning på sista raden:  

Förslag till ändring: Jurist fastställer dock i oktober 2021 att då HRF grundades för att 

reglera ett redan pågående samarbete mellan föreningarna enligt ett muntligt 

samarbetsavtal torde ett bakomliggande muntligt samarbetsavtal upphöra att gälla i 

samband med att HRF bildades. Om samarbetsavtalet, trots bildandet av HRF, 

fortfarande skulle anses gälla har HRK rätt att säga upp det avtalet. Om parterna inte 

har avtalat om någon särskild löptid torde utgångspunkten vara att avtalet gäller tills 

vidare, d v s på obestämd tid. Det innebär att endera parten kan säga upp avtalet med 

skälig uppsägningstid. Enligt praxis i Högsta domstolen samt juridisk doktrin är skälig 

uppsägningstid för sådana avtal 3 – 6 månader. HRK kan alltså lämna samarbetet i HRF 

genom att meddela HRF att man vill utträda ur föreningen. Av HRK utsedda 

styrelseledamöter i HRF kan när som helst avgå från sina uppdrag. Fortsätt sedan med 

meningen: En uppgörelse behöver upprättas gällande utträdet och eventuella 

ekonomiska aspekter utifrån tillgångar, skulder och samarbetsavtal. Lägg till: HRK har 

tydliggjort att de inte kommer att göra några anspråk på nuvarande och framtida 

tillgångar i HRF men att man då samtidigt avsäger sig allt ansvar för eventuella skulder, 

både innevarande och eventuella framtida.  

 

Kommentar: 

Föreningens förslag till ändring beaktas ej. Dock görs ändring i rapporten så att meningen ”föreningen 

hävdar dock, efter konsultation av jurist, att ett utträde är möjligt” läggs till. Även meningen ”meddelat 

att deras ställningstagande är att…” läggs till. Rapporten syftar inte till att klargöra eller reda ut 

juridiska spörsmål mellan föreningarna. 

 

Sid. 44 

Ändra till viss del ordning och innehåll i de 3 första styckena: 

HRK har ett lägenhetsarrende på 50 år som reglerar marken för stall, parkering och ytan 

för hagar på innegården (där även lilla ridbanan ligger). Detta kan inte sägas upp förrän 

avtalets utgång 2041. Detta avtal har inget med representationen i Ridhusföreningen 

att göra. I praktiken kan HRK lämna Ridhusföreningen men ha kvar arrendet. Detta bör 



avgöras vid en eventuell flytt. Ingen av föreningarna kan säga upp arrendet för stallet 

utan en överenskommelse mellan föreningarna behöver då göras om att arrendet ska 

upphöra. Stryk nästa mening ”En sådan överenskommelse och att stallet rivs…” 

– vem ställer de kraven och var finns det reglerat? Om överenskommelse om 

upphörande av arrende görs ”ämnar HRK att riva uteboxarna (ev. lämnas) osv”. 

Kommentar: Frågan om lägenhetsarrende är tillagt i rapporten enligt texten ovan men endast första två 

meningarna läggs in. Resterande är ej beaktat. Meningen som börjar med ”en sådan överenskommelse” 

har strukits. 

 

Hässleholms Hästsportförening lämnar följande synpunkter i sitt yttrande 

Sid. 8 under rubrik: Hässleholms Ridhusförening 
 
”I realiteten har alltså HHSF sedan 2007 alltid majoritet vid styrelsebeslut och 
årsmötesförhandlingar.” 
 
HRF är ett samarbetsorgan där styrelseledamöterna ska sträva efter att hitta de bästa 
lösningarna för HRF. Styrelseledamöterna är individuellt valda och deras uppfattningar 
kan därför skilja sig åt oavsett föreningstillhörighet. Det bör påtalas att i 98% av 
besluten är styrelsen enig, men när den inte är enig händer det ofta att ledamöterna har 
olika uppfattningar fast de representerar en och samma förening. Historiskt har HHSF:s 
ledamöter alltid ställt sig positiva till beslut som gynnar Ridskolan förutsatt att de inte 
samtidigt missgynnar HHSF. Dock togs det 2013 beslut om att HRK skulle slippa att 
betala hyra helt och hållet under åtta månader trots att detta kraftigt missgynnade 
HHSF. 
 
Vi menar att för att ge en rättvisande bild borde det stå:  
”i teorin har alltså HHSF sedan 2007 alltid möjlighet till majoritet vid styrelsebeslut och 
årsmötesförhandlingar.” 
med tillägg:  ”HHSF har dock historiskt aldrig utnyttjat detta förhållande för att skaffa 
sig egna fördelar gentemot Ridskolan utan endast för att rösta ner förslag som enbart 
skulle gynna Ridskolan OCH SAMTIDIGT skada HHSF:s och/eller HRF:s 
verksamhet. Detta finns dokumenterat i protokoll som justerats av representanter för 
båda föreningarna.” 
 
Kommentar:  

Meningen stryks då den inte tillför något.  

 
Sid. 9 under rubrik: Hässleholms Ridklubb 
 
”Ridskolan äger stallen medan ridhusen och en stor del av marken ägs av Hässleholms 
Ridhusförening (HRF)” 
 
Detta stämmer inte eftersom RHF äger all mark på fastigheten Hässleholm 87:45 
där byggnaderna och ridbanorna är anlagda. 
 
Kommentar : 
Ändrat till all mark 



 
Sid. 11 under rubrik: Hässleholms Hästsportförening 
 
”Man önskar även utveckla sin verksamhet genom att arrangera hopptävlingar på högre 
nivå än idag. Med de underlag som finns i ridhus och på utebanor kan detta dock inte 
genomföras.” 
 
Detta stämmer inte eftersom underlagen i båda ridhusen nu är bytta. 
Andra meningen bör därför strykas och det borde istället stå: 
”Man önskar även utveckla sin verksamhet genom att arrangera hopptävlingar och 
dressyrtävlingar på högre nivå än idag. Tävlingsverksamheten på anläggningen är redan 
idag mycket uppskattad och drar ett stort antal deltagare från hela södra Sverige.  
De underlag som nyligen bytts ut i ridhusen har fått mycket beröm vid utvärdering av 
olika domare vid tävlingar som hållits på anläggningen sedan dess. Tävlingar på högre 
nivå är alltså en reell möjlighet i framtiden. 
 

Kommentar: 

Ändrat i rapporten  
 
Sid. 13 under rubrik: Myndighetskrav 
 
Tillägg: ”När det gäller uthyrning av hästboxar finns det i konkurrenslagstiftningen ett 
förbud mot att bedriva näringsverksamhet i offentliga lokaler med hyressubventioner. 
Detta betyder att en marknadsmässig hyra måste betalas av näringsidkaren om uthyrning 
av lokaler ska kunna ske i en kommunalt ägd byggnad. 
Uthyrning av hästboxar till privatpersoner klassas alltid som näringsverksamhet och ska 
enligt skattelagstiftningen beläggas med såväl moms som beskattning av eventuellt 
överskott.” 
 
Kommentar: 

Beaktas ej då rubriken inte berör uthyrning. Uthyrning kommer regleras via nyttjanderättsavtal. 
 
Sid. 13 under rubrik: Kostnader och avgifter 
 
”Även de som har egen häst och tränar och tävlar inom ridsporten betalar avgifter 
utifrån anläggningens kostnader.” 
 
För att ge en rättvisande bild borde det stå: 
Tillägg: ”Utöver dessa kostnader betalar de som har egen häst samtliga hästrelaterade 
kostnader inkl. stallplats, hästtransport och tränaravgifter utan någon som helst 
subvention. 
Enbart tränaravgiften för privatryttare är i regel dyrare än hela avgiften för en ridlektion 
på ridskola. Samtliga kostnader för såväl tränare, som kommunalt subventionerade 
kostnader för hästar och stall ingår däremot i avgiften för en ridlektion på ridskola.” 
 
Kommentar: 

Följande mening tillagd i rapporten efter kostnader….”men också övriga privata hästrelaterade 
kostnader”. 
 
Sid. 14 under rubrik: Bidragssystemet gynnar inte ridsporten 
 



”Kommunens bidrag till föreningarnas egna eller privat hyrda lokal/anläggning täcker i 
snitt 35% av föreningarnas lokal- och driftkostnader medan föreningarna själva 
finansierar 65% av sina lokal-och driftkostnader.” 
 
För att ge en rättvisande bild borde det stå: 
 
Tillägg: ”Hässleholms kommuns bidragssystem missgynnar särskilt föreningar som 
äger anläggningar med höga investerings- och driftkostnader eftersom det finns ett 
bidragstak. Detta försämrar ytterligare situationen för ridsporten och innebär i praktiken 
att ryttarföreningarna själva får stå för en betydligt större procent av sportens dyra 
anläggnings- och driftkostnader än föreningar som äger sin egen anläggning men där 
verksamheten kräver lägre anläggningskostnader”  
 
Kommentar: 

Då detta beror på vilken typ av verksamhet som bedrivs och den totala kostnaden och bidraget baseras 
på barn- och unga anser vi att rapporten redogör för fakta. 
 
Sid. 33 under rubrik Likabehandlingsprincipen 
”Andra föreningar kan uppleva detta anläggningsövertagande som icke objektivt och 
rättvist” 
 
Tillägg: ”Men eftersom endast en kommunal anläggning ska byggas så är det rimligt att 
denna ligger i kommunens huvudort och att alla befintliga föreningar inom ridsporten 
som idag är verksamma på orten antingen garanteras tillträde till den nya anläggningen 
eller erbjuds rimlig kompensation av kommunen som ger dem rimliga förutsättningar 
för att fortsätta sin verksamhet i egen regi.” 
 
Kommentar: 

Har ej tagits med i rapporten. Detta är förvaltningens bild. 
 
Sid. 33 under rubrik: Ekonomiska konsekvenser 
 
1.”Ekonomikontoret, som gjort kalkylen, har också tittat på värderingsutlåtandet där 
man inte kan urskilja markvärdet eftersom kalkylen avser både byggnader och mark.” 
 
Felaktig beskrivning: Markvärdet är klart och tydligt angivet till 2 miljoner kronor i 
värdeutlåtandet. Meningen bör därför strykas. 
 
Kommentar: 

Förtydligas så att det framgår vad marken är värd samt vad fastigheterna och bostadshuset är värda. 
 
2.”Kvarstående medel på ca 4,3 miljoner kronor, minus eventuell skatt, bör gå till att 
lösa de brister som ridanläggningen har enligt statusbesiktning.” 
 
Anläggningens brister och skick är redan beaktat i värdeutlåtandet.  
Den överenskommelse som diskuterats i det här upplägget gällde att Hässleholms 
Hästsportförening som en del av skötselavtalet kan tänka sig att stå för renovering av 
kök och ytskikt inne i ridhusen trots att ägandet redan övergått till Kommunen. 
 
För att ge en rättvisande bild borde det stå: 



”Hässleholms Hästsportförening erbjuder sig att när Hässleholms Ridhusförening har 
likviderats använda egna medel till renovering av kök och ytskikt inne i ridhusen trots att 
ägandet av ridanläggningen redan har övergått till Kommunen.” 
 

Kommentar: 

Meningen stryks. Det anses orimligt enligt regler och krav att föreningen gör mer omfattande åtgärder i 

fastigheten. 

Ny mening läggs istället till. ” i ett tidigare skede diskuterades att föreningens överskjutande del på 4,3 
mnkr skulle gå till att lösa de brister som statusbesiktningen visade. Statusbesiktningen visade dock på 
att flera åtgärder är så omfattande att det är orimligt och eventuellt olagligt att kommunen ålägger en 
förening ansvaret för dessa. 
 
3. ”Det finns även ett alternativt scenario för ett kommunalt övertagande av 
Ridhusföreningens anläggning. ……………… Detta alternativ har tagits upp vid dialog 
mellan kultur- och Fritidsförvaltningen och ridhusföreningen men har inte diskuterats 
vidare.” 
 
Eftersom den uteblivna diskussionen berodde på ett missförstånd som nu 
uppdagats och diskussionen återupptagits så bör den sista meningen strykas. 
 
Kommentar: 

Sista meningen ändras till slutlydelse ”och behöver utredas vidare”. 
 
Sid. 34 under rubrik: Ekonomiska konsekvenser 
 
För att ge en rättvisande bild borde följande korrigeringar göras: 
 
Kapitalkostnaden i den modell som redovisas i tabellen under rubrik: ”Driftkostnader 
”är felaktig eftersom investeringsutgiften är överskattad och restvärdet på 
fastigheten vid kalkylperiodens slut inte har dragits av. Dessutom bygger den på en 
avskrivningsperiod på 10 år för köpeskillingen. 
Detta sätt att kalkylera gör det helt omöjligt att jämföra denna kalkyl med kalkylen 
för ”Alternativ 3 – Nyinvestering” under hela kalkylperioden på 25 år.  
 
Med tanke på de omfattande reparationer och förbättringsåtgärder som kommunen 
avser att göra i de gamla byggnaderna borde avskrivningstiden på köpeskillingen 
förlängas till 25 år även i Alternativ 2 - Förvärv och nyinvestering” för att undvika att 
kapitalkostnaderna för denna post under de första 10 åren blir överskattade i tabellen 
för att sedan försvinna helt och hållet under de sista 15 åren. 
 
Kommentar: 

KFF har ej kompetens att bedöma detta. Skickat till KLF för bedömning. 
 
Vidare anges under ”Driftkostnader” en kostnad för ”Hantering av 
överskottsmassor” som bygger på ett pris innefattande miljökontroll, provtagning, 
schakt- och transportkostnader uppgående till 5 400 000kr. 
Eftersom schaktkostnaderna redan ingår i kostnaderna för markarbeten så måste 
de dras av för att inte belasta kalkylen dubbelt och kostnaden blir istället 2 280 000 
kr. Denna kostnad hör dessutom inte hemma i driftkostnaderna utan bör läggas 
till investeringskostnaderna. 
 



Kommentar: 

Ändrat i rapporten 
 
Bågskyttebanan behöver inte flyttas om kommunen använder kommunal mark till hagar 
i anslutning till fastigheten enligt ett alternativt ritningsförslag.  
 
För att ge en rättvisande bild borde följande korrigeringar göras: 
 
Med ovan nämnda justeringar blir investeringutgiften 37 880 000 och 
kapitalkostnaden med en avskrivningstid på 25 år på hela investeringen (för att 
möjliggöra en jämförelse med Alternativ 3) blir kapitalkostnaden i kalkylen: 

 
Kapitalkostnad År 1: 1 934 000 kr    (minskar 526 000kr) Jämfört med kalkylen 

     År 2:  1 918 000 kr.   (minskar 522 000kr) i beslutsunderlaget 
                           År 3:  1 903 000 kr.   (minskar 516 000kr) 
 
Kommentar: 

Skickat till KLF 
 
El, renhållning, uppvärmning, etc ska enligt föreslaget driftavtal bekostas av HHSF och 
HRK inom den vanliga modellen för bidrag till föreningar och bör därför strykas från 
tabellen. 
 

Kommentar: 

Stämmer ej. Kommunen står för kostnaden mot 25% avdrag i bidraget för föreningen. 

 
De totala kostnaderna inkl. hantering av överskottsmassor blir med dessa 
justeringar: 
 
År 1: 2 468 000kr (minskar totalkostnaden med 6 126 000kr) Jämfört med 
År 2: 2 452 000kr (minskar totalkostnaden med 722 000 kr) kalkylen i beslutsunderlaget 
År 3: 2 437 000kr. (minskar totalkostnaden med 716 000kr) 
 
Vi konstaterar även att man i ”Alternativ 2 – Förvärv och nyinvestering” inte 
överhuvudtaget har beaktat de synergieffekter t.ex. parkeringar, ridbanor etc. 
som finns på anläggningen och som ytterligare skulle kunna sänka 
investeringskostnaderna och därmed kapitalkostnaderna en hel del.  
                   
Kommentar: 

I förslag 2 ska parkeringarna göras om och därför är synergier utifrån befintlig parkering ej tillämpligt. 
 
Sid 35 under rubrik: Ekonomiska konsekvenser (Omedelbara brister, Kortsiktiga 
åtgärder) 
 
Tillägg:  
”När Hästsportföreningens representanter fick se kostnadsberäkningarna i 
besiktningsprotokollet reagerade de direkt på kostnaderna gällande vissa föreslagna 
åtgärder och har därför kontrollerat dem med olika företag som utför sådana jobb 
genom att begära prisuppgifter. 
 
Resultatet blev följande: 



 
Fasadtvätt:  40 000 kr exkl. moms (minus 130 000 kr) 
Utbyte av utrymningstrappa till spiraltrappa inkl. fundament och montering:   
100 000 kr exkl. moms (minus 50 000 kr) 
Tillgänglighet: 276 500 kr exkl. moms (minus 100 000 kr) 
med hänvisning till att det står i utredningen att hiss inte är nödvändig och att en 
godtagbar tillgänglighet kan ordnas med hjälp av ramp. 
 
Enligt den överenskommelse som förhandlades fram våren 2021 när detta alternativ var 
aktuellt förra gången så skulle Hässleholms Hästsportförening efter Ridhusföreningens 
likvidation stå för kostnaderna för en del av renoveringen i de gamla ridhusen  
t.ex. renovering av kök/cafeteria, ytskikt, trädörrar, radiatorer, enligt denna beräkning 
uppgående till 300 000kr exkl. moms.  
 
Detta är de fortfarande beredda att göra. 
Det skulle betyda att kommunens totala kostnader för att åtgärda bristerna i tabellen 
skulle uppgå till 1 901 500 kr exkl. moms + 380 300 kr byggherrekostnader + ritningar 
100 000 kr.  Totalt 2 381 800 kr (förutsatt att taken verkligen behöver bytas)” 
 
Kompletterande besiktning av Tak och fasad. 
 
Kommentar: 
Förvaltningen har anlitat en konsult för att ta fram kostnader vilka är bilagda. Föreningens 
synpunkter är noterade men hänsyn kan inte tas till föreningens egna uppskattningar och intagna 
offerter. 
 
Sid 42 under rubrik: Miljökonsekvenser 
 
Tillägg: ”Grundvattennivån ligger idag 1 m under marknivån vilket gör att marken är 
mycket sank särskilt höst och vinter. Risken för otillräcklig bärighet under byggnader 
och i hästhagar, samt risken för kväveläckage till grundvattnet från hästarnas urin i 
hagarna måste noggrant beaktas. Omfattande utfyllnads- och dräneringsåtgärder 
kommer sannolikt att krävas för att klara den hårda belastning på marken som en 
hästverksamhet av den här storleken innebär och minimera risken för skador på 
hästarnas ben och hovar, t.ex. strålröta, hovböld, mugg, till följd av för blött underlag i 
hagarna.” 
 
Kommentar: 
Delvis infört i rapporten. 
 
Sid.42 under rubrik: Likabehandlingsprincipen 
 
Tillägg: ”När kommunen väljer att aktivt splittra ett fungerande ekonomiskt samarbete 
mellan två föreningar med att driva en gemensam anläggning så blir resultatet 
förödande. Detta beror på att själva bidragsmodellen i Hässleholms kommun för 
föreningar som äger sin egen anläggning skiljer sig radikalt från modellen med 
kommunalt subventionerade anläggningar. Skillnaden mellan de två bidragssystemen blir 
väldigt stor och djupt orättvis när det gäller anläggningar med stora driftkostnader.  
I det här fallet menar vi att förfarandet strider mot Likabehandlingsprincipen i 
kommunallagen eftersom två olika grupper båda bestående av barn, ungdomar och 
vuxna inom ridsporten behandlas helt olika.  



En grupp gynnas kraftigt med omfattande anläggningssubventioner och högre 
bidragstak samtidigt som den andra gruppen missgynnas ekonomiskt till den grad att de 
inte kan behålla den anläggning de tidigare har använt och inte heller får möjlighet att 
nyttja den kommunala anläggningen på grund av brist på utrymme och träningstider. 
 
Kommunen borde därför avstå ifrån att vålla denna skada antingen genom att 
tillhandahålla en kommunal anläggning som har förutsättningar att erbjuda tillträde för 
alla aktiva ridsportföreningar som hittills bedrivit sin verksamhet i Hässleholms tätort,  
eller ge kompensation för det ekonomiska bortfallet (t.ex. genom att ta bort 
bidragstaket) till den förening som nekas tillträde till den nya kommunala anläggningen 
och lämnas ensam med det ekonomiska ansvaret för den befintliga 
ridanläggningen.” 
 
Kommentar: 
Beaktas ej. Förvaltningen stöder sig på kommunjuristens utlåtande. 
 
Sid. 42 under rubrik: Ekonomiska konsekvenser 
 
I tabellen anges ”investeringsutgift för nybyggnation” Byggnad 28mkr och Markarbete 
10mkr. Totalt 38mkr. I underlaget för uträkning av kapitalkostnader har man trots detta 
använt totalsiffran 37,6mkr vilket ger en felaktig kapitalkostnad i driftkostnadstabellen. 
 
En korrekt uträkning av kapitalkostnaden på 38mkr ska vara:  
 
År 1:  1900tkr (istället för 1880tkr),   
År 2: 1885tkr (istället för 1865tkr)  BERÄKNING 1 
År 3: 1870tkr (istället för 1850tkr)  
differensen = 60 000kr för liten kapitalkostnad bara under dessa tre år = 
500 000kr under hela avskrivningstiden. 
 
I denna kalkyl saknas i driftkostnaderna priset för den provtagning och miljökontroll på 
eventuella överskottsmassor som anges på sid.42 under rubrik: Miljökonsekvenser 
Vid ett överslag kan det röra sig om ungefär lika stora kostnader för 
provtagning/miljökontroll som i Alternativ 2, d.v.s. 2 280 000kr. 
 
Med dessa justeringar blir totalkostnaden inkl. hantering av överskottsmassor År 1: 
4 492 000kr enligt beräkning 1. Totalkostnaden exkl. hantering av överskottsmassor 
blir År 1: 2 212 000kr enligt beräkning 1 
 
Skillnaden mellan markkostnaderna i Alternativ 2 och Alternativ 3 (500 000kr) är 
alldeles för liten för att vara trovärdig. Enligt vår uppfattning borde den beräknade 
kostnaden för markarbeten i Alternativ 3 vara betydligt högre (+2mkr =12mkr 
med tanke på markens beskaffenhet, vilket skulle öka kapitalkostnaden ytterligare för 
Alternativ 3. 
  
Kommentar: 
Delvis beaktat i rapporten. Dock kommer eventuella överskottsmassor hanteras inom området. 
Avseende skillnad i markkostnad så är detta redan med i rapporten. Alternativ 2, 8 mnkr och 
alternativ 3, 10 mnkr. 
 
Sid 43 under rubrik: Ekonomiska konsekvenser. 



 
I denna kalkyl saknas i driftkostnaderna priset för den provtagning och miljökontroll på 
eventuella överskottsmassor som anges på sid.42 under rubrik: Miljökonsekvenser 
Vid ett överslag kan det röra sig om ungefär lika stora kostnader för 
provtagning/miljökontroll som i Alternativ 2, d.v.s. 2 280 000kr. 
 
Denna kostnad hör inte hemma i driftkostnaderna utan ska enligt vår 
uppfattning ligga som en investeringskostnad. 
 
Om justering görs enligt dessa synpunkter blir investeringskostnaden totalt 42 280 000kr 
och kapitalkostnaden blir: 
 
Kapitalkostnad: 
År 1: 2 114 tkr 
År 2: 2 097 tkr BERÄKNING 2 
År 3: 2 080 tkr 
 
Totalkostnaden inkl. hantering av överskottsmassor blir:  
 
År 1: 2 426 000 kr (kostnaden ökar med 134 000 kr)                                                                                                   
Jämfört med beslutsunderlaget. 
År 2: 2 409 000 kr (kostnaden ökar med 132 000 kr)       
År 3: 2 392 000 kr (kostnaden ökar med (130 000 kr) 
 
Kommentar: 
Överskottsmassor ska hanteras inom området. 
 
Sid 43 under rubrik. Konsekvenser föreningsverksamhet 
 
”HRK behöver träda ur som medlem i RHF så att medlemskapet upphör:” 
 
Felaktigt påstående eftersom HRK som förening inte har något medlemskap 
utan endast enskilda medlemmar som innehar andelar eller reverser. Det bör 
istället stå: 
 
”Medlemmar i Hässleholms Ridhusförening (RHF) är privatpersoner som äger andelar 
eller reverser i ridanläggningen på Österås och som är eller tidigare har varit medlemmar 
i en av de föreningar som disponerar anläggningen. Dessa medlemmar har via stadgarna 
delegerat till HRK och HHSF att i sitt ställe utse styrelserepresentanter till RHF. 
Styrelsens uppgift är enligt stadgarna att inom ramen för ett (ekonomiskt) samarbete 
mellan HRK och HHSF ansvara för anläggningens skötsel och ekonomi.” 
 
Kommentar: 
Ändrat i rapporten. 
 
Sid 44 under rubrik: Konsekvenser föreningsverksamhet 
 
”Ridhushyran är en stor utgift för HRK och högre än om de själva hade ägt, disponerat 
och ansvarat för ridhusen.” 
  
Detta är ett falskt påstående och bör strykas.  



Kostnaderna för HRK hade definitivt ökat i detta scenario. 
 
Kommentar: 
Andra delen av meningen stryks. 
 
”I dagsläget står de för minst 70% av Ridhusföreningens intäkter men använder inte 
motsvarande del av kapaciteten.” 
 
Även detta är ett falskt påstående och bör strykas. 
Hyran är satt med hänsyn till utnyttjandetid, yta och slitage per ekipage och gäller lika 
för båda föreningarna. En ridhustimme är alltså dyrare ju större yta man använder och 
ju fler ekipage som använder den samtidigt.  
 
”För att kunna bygga den verksamhet som de har personal, kunskap, efterfrågan, 
engagemang till så krävs det självbestämmande och mer utrymme.” 
 
Det finns idag outnyttjad tid i ridhusen på helger och kvällar som HRK mycket väl 
skulle kunna utnyttja, men man har avstått på grund av brist på ridskolehästar. 
Den expansion HRK idag eftersträvar riktar sig alltså i huvudsak till privatryttare med 
egen häst, i direkt konkurrens med HHSF, samtidigt som efterfrågan vad gäller 
ridskolelektioner med ridskolehästar är stor. 
 
För att ge en rättvisande bild borde det stå: 
”För att kunna bygga den verksamhet som de har personal, kunskap, efterfrågan, 
engagemang till så krävs det fler ridskolehästar, självbestämmande och mer utrymme.” 
 
Kommentar: 
Förvaltningen konstaterar att det här finns olika bilder mellan föreningarna. 
 
Sid 44 sista stycket under rubrik: Konsekvenser föreningsverksamhet 
 
Här behandlas uppstallningskontrakt vid uthyrning till privatryttare och vi vill därför 
påminna om vår kommentar ovan (Sid.13 under rubrik myndighetskrav) angående 
Konkurrensverkets och Skatteverkets regler gällande näringsverksamhet i offentliga 
lokaler med subventionerad hyra. 
 
Kommentar: 
Frågan hanteras i nyttjanderättsavtal. 
 
Sid. 45 under rubrik: Hässleholms Hästsportförening 
 
”Initialt finns en risk för att medlemmar i HHSF lockas av en ny anläggning och även 
om de inte tror att trenden håller i sig långsiktigt så kanske den håller i sig tillräckligt 
länge för att föreningen ska lida skada.” 
 
För att ge en rättvisande bild borde det stå: 
”Initialt finns en risk för att medlemmar i HHSF lockas av en ny anläggning och även 
om de inte tror att trenden håller i sig långsiktigt så kanske den håller i sig tillräckligt 
länge för att såväl HHSF som Ridhusföreningen (RHF) ska lida allvarlig skada.” 
 
Kommentar: 



Det är förvaltningens rapport och förvaltningen kan ej bedöma eventuell skadas grad. 
 
”För att finansiera hela sin fastighet (borträknat kommunens lokalbidrag) kan det 
innebära för HHSF att de behöver ta ut en kostnad för att rida (anläggningshyra) och 
inte bara låta medlemmen betala tränararvode och dessutom lägga betydligt mer ideell 
tid i anläggningen.” 
 
Detta förslag är orimligt och skulle inte ha någon märkbar effekt på intäkterna. 
Bör därför strykas. 
 
Många av HHSF:s medlemmar köper redan anläggningskort för att kunna träna enskilt 
och bidrar på detta sätt till hyresintäkterna. Med hänvisning till vår kommentar på sid. 
13 under rubrik: Kostnader och avgifter gällande den totala kostnadsbilden för att 
möjliggöra träning för privatryttare jämfört med priset på en ridskolelektion menar vi att 
det är orimligt att belasta våra medlemmar ytterligare ekonomiskt särskilt eftersom det 
inte skulle göra någon märkbar skillnad för vare sig HHSF:s eller Ridhusföreningens 
(HRF) ekonomi. 
 
Kommentar: 
Ett ändrat system för ersättning bör ha effekt. Det är inte orimligt att föreningen förväntas se över sitt 
system. 
 
”Andra jämförbara ridföreningar som äger sin egen ridanläggning i kommunen (ex. 
Sösdala och Vinslövs ryttarföreningar) bedriver sin drift ideellt via skötselscheman.” 
 
Tillägg: 
”Detta förslag är dock svårt att tillämpa praktiskt och löser inte några ekonomiska 
problem. De föreningar som nämns har en verksamhet som är betydligt mindre än 
HHSF:s och deras anläggningar kräver inte en bråkdel av de insatser som krävs på den 
befintliga anläggningen. 
Redan idag läggs ett stort antal ideella timmar och om fler medlemmar ska engageras i 
driften krävs stora insatser vad gäller samordning. På grund av anläggningens storlek är  
fastighets- och driftkostnaderna det stora problemet och de påverkas inte nämnvärt av 
fler ideella insatser.” 
 
Kommentar: 
Beaktas ej i rapporten. Meningen konstaterar bara fakta. 
 
”De arbetar…samt har, precis som HHSF; möjlighet att belåna sin egenägda 
anläggning.” 
 
Påståendet är felaktigt och bör strykas 
Det är Ridhusföreningen (RHF) som äger ridhusfastigheten så HHSF kan inte alls 
belåna fastigheten. 
 
Kommentar: 
Ändrat till att HHSF endast kan söka vid ett eventuellt eget ägande. 
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Kommunstyrelsen 

§ 150 

Försäljning av Kyrkskolan till Hässlehem 
Dnr: KLF 2022/385 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut. 

1. Kommunens fastighet Folkskolan 1 ("Kyrkskolan") säljs till Hässlehem AB 
enligt föreliggande förslag till köpekontrakt för en köpeskilling om 15 370 
000 kronor med tillträde den 16 januari 2023. 

2. Tekniska nämndens ordförande och tekniska förvaltningens chef ges i 
uppdrag att tillsammans underteckna köpekontraktet och efterföljande 
köpebrev. 

3. Beslutet ska verkställas innan det har vunnit laga kraft. 

Beskrivning av ärendet 

Tekniska nämnden fattade vid sammanträde den 19 maj 2022, § 43, följande beslut. 

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att: 

1. Godkänn en försäljning av Kyrkskolan till Hässlehem enligt bifogat förslag till 
köpekontrakt mot en köpeskilling om 15 370 000 kronor. 

2. Köpekontraktet och efterföljande köpebrev ska tecknas av tekniska nämndens 
ordförande tillsammans med tekniska förvaltningens förvaltningschef. 

Av i tekniska nämndens ärende föreliggande tjänsteskrivelse framgår i huvudsak 
följande. Tekniska nämnden beslutade den 27 mars 2018 att ge tekniska förvalt
ningen i uppdrag att försälja del av fastigheten Hässleholm 87:6 (Kyrkskolan) till 
Hässlehem. Fastigheten har sedermera genomgått planläggning och nu gällande 
detaljplan medger markanvändningen Bostäder, Centrum och Kontor. Tekniska 
förvaltningen har i dialog med Hässlehem låtit värdera fastigheten och tagit fram ett 
förslag till köpekontrakt. Värdet har uppskattats till 15 520 000 kronor. Den 
föreslagna köpeskillingen har utifrån detta reducerats med 150 000 kronor som 
kompensation för att Hässlehem omedelbart ska låta genomföra en miljöteknisk 
undersökning, eftersom värderingen tagit för givet att fastigheten varit "ren". Det 
har ansetts rimligt att Hässlehem står för arbetet med undersökningen eftersom de 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 

!J 
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H··ssle olms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-09-28 

ändå måste göra en geoteknisk undersökning, vilket typiskt sett görs av samma 
konsult samtidigt. Köpekontraktet har också försetts med en hävningsklausul som 
möjliggör för Hässlehem att avträda köpet om undersökningarna till exempel visar 
på en tidigare okänd förorening. Avsikten härmed är att undersökningen, för vilken 
Hässlehem bär risken, ska genomföras skyndsamt så att ett resultat kan erhållas 
åtminstone innan ärendet går vidare till Kommunfullmäktige. I köpekontraktet 
finns också en skrivelse om att Hässlehem ska utveckla fastigheten med hyres- och 
bostadsrätter samt att utvecklingen av bostadsrätter ska premieras i den mån det är 
möjligt. Klausulen är inte bindande i vidare mån än att den innebär en gemensam 
avsiktsförklaring. Det har inte ansetts skäligt att göra en striktare formulering eller 
att införa sanktioner om villkoret inte upprätthålls eftersom en sådan instruktion 
kan meddelas Hässlehem på andra sätt och eftersom en sådan upplåsning hade gett 
skäl att ifrågasätta den genomförda värderingen. 

Efter behandlingen i tekniska nämnden har det framkommit att tillträdet bör skjutas 
fram till den 16 januari 2023. Tekniska förvaltningen har utifrån detta tagit fram ett 
justerat förslag till köpekontrakt där tillträdesdagen justerats. Tekniska förvaltningen 
och Hässlehem är överens om justeringen och att ändringen i avtalsförslaget bara är 
en formell korrigering för att förtydliga deras gemensamma intention. 
Ekonomiavdelningen har tagit del av förslaget och har inget att erinra. 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare 

Kommunen bedriver för tillfället ingen verksamhet i Kyrkskolan. 

Barnperspektivet 

En av lokalerna nyttjas idag av en kampsportförening som är uppsagd för 
avflyttning till den 12 juni 2022. Kultur- och fritidsförvaltningen har erbjudit 
föreningen att fortsätta sin verksamhet i någon av kommunens idrottshallar. 

Följande antecknas. 

1) Ovannämnda del av Hässleholm 87:6 har avstyckats och bildat den fastighet 
varom nu är fråga som har beteckningen Folkskolan 1. 

2) Två av varandra oberoende och av utomstående företagna värderingar har gjorts, 
utvisande ett värde av den försålda fastigheten på 15 000 000 kr respektive 
15 520 000 kr. 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Ärendets tidigare behandling 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-09-28 

Kommunstyrelsens arbetsutskott hänskjuter, 2022-09-14 § 92, beslutet till 
kommunstyrelsen. 

Sänt till: 
Tekniska nämnden 
Hässlehem AB 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) 

Datum Diarienummer 

2022-09-20 KLF 2022/385 

      

 Kommunfullmäktige 

Handläggare 
Kommunjurist Magnus Gjerstad 
Kansliavdelningen 
 
magnus.gjerstad@hassleholm.se 

 

 

Kommunledningsförvaltningen / Kansliavdelningen210705 

 

Postadress: 281 80 Hässleholm  Besöksadress: Stadshuset, Nytorget 1 Telefon:  0451-26 70 00 Telefax:  0451-814 06 

E-post: kommunledningskontoret@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se 
 

Försäljning av Kyrkskolan till Hässlehem 
  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut.  

1) Kommunens fastighet Folkskolan 1 (”Kyrkskolan”) säljs till Hässlehem AB enligt 
föreliggande förslag till köpekontrakt för en köpeskilling om 15 370 000 kronor 
med tillträde den 16 januari 2023.  

2) Tekniska nämndens ordförande och tekniska förvaltningens chef ges i uppdrag 
att tillsammans underteckna köpekontraktet och efterföljande köpebrev. 
 
3) Beslutet ska verkställas innan det har vunnit laga kraft. 

 

Beskrivning av ärendet 

Tekniska nämnden fattade vid sammanträde den 19 maj 2022, § 43, följande beslut.  
 
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att: 
 
1. Godkänn en försäljning av Kyrkskolan till Hässlehem enligt bifogat förslag till 
köpekontrakt mot en köpeskilling om 15 370 000 kronor.  
 
2. Köpekontraktet och efterföljande köpebrev ska tecknas av tekniska nämndens 
ordförande tillsammans med tekniska förvaltningens förvaltningschef.  
 
Av i tekniska nämndens ärende föreliggande tjänsteskrivelse framgår i huvudsak 
följande. Tekniska nämnden beslutade den 27 mars 2018 att ge tekniska förvalt-
ningen i uppdrag att försälja del av fastigheten Hässleholm 87:6 (Kyrkskolan) till 
Hässlehem. Fastigheten har sedermera genomgått planläggning och nu gällande 
detaljplan medger markanvändningen Bostäder, Centrum och Kontor. Tekniska 
förvaltningen har i dialog med Hässlehem låtit värdera fastigheten och tagit fram ett 
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förslag till köpekontrakt. Värdet har uppskattats till 15 520 000 kronor. Den 
föreslagna köpeskillingen har utifrån detta reducerats med 150 000 kronor som 
kompensation för att Hässlehem omedelbart ska låta genomföra en miljöteknisk 
undersökning, eftersom värderingen tagit för givet att fastigheten varit ”ren”. Det 
har ansetts rimligt att Hässlehem står för arbetet med undersökningen eftersom de 
ändå måste göra en geoteknisk undersökning, vilket typiskt sett görs av samma 
konsult samtidigt. Köpekontraktet har också försetts med en hävningsklausul som 
möjliggör för Hässlehem att avträda köpet om undersökningarna till exempel visar 
på en tidigare okänd förorening. Avsikten härmed är att undersökningen, för vilken 
Hässlehem bär risken, ska genomföras skyndsamt så att ett resultat kan erhållas 
åtminstone innan ärendet går vidare till Kommunfullmäktige. I köpekontraktet 
finns också en skrivelse om att Hässlehem ska utveckla fastigheten med hyres- och 
bostadsrätter samt att utvecklingen av bostadsrätter ska premieras i den mån det är 
möjligt. Klausulen är inte bindande i vidare mån än att den innebär en gemensam 
avsiktsförklaring. Det har inte ansetts skäligt att göra en striktare formulering eller 
att införa sanktioner om villkoret inte upprätthålls eftersom en sådan instruktion 
kan meddelas Hässlehem på andra sätt och eftersom en sådan upplåsning hade gett 
skäl att ifrågasätta den genomförda värderingen.  

Efter behandlingen i tekniska nämnden har det framkommit att tillträdet bör skjutas 
fram till den 16 januari 2023. Tekniska förvaltningen har utifrån detta tagit fram ett 
justerat förslag till köpekontrakt där tillträdesdagen justerats. Tekniska förvaltningen 
och Hässlehem är överens om justeringen och att ändringen i avtalsförslaget bara är 
en formell korrigering för att förtydliga deras gemensamma intention. 
Ekonomiavdelningen har tagit del av förslaget och har inget att erinra.  

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare  

Kommunen bedriver för tillfället ingen verksamhet i Kyrkskolan. 

 
Barnperspektivet  

En av lokalerna nyttjas idag av en kampsportförening som är uppsagd för 
avflyttning till den 12 juni 2022. Kultur- och fritidsförvaltningen har erbjudit 
föreningen att fortsätta sin verksamhet i någon av kommunens idrottshallar.  

Följande antecknas. 
 
1) Ovannämnda del av Hässleholm 87:6 har avstyckats och bildat den fastighet 
varom nu är fråga som har beteckningen Folkskolan 1. 
 
2) Två av varandra oberoende och av utomstående företagna värderingar har gjorts, 
utvisande ett värde av den försålda fastigheten på 15 000 000 kr respektive  
15 520 000 kr. 
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Kommunledningsförvaltningen 
 
 
Amra Salihovic    Marina Nillund 
Biträdande förvaltningschef   Avdelningschef 
 
 
 
Magnus Gjerstad 
Kommunjurist 

 

Sändlista:  
 
Tekniska nämnden  
Hässlehem AB 
 

 

  



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-09-14 

Hässleholms 
kornmun 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

§ 92 

Försäljning av Kyrkskolan till Hässlehem 
Dnr: KLF 2022/385 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott hänskjuter beslutet till kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 

Tekniska nämnden fattade vid sammanträde den 19 maj 2022, § 43, följande beslut. 

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att: 

1. Godkänn en försäljning av Kyrkskolan till Hässlehem enligt bifogat förslag till 
köpekontrakt mot en köpeskilling om 15 370 000 kronor. 

2. Köpekontraktet och efterföljande köpebrev ska tecknas av tekniska nämndens 
ordförande tillsammans med tekniska förvaltningens förvaltningschef. 

Av i tekniska nämndens ärende föreliggande tjänsteskrivelse framgår i huvudsak 
följande. Tekniska nämnden beslutade den 27 mars 2018 att ge tekniska 
förvaltningen i uppdrag att försälja del av fastigheten Hässleholm 87:6 (Kyrkskolan) 
till Hässlehem. Fastigheten har sedermera genomgått planläggning och nu gällande 
detaljplan medger markanvändningen Bostäder, Centrum och Kontor. Tekniska 
förvaltningen har i dialog med Hässlehem låtit värdera fastigheten och tagit fram ett 
förslag till köpekontrakt. Värdet har uppskattats till 15 520 000 kronor. Den 
föreslagna köpeskillingen har utifrån detta reducerats med 150 000 kronor som 
kompensation för att Hässlehem omedelbart ska låta genomföra en miljöteknisk 
undersökning, eftersom värderingen tagit för givet att fastigheten varit "ren". Det 
har ansetts rimligt att Hässlehem står för arbetet med undersökningen eftersom de 
ändå måste göra en geoteknisk undersökning, vilket typiskt sett görs av samma 
konsult samtidigt. 

Köpekontraktet har också försetts med en hävningsklausul som möjliggör för 
Hässlehem att avträda köpet om undersökningarna till exempel visar på en tidigare 
okänd förorening. Avsikten härmed är att undersökningen, för vilken Hässlehem 
bär risken, ska genomföras skyndsamt så att ett resultat kan erhållas åtminstone 
innan ärendet går vidare till Kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justering 

~ 
Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-09-14 

I köpekontraktet finns också en skrivelse om att Hässlehem ska utveckla fastigheten 
med hyres- och bostadsrätter samt att utvecklingen av bostadsrätter ska premieras i 
den mån det är möjligt. Klausulen är inte bindande i vidare mån än att den innebär 
en gemensam avsiktsförklaring. Det har inte ansetts skäligt att göra en striktare 
formulering eller att införa sanktioner om villkoret inte upprätthålls eftersom en 
sådan instruktion kan meddelas Hässlehem på andra sätt och eftersom en sådan 
upplåsning hade gett skäl att ifrågasätta den genomförda värderingen. 

Sänt till: 
Tekniska nämnden 
Hässlehem AB 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Utdraget bestyrkes 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) 

Datum Diarienummer 

2022-05-31 KLF 2022/385 

      

 Kommunfullmäktige 
Handläggare 
Kommunjurist Magnus Gjerstad 
Kansliavdelningen 
 
magnus.gjerstad@hassleholm.se 

 

 

Kommunledningsförvaltningen / Kansliavdelningen210705 

 

Postadress: 281 80 Hässleholm  Besöksadress: Stadshuset, Nytorget 1 Telefon:  0451-26 70 00 Telefax:  0451-814 06 
E-post: kommunledningskontoret@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se 
 

Försäljning av Kyrkskolan till Hässlehem AB 
 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige följande beslut. 
 
1) Kommunens fastighet Folkskolan 1 (”Kyrkskolan”) säljs till Hässlehem AB enligt 
föreliggande förslag till köpekontrakt för en köpeskilling om 15 370 000 kronor. 
 
2) Tekniska nämndens ordförande och tekniska förvaltningens chef ges i uppdrag 
att tillsammans underteckna köpekontraktet och efterföljande köpebrev.  
 
Beskrivning av ärendet 

Tekniska nämnden fattade vid sammanträde den 19 maj 2022, § 43, följande beslut. 
 
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att: 
 
1. Godkänn en försäljning av Kyrkskolan till Hässlehem enligt bifogat förslag 
till köpekontrakt mot en köpeskilling om 15 370 000 kronor. 
 
2. Köpekontraktet och efterföljande köpebrev ska tecknas av tekniska 
nämndens ordförande tillsammans med tekniska förvaltningens 
förvaltningschef.  
 
Av i tekniska nämndens ärende föreliggande tjänsteskrivelse framgår i huvudsak 
följande. Tekniska nämnden beslutade den 27 mars 2018 att ge tekniska förvalt-
ningen i uppdrag att försälja del av fastigheten Hässleholm 87:6 (Kyrkskolan) till 
Hässlehem. Fastigheten har sedermera genomgått planläggning och nu gällande 
detaljplan medger markanvändningen Bostäder, Centrum och Kontor. Tekniska 
förvaltningen har i dialog med Hässlehem låtit värdera fastigheten och tagit fram ett 
förslag till köpekontrakt. Värdet har uppskattats till 15 520 000 kronor. Den 
föreslagna köpeskillingen har utifrån detta reducerats med 150 000 kronor som 

Hässleholms 
kommun 
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kompensation för att Hässlehem omedelbart ska låta genomföra en miljöteknisk 
undersökning, eftersom värderingen tagit för givet att fastigheten varit ”ren”. Det 
har ansetts rimligt att Hässlehem står för arbetet med undersökningen eftersom de 
ändå måste göra en geoteknisk undersökning, vilket typiskt sett görs av samma 
konsult samtidigt. 
 
Köpekontraktet har också försetts med en hävningsklausul som möjliggör för 
Hässlehem att avträda köpet om undersökningarna till exempel visar på en tidigare 
okänd förorening. Avsikten härmed är att undersökningen, för vilken Hässlehem 
bär risken, ska genomföras skyndsamt så att ett resultat kan erhållas åtminstone 
innan ärendet går vidare till Kommunfullmäktige. 
 
I köpekontraktet finns också en skrivelse om att Hässlehem ska utveckla fastigheten 
med hyres- och bostadsrätter samt att utvecklingen av bostadsrätter ska premieras i 
den mån det är möjligt. Klausulen är inte bindande i vidare mån än att den innebär 
en gemensam avsiktsförklaring. Det har inte ansetts skäligt att göra en striktare 
formulering eller att införa sanktioner om villkoret inte upprätthålls eftersom en 
sådan instruktion kan meddelas Hässlehem på andra sätt och eftersom en sådan 
upplåsning hade gett skäl att ifrågasätta den genomförda värderingen. 
 
Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare  

Kommunen bedriver för tillfället ingen verksamhet i Kyrkskolan.  

Barnperspektivet  
 
En av lokalerna nyttjas idag av en kampsportförening som är uppsagd för 
avflyttning till den 12 juni 2022. Kultur- och fritidsförvaltningen har erbjudit 
föreningen att fortsätta sin verksamhet i någon av kommunens idrottshallar. 
 
Det antecknas att ovannämnda del av Hässleholm 87:6 avstyckats och bildat den 
fastighet varom nu är fråga samt har beteckningen Folkskolan 1. 

 
Kommunledningsförvaltningen 
 
 
 
Amra Salihovic   Marina Nillund 
Biträdande förvaltningschef   Avdelningschef 
 
 

Magnus Gjerstad 
Kommunjurist 
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Sändlista: 

Tekniska nämnden 
Hässlehem AB 

 

 

 



   Tekniska nämnden 
 

Protokoll 12 (18) 
Sammanträdesdatum:  
2022-05-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 43   
 

Försäljning av Kyrkskolan till Hässlehem 
Dnr: TF 2022/295 

Beslut 
 

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att: 
 

1. Godkänn en försäljning av Kyrkskolan till Hässlehem enligt bifogat förslag 
till köpekontrakt mot en köpeskilling om 15 370 000 kronor 
 

2. Köpekontraktet och efterföljande köpebrev ska tecknas av tekniska 
nämndens ordförande tillsammans med tekniska förvaltningens 
förvaltningschef. 
 
 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 
Ernst Herslow (FV) avstår att delta i beslutet.  
 

Yrkande 
Ulf Berggren (SD) lämnar följande tre yrkanden: 

1. Att ärendet bordläggs på grund av sent inkomna handlingar 
2. Punkt 7 i köpeavtalet stryks (Ändamål - Parternas gemensamma intention är att 

Köparen ska utveckla Fastigheten med hyres- och bostadsrätter. Köparen ska premiera 
utveckling av bostadsrätter i den mån det är möjligt). 

3. Försäljning genomförs inte förrän lokalbehovet är löst för föreningar som 
använder lokalen. 

 
Ernst Herslow (FV) yrkar bifall till bordläggning av ärendet.  
 
Torsten Nilsson (M) lämnar ändringyrkande med att rättelse av köpeskilling i 
köpeavtalet görs så den överensstämmer med summan i förslag till beslut, från 
15 380 000 till 15 370 000 kr.  
 

Omröstning 
Ordförande ställer under proposition om ärendet ska avgöras idag eller bordläggas 
och finner att det ska avgöras idag. 
 
Votering begärs.  
 



   Tekniska nämnden 
 

Protokoll 13 (18) 
Sammanträdesdatum:  
2022-05-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Följande voteringsordning godkänns:  
Ja-röst för att avgöra ärende idag och nej-röst för bordläggning.  
7 ja-röster och 4 nej-röster lämnas. 
 
Följande röstar ja:  
Benny Petersson (S), Thomas Haraldsson (L), Simon Berneblad (KD), Pia Litbo (S), 
Ingrid Nyman (S), Agne Nilsson (C), Torsten Nilsson (M) 
 
Följande röstar nej:  
Ulf Berggren (SD), Ernst Herslow (FV), Ken Breisch (SD), Torgny Holmberg (SD) 
 
Tekniska nämnden har därmed beslutat att avslå Ulf Berggren (SD) yrkande 1.  
Ulf Berggren (SD) reserverar sig mot beslutet.  
 
Ordförande ställer sen Ulf Berggren (SD) yrkande om att stryka punkt 7 i 
köpeavtalet under proposition och finner att det avslås.  
 
Votering begärs.  
 
Följande voteringsordning godkänns:  
Ja-röst för att avslå yrkandet och nej-röst för att bifalla densamma.  
7 ja-röster och 4 nej-röster lämnas.  
 
Följande röstar ja:  
Benny Petersson (S), Thomas Haraldsson (L), Simon Berneblad (KD), Pia Litbo (S), 
Ingrid Nyman (S), Agne Nilsson (C), Torsten Nilsson (M) 
 
Följande röstar nej:  
Ulf Berggren (SD), Ernst Herslow (FV), Ken Breisch (SD), Torgny Holmberg (SD) 
 
Tekniska nämnden har därmed beslutat att avslå Ulf Berggren (SD) yrkande 2. 
Ulf Berggren (SD) reserverar sig mot beslutet.  
 
Sen ställer ordförande Ulf Berggren (SD) yrkande om att lösa lokalbehovsfrågan 
innan försäljning under proposition och finner att det avslås.  
Votering begärs.  
 
Följande voteringsordning godkänns:  
Ja-röst för att avslå yrkandet och nej-röst för att bifalla densamma.  
7 ja-röster och 4 nej-röster lämnas. 
 
Följande röstar ja:  
Benny Petersson (S), Thomas Haraldsson (L), Simon Berneblad (KD), Pia Litbo (S), 
Ingrid Nyman (S), Agne Nilsson (C), Torsten Nilsson (M) 
 



   Tekniska nämnden 
 

Protokoll 14 (18) 
Sammanträdesdatum:  
2022-05-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Tekniska nämnden har därmed beslutat att avslå Ulf Berggren (SD) yrkande 3. 
Ulf Berggren (SD) reserverar sig mot beslutet.  
 
Ordförande ställer därefter sitt eget ändringsyrkande om rättelse av köpeskillingen 
under proposition och finner det bifallet.  
 
Tekniska nämnden har därmed beslutat enligt liggande förslag till beslut med 
Torsten Nilsson (M) ändringsyrkande.  
 

Beskrivning av ärendet  
 

Tekniska nämnden beslutade 2018-03-27 att ge Tekniska förvaltningen i uppdrag att 
försälja del av fastigheten Hässleholm 87:6 (Kyrkskolan) till Hässlehem. Fastigheten 
har sedermera genomgått planläggning och nu gällande detaljplan medger 
markanvändningen Bostäder, Centrum och Kontor. 
Tekniska förvaltningen har i dialog med Hässlehem låtit värdera fastigheten och 
tagit fram ett förslag till köpekontrakt. 
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige att godkänna köpekontraktet och utse Tekniska nämndens 
ordförande och tekniska förvaltningens förvaltningschef till firmatecknare. 
 
 
 

Ärendets tidigare behandling 
 
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2022-05-10, § 72, följande:   
 
Föreslå tekniska nämnden föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att: 
1. Godkänn en försäljning av Kyrkskolan till Hässlehem enligt bifogat förslag 
till köpekontrakt mot en köpeskilling om 15 370 000 kronor 
 
2. Köpekontraktet och efterföljande köpebrev ska tecknas av Tekniska 
nämndens ordförande tillsammans med tekniska förvaltningens 
förvaltningschef. 
 
_____________________ 

 
Sänt till: 
Kommunstyrelsen, kommunfullmäktige 
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Handläggare 
   Jonatan Jeppsson Norberg 
Tekniska förvaltningen 
 
jonatan.jeppsson.norberg@hassleholm.se 
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Försäljning av Kyrkskolan till Hässlehem 
  

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige: 

 godkänn en försäljning av Kyrkskolan till Hässlehem enligt bifogat förslag 
till köpekontrakt mot en köpeskilling om 15 370 000 kronor 
 

 köpekontraktet och efterföljande köpebrev ska tecknas av Tekniska 
nämndens ordförande tillsammans med tekniska förvaltningens 
förvaltningschef 

 

Sammanfattning  

Tekniska nämnden beslutade 2018-03-27 att ge Tekniska förvaltningen i uppdrag att 
försälja del av fastigheten Hässleholm 87:6 (Kyrkskolan) till Hässlehem. Fastigheten 
har sedermera genomgått planläggning och nu gällande detaljplan medger 
markanvändningen Bostäder, Centrum och Kontor. 

Tekniska förvaltningen har i dialog med Hässlehem låtit värdera fastigheten och 
tagit fram ett förslag till köpekontrakt. 

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige att godkänna köpekontraktet och utse Tekniska nämndens 
ordförande och tekniska förvaltningens förvaltningschef till firmatecknare. 

 

Beskrivning av ärendet 

Värdet har uppskattats till 15 520 000 kronor. Den föreslagna köpeskillingen har 
utifrån detta reducerats med 150 000 kronor som kompensation för att Hässlehem 
omedelbart ska låta genomföra en miljöteknisk undersökning, eftersom värderingen 

Hässleholms 
kommun 
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JAV 

tagit för givet att fastigheten varit ”ren”. Det har ansetts rimligt att Hässlehem står 
för arbetet med undersökningen eftersom de ändå måste göra en geoteknisk 
undersökning, vilket typiskt sett görs av samma konsult samtidigt. 

Köpekontraktet har också behäftats med en hävningsklausul som möjliggör för 
Hässlehem att avträda köpet om undersökningarna till exempel visar på en tidigare 
okänd förorening. Avsikten härmed är att undersökningen, för vilken Hässlehem 
bär risken, ska genomföras skyndsamt så att ett resultat kan erhållas åtminstone 
innan ärendet går vidare till Kommunfullmäktige. 

I köpekontraktet finns också en skrivelse om att Hässlehem ska utveckla fastigheten 
mer hyres- och bostadsrätter samt att utvecklingen av bostadsrätter ska premieras i 
den mån det är möjligt. Klausulen är inte bindande i vidare mån än att den innebär 
en gemensam avsiktsförklaring. Det har inte ansetts skäligt att göra en striktare 
formulering eller att införa sanktioner om villkoret inte upprätthålls eftersom en 
sådan instruktion kan meddelas Hässlehem på andra sätt och eftersom en sådan 
upplåsning hade gett skäl att ifrågasätta den genomförda värderingen. 

 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare  

Kommunen bedriver för tillfället ingen verksamhet i Kyrkskolan. 

Barnperspektivet  

En av lokalerna nyttjas idag av en kampsportförening som är uppsagda för 
avflyttning till den 12 juni 2022. Kultur- och fritidsförvaltningen har erbjudit 
föreningen att fortsätta sin verksamhet i någon av kommunens idrottshallar. 

Miljökonsekvenser  

Ej aktuellt. 

Facklig samverkan 

Ej aktuellt. 

Ekonomiska konsekvenser 

Kyrkskolan har ett bokfört värde om totalt cirka 3,1 miljoner kronor. 
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Bilagor 

Förslag till köpekontrakt 

 

 

Sändlista: 

Kommunstyrelsen, kommunfullmäktige 

 

 

 

Tekniska förvaltningen 

 

Jonatan Jeppsson Norberg 
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Köpekontrakt 
 

1. Parter 
Hässleholms kommun   (org.nr. 212000-0985) 
Stadshuset  
281 80 Hässleholm 
nedan kallad ”Säljaren” 
 
och 
 
Hässlehem AB   (org.nr. 556134-4747) 
Box 184 
281 22 Hässleholm 
nedan kallad ”Köparen” 
 
gemensamt kallade ”Parterna” 

2. Överlåtelseobjekt 
Fastigheten Folkskolan 1 i Hässleholms kommun, nedan kallad (”Fastigheten”). Fastigheten 
är markerad på bifogad karta, bilaga A.  

3. Överlåtelseförklaring 
Säljaren överlåter och försäljer härmed Fastigheten till Köparen. 

4. Köpeskilling 
Överlåtelsen sker mot en överenskommen köpeskilling om 15 370 000 kronor, nedan kallat 
(”Köpeskillingen”). Köpeskillingen ska erläggas kontant i sin helhet senast på Tillträdesdagen. 
På Tillträdesdagen ska Säljaren och Köparen gemensamt upprätta likvidavräkning med 
avräkning för kostnader och intäkter på Tillträdesdagen. Fördelningen ska ske enligt punkten 
13 nedan. 

5. Köpebrev 
När Köpeskillingen erlagts ska köpebrev upprättas. 

6. Tillträde  
Tillträde ska ske 2023-01-16 (”Tillträdesdagen”) eller annan dag som Parterna skriftligen 
kommer överens om. 

7. Ändamål 
Parternas gemensamma intention är att Köparen ska utveckla Fastigheten med hyres- och 
bostadsrätter. Köparen ska premiera utveckling av bostadsrätter i den mån det är möjligt.  

8. Rättigheter och inteckningar 
Säljaren veterligen belastas Fastigheten inte av några rättigheter eller inteckningar.  
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9. Skick 
Fastigheten överlåts i befintligt skick. Köparen har beretts tillfälle att undersöka Fastigheten 
och avstår med bindande verkan från alla anspråk mot Säljaren på grund av fel och brister i 
den. Köparen äger alltså inte mot Säljaren framställa krav på deltagande i kostnader för 
grundförstärkning eller kostnader för Fastighetens avvattning eller detsammas förseende med 
stödmur mot gata eller annat område. Detta innebär bl.a. att det åligger Köparen svara för 
markens bärighet samt övriga förhållanden.  
 
Till undvikande av missförstånd innebär detta bland annat att Köparen inte kan göra några  
påföljder gällande med anledning av föroreningar i mark, grundvatten, byggnader och  
anläggningar på Fastigheten eller i dess omgivning. 

10. Faran för Fastigheten 
Säljaren står faran om Fastigheten av våda skadas eller försämras mellan Avtalsdagen och 
Tillträdesdagen. Faran övergår härefter på Köparen, även om Fastigheten ej tillträtts på grund 
av Köparens dröjsmål. 

11. In- och utfart 
Köparen bekostar och Säljaren utför nödvändiga anpassningar av allmän platsmark och dess 
anordningar som krävs för in- och utfart till Fastigheten.  

12. Försäkring 
Säljaren garanterar att byggnaderna hålls försäkrade till fulla värdet intill Tillträdesdagen. Om 
skada inträffar före Tillträdesdagen skall köpet fullföljas och Köparen inträda i Säljarens 
ställe gentemot försäkringsbolaget. 

13. Fördelning av inkomster och utgifter 
Skatter, avgifter och övriga utgifter, däri inräknat kostnaden för 
fastighetsskatt/fastighetsavgift, betalas av Säljaren till den del de avser och belöper på tiden 
före Tillträdesdagen och av Köparen för tiden därefter.   

14. Lagfart 
Köparen söker och bekostar erforderlig lagfart för Fastigheten. 

15. Hävning 
Parterna har rätt att skriftligen frånträda och häva köpet innan tillträdet. Om så sker är detta 
avtal till alla delar förfallet utan krav på ersättning från någondera part. 

16. Giltighet  
Köpekontraktet är giltigt under förutsättning av att Kommunfullmäktige i Hässleholms 
kommun godkänner avtalet senast 2022-12-31, samt att beslutet vinner laga kraft. 
 
Sker ej detta är Köpekontraktet till alla delar förfallet utan krav på ersättning från någondera 
parten. 

17. Tvist   
Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av Köpekontraktet skall avgöras av allmän 
domstol, med Hässleholms tingsrätt som första instans. 
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18. Undertecknande 
Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav Parterna tagit var sitt.  
 
 
 
Hässleholm 2023-   Hässleholm 2023-  
För Säljaren    För Köparen 
 
 
________________________________  ________________________________ 
Namnteckning    Namnteckning 

 
 
________________________________  ________________________________ 
Namnförtydligande    Namnförtydligande 

Tekniska nämndens ordförande  Styrelseordförande  
Hässleholms kommun   Hässlehem AB 
 
      

________________________________ 
    Namnteckning 

      
  

 ________________________________ 
    Namnförtydligande 

    VD 
    Hässlehem AB 

 
    
  
 
Säljarens namnteckning bevittnas: 
 
 
________________________________ 
 
 
________________________________ 
 
 

Bilagor 
Bilaga: Karta över Fastigheten     



0 0,020,01 km

Skala: 1:1 000

Hässleholms kommun; Lantmäteriet±
Datum: 2022-05-12

Kartan framställd genom utdrag ur kommunens geodata.
© Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen, Hässleholms kommun.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-09-28 

Kommunstyrelsen 

§ 153 

Ägardirektiv för Kristianstad Airport AB 
Dnr: KLF 2021/909 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta föreliggande förslag till 
ägardirektiv för Kristianstad Airport AB. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

Björn Widmark (FV) och Magnus Akeborn (V) avstår från att delta i beslutet. 

Beskrivning av ärendet 

Hässleholms kommun äger tillsammans med Kristianstads, Osby och Östra Göinge 
kommuner aktierna i Kristianstad Airport AB. Bolaget bedriver flygtrafik på 
Kristianstad Österlen Airport i Everöd, Kristianstads kommun. 

Bolaget har hittills saknat ägardirektiv. Ett förslag har därför nu utarbetats för beslut 
i delägarnas kommunfullmäktige och sedermera på bolagsstämma. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2022-09-14, § 95, kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige att anta föreliggande förslag till ägardirektiv for 
Kristianstad Airport AB. 

Sänt till: 
Kristianstad kommun 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 

~ ~ 

46 (55) 
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2022-05-11 KLF 2021/909 

      

 Kommunfullmäktige 
Handläggare 
Kommunjurist Magnus Gjerstad 
Kansliavdelningen 
 
magnus.gjerstad@hassleholm.se 
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Ägardirektiv för Kristianstad Airport AB 
  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfull-
mäktige att anta föreliggande förslag till ägardirektiv för Kristianstad Airport AB 

 

Beskrivning av ärendet 

Hässleholms kommun äger tillsammans med Kristianstads, Osby och Östra Göinge 
kommuner aktierna i Kristianstad Airport AB. Bolaget bedriver flygtrafik på 
Kristianstad Österlen Airport i Everöd, Kristianstads kommun. 
 
Bolaget har hittills saknat ägardirektiv. Ett förslag har därför nu utarbetats för beslut 
i delägarnas kommunfullmäktige och sedermera på bolagsstämma. 

 

Kommunledningsförvaltningen 
 
 
 
Amra Salihovic   Marina Nillund 
Biträdande förvaltningschef   Avdelningschef 
 
 
 
Magnus Gjerstad 
Kommunjurist 

 

  

Hässleholms 
kommun 



 

 

Kristianstads kommun | 291 80 Kristianstad | 044–13 50 00 | Organisationsnummer 212000–0951 
www.kristianstad.se | kommun@kristianstad.se    

 

 

 Strategisk färdplan 
2021-2024  
Kristianstads kommunkoncern  

  

m1fl Kristianstads 
., kommun 



 
 
 

 

Hållbarhet  
Kristianstad ska vara en ekologiskt, ekonomisk och socialt hållbar kommun, med rik, 
välmående natur och klimatsmarta samhällen präglade av minskad segregation och hög 
medborgerlig delaktighet.  
 
Hållbarhet, utifrån ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv ska genomsyra hela 
Kristianstads kommun. Det övergripande målet är ett grönt och inkluderande samhälle, som 
tar avstamp i Brundtlandskommissionens definition av hållbar utveckling – att tillgodose 
dagens behov utan att kompromissa med kommande generationers förmåga att tillgodose sina 
behov.  
 
 
 

 

fl [,j 

~ 
Kristianstads 
kommun 

lndikatorvärde 
Indikator Senast 2021 

r,/äxthusgasuts läpp ifrån 
hansporter, minskning 14% >18% 

~rån 2010 
~nta l insatser för att 
stärka den biologiska 
mångfalden (Mindre 
(Mi), Mellan (M) och Mi=3O M=22 
Större {S) S=6 

Mängd insamlat 
kommuna lt avfa ll , exk l 
~rädgå rdsavfa 11 

{kg/person) 382 380 
Deltagande i senaste 
~a let t ill 
kommunfullmäkt ige 84% 
Låg ekonomisk standard, 
barn 25,60% <25% 

2022 2023 2024 

>23% >28% >33% 

Mi=35 M=24 Mi=4O M=26 Mi=45 M=28 
S=6 S=7 S=7 

375 375 <37( 

88% 

<24% <23% <22% 



 
 
 

 

Arbetsmarknad  
Kristianstads kommun har en bred, hållbar och tillgänglig arbetsmarknad som möter 
morgondagens utmaningar. 
  
Alla kommuninvånare ska ha goda möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden och ha 
förutsättningar att jobba ett långt, hållbart arbetsliv. Arbetsmarknaden ska kännetecknas av 
såväl bredd som spets genom innovation och kreativitet. En inkluderande arbetsmarknad som 
även omfattar en framgångsrik matchning av ungdomar och utrikesfödda. Det övergripande 
målet är en hög sysselsättningsgrad för hela kommunens befolkning, lågt behov av 
försörjningsstöd på grund av arbetslöshet samt en god kompetensförsörjning för arbetsgivare. 
Kommunen är en tillväxtmotor i regionen med gott företagsklimat inom kommunens gränser. 
Ett gott företagsklimat främjas också av goda pendlingsmöjligheter.  
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~ 
Kristianstads 
kommun 

Indikator 

Kommunens invånares 
uppfattn ing att ha ett arbete 
inom rimligt avstånd från där 
man bor? (SCB) 
Nöjd Kund Index (NKI) 

lndikatorvärde 

Senast 2021 2022 2023 2024 

nytt nuläge 
79 >75 >75 >80 >80 



 
 
 

 

Utbildning  
I Kristianstads kommun finns förutsättningar för ett livslångt lärande och kompetensutveckling 
i samklang med arbetsliv och akademi. 
 
All utbildning, för såväl barn, ungdomar som vuxna, ger grundläggande värden samt kunskaper 
och förmågor att kunna leva och verka i samhället. Utbildning stärker såväl kommuninvånarnas 
individuella förmågor som de sociala, att kunna arbeta både självständigt och tillsammans med 
andra. Utbildning sker, förutom i olika skolformer, även direkt inom anställningens ram. De 
grundläggande studierna stärker grunden för det livslånga lärandet. Förändringar i arbetslivet, 
ny teknologi, internationalisering och miljöfrågors komplexitet ställer nya krav på människors 
kunskaper och sätt att arbeta. Alla stimuleras att med kreativitet, nyfikenhet och 
självförtroende pröva och omsätta nya idéer till handling och att lösa problem.  
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~ 
Kristianstads 
kommun 

Indikator 

Genomsnitt ligt meritvärde 
grundskolan 

Genomsnittlig betygspoäng 
gymnasieskolan 

~nde l med godkända betyg 
efter avs lutad SF l-kurs 

lndikatorvärde 

Senast 2021 

215,9 217 

14,2 14,4 

97% 98% 

2022 2023 2024 

219 221 223 

14,6 14,8 15,0 

99% 100% 100% 



 
 
 

 

Trygghet  
Kristianstad är en trygg kommun som präglas av tillit, jämlikhet och god tillgänglighet. 
  
Kommunens medborgare, oavsett kön, ålder och etnisk eller kulturell bakgrund, ska ha samma 
rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla områden i livet. Att arbeta för ökad 
jämlikhet är att verka för att alla människor ska kunna forma sina liv som individer. Med 
utgångspunkt från Trygghetskommissionen – ska alla utan oro för att drabbas av brott eller 
olyckor kunna gå ut i samhället, kunna promenera hem på kvällen och kunna lita på att 
familjemedlemmar har en säker och trygg vardag. Detta är viktiga delar i den livskvalitet som 
kommunen vill skapa. Brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete behöver bedrivas 
tillsammans med flera aktörer med olika ansvarsområde, för att öka tryggheten där människor 
bor och verkar.  
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~ 
Kristianstads 
kommun 

Indikator 

Konkret käns la av 
otrygghet (LPO) 

!rnrygghetsindikator (SCB) 

Utsatta områden, en ligt 
po lisens defin ition 

lndikatorvärde 

Senast 2021 2022 2023 2024 

3 2,8 2,6 2,4 2,2 

Nytt nu läge 

2 2 2 1 0 



 
 
 

 

Attraktivitet  
Kristianstad är en kommun med god livskvalitet där invånare, näringsliv och organisationer ges 
utrymme att växa och utvecklas.  
 
Genom den livskvalité Kristianstads kommun erbjuder, attraherar vi besökare och 
framtida kommuninvånare. Vi sätter fokus på ett rikt, brett och tillgängligt utbud av 
kultur, föreningsliv, natur och mat. Attraktiviteten drar till sig människor, kompetens och 
idéer, vilket är en förutsättning för ett bra näringslivsklimat, en expansiv högskola och 
satsningar på infrastruktur. Tillväxt skapar också en stark arbetsmarknad, vilket ger ett 
ökat skatteunderlag och är positivt för folkhälsan. 
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~ 

Indikator 

Kristianstads 
kommun 

~ndel som kan rekommendera 
andra att f lytta ti ll vår kommun 
(SCB) 

~ttraktions i ndex (Tendensor) 

Vad tycker du om vår kommun 
som en plats att leva och bo på 

lndikatorvärde 
Senast 2021 2022 2023 2024 

nytt nu läge 

49 >53 >57 >6( 

nytt nu läge 



Företagspolicy
Fastställd av Kommunfullmäktige 2017-09-20 § 205

1(8)

1. Bakgrund

Kommunallagen ställer krav på uppsikt och kontroll över all kommunal verksamhet, även 
den som ägs och bedrivs i bolagsform. De kommunalt ägda bolagen representerar stora 
tillgångar som kommunfullmäktige har ett politiskt och ekonomiskt ansvar för, varför en 
löpande kontroll över bolagens utveckling, resultat och ställning är nödvändig.
Att en viss kommunal verksamhet drivs i bolagsform har organisatoriska eller ekonomiska 
orsaker. Den sammanvägda koncernnyttan/samhällsnyttan skall tillgodoses före enskilda 
bolags intressen.
Det är därför viktigt att kommunen utvecklar och kommunicerar en klar och tydlig bild av 
varför bolagen ägs och hur de ska utvecklas. Genom att använda och utveckla de formella 
styrinstrumenten, såsom bland annat företagspolicy och ägardirektiv, i dialog med bolagets 
ledning läggs grunden för en kultur som gör det möjligt att styra och följa upp att 
verksamheten i bolagen bedrivs i önskad riktning.
Företagspolicyn gäller för helägda bolag. I bolag som ägs, eller där inflytande utövas, 
tillsammans med andra ska kommunen eftersträva att direktiv med samma intentioner som i 
detta dokument ges till bolagets ledning ifrån ägarna i en omfattning som är rimlig med 
hänsyn till andelsförhållanden, verksamhetens art och omständigheter i övrigt. Detta ska 
regleras i aktieägaravtal. 

2. Syfte

Syftet med företagspolicyn är dels att förtydliga det gemensamma regelverket för att utveckla 
den kommunala verksamheten och att fastslå rollfördelningen mellan kommunen som ägare 
och bolagen, dels att tydliggöra styrelsens roll och ansvar i bolagen.

3. Bolagsformen

Målet är att bolagen skall bedriva sin verksamhet ekonomiskt självbärande utan kommunala 
bidrag. Undantag kan vara bolag där andra skäl än ekonomiska ligger till grund för 
bolagsformen.

4. Ägarstyrning

Kristianstads kommun har bildat en aktierättsligt äkta koncern för sina helägda bolag.
Kristianstads Kommunföretag AB (KKF) utgör passivt moderbolag i koncernen som äger och 
förvaltar aktierna i de helägda kommunala bolagen. KKF svarar för finansiell och 
skattemässig samordning mellan bolagen i kostnadsbesparande syfte. KKF skall inte utan 
kommunfullmäktiges godkännande lämna ägardirektiv beträffande dotterbolagens operativa 
verksamhet, då denna uppgift är kommunens angelägenhet. 

Kommunfullmäktige som ägare utövar formellt sin roll gentemot bolagen genom att:
• fastställa bolagsordningar
• utse styrelser
• utse lekmannarevisorer
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• fastställa företagspolicy och ägardirektiv
• fullmäktige ska ta ställning i frågor av principiell beskaffenhet. Exempel på frågor av 
principiell beskaffenhet är:

o Bolagsbildningar
o Strategiska förvärv eller försäljning av aktier eller andelar som ej avser 

kapitalplacering
o Avyttring av dotterbolagsaktier
o Start eller avveckling av rörelsegrenar eller affärsområden
o Förvärv, investeringar eller försäljningar av fastigheter eller andra tillgångar vilka är 

av väsentlig omfattning.

4.1 Övriga styrinstrument/koncernsamordning
Utöver de formella styrinstrumenten har också kommunen fastställt övergripande direktiv 
och riktlinjer som gäller för kommunens verksamheter. Bolagen verka för att innehållet 
inarbetas i bolagens egna direktiv och riktlinjer i den omfattning som är rimlig med hänsyn 
till varje bolags branschspecifika förhållanden.

4.1.1 Personal
Det skall finnas av bolagens styrelser fastställt program med personalpolitiska riktlinjer, med 
i princip samma innehåll och inriktning som motsvarande för kommunen. 

Det skall finnas av bolagens styrelser fastställt program med lönepolitiska riktlinjer, med i 
princip samma innehåll och inriktning som motsvarande för kommunen. 

Bolagen skall samverka i utbildningsfrågor med kommunen och övriga kommunföretag. 
Samverkan skall inriktas på utbildningsinsatser av gemensamt intresse och avse såväl 
planering som genomförande. 

4.1.2 IT
Bolagen skall samverka i IT-frågor med kommunen och övriga kommunföretag. Samverkan 
skall inriktas på IT-frågor av gemensamt intresse, såsom erfarenhetsutbyte, 
kompetensutveckling, upphandling, standardisering av teknik samt applikationer av 
koncerngemensamt intresse, t.ex. e-post och hemsidor. 

Särskild uppmärksamhet skall ägnas att utnyttja IT som medium för information till kunder 
och kommuninvånare. IT-gränssnitt och presentation/layout skall samordnas så att 
koncernsamband och ägarskap tydliggörs och att åtkomst underlättas.

4.1.3 Miljö
Det skall finnas av bolagens styrelser fastställd miljöpolicy, som utgår från bolagens 
verksamhet. Bolagen skall eftersträva miljövänlighet och miljömedvetande i syfte att bidra 
till ett uthålligt samhälle. 

4.1.4 Finans
Bolagen skall delta i ett finansiellt samarbete med kommunen och kommunföretagen i övrigt. 
Samarbetet skall avse resp. utvecklas med följande inriktning:
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 Bolagen ska fastställa en egen finanspolicy som utgår från innehållet kommunens 
finanspolicy

 Gemensam upphandling av bank-, koncernkonto– och andra finansiella tjänster 
 Upplåning och kreditsäkerhet. Bolagen får endast uppta eller omsätta externa lån med 

kommunal borgen som säkerhet. Bolagens totala låneskuld får inte överstiga av 
kommunen fastställd borgensram

4.1.5 Ekonomisk planering och rapportering
 Bolagen skall överlämna sina drift- och investeringsbudgetar för nästkommande år på 

sätt och tidpunkt som kommunstyrelsen bestämmer. 
 Bolagen skall upprätta delårsbokslut på sätt och tidpunkt som kommunstyrelsen 

bestämmer.
 Bolagen skall lämna underlag för sammanställd redovisning på sätt och tidpunkt, som 

kommunstyrelsen bestämmer. Bolagens redovisning skall löpande anpassas till 
kvalitetskrav, som ställs på sammanställd redovisning och koncernredovisning.

 Bolagens årsredovisningar skall vara behandlade och undertecknade av bolagens 
respektive styrelser vid tidpunkten för den kommunala årsredovisningens behandling i 
kommunstyrelsen.

4.1.6 Upphandling
Det skall finnas av bolagens styrelse fastställd policy för bolagens upphandling med i princip 
samma innehåll och inriktning som gäller för kommunen. 

Bolagens upphandling skall inriktas på samverkan inom kommunkoncernen. Bolagen skall 
medverka i koncerngemensamma upphandlingar med samma förutsättningar som övriga 
deltagare.

Inköp och avrop skall ske från koncerngemensamma avtal, som bolaget omfattas av. 

4.1.7 Revision
Kommunstyrelsen ansvarar för samordnad upphandling av yrkesrevisorer i de helägda 
kommunala bolagen. 

För samtliga helägda bolag utses yrkesrevisor från det revisionsföretag som antas efter 
genomförd upphandling

Lekmannarevisorer i bolagen utses och verkar i enlighet med kommunens 
revisionsreglemente.

4.1.8 Intern kontroll
Det skall finnas av bolagens styrelser fastställda regler för intern kontroll med i princip 
samma innehåll och inriktning som gäller för kommunen. 

Det skall finnas av bolagens styrelser fastställd plan för hur den interna kontrollen skall 
bedrivas löpande resp. för visst år. 
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Bolagens styrelser skall årligen avge rapport till kommunen och dess revisorer hur den 
interna kontrollen bedrivits och sina slutsatser i anledning av rapporten. Rapporten skall 
lämnas på sätt och tidpunkt som kommunstyrelsen bestämmer.

4.1.9 Information
Bolagens verksamhet ska, såvida affärsmässighet eller sekretessregler inte motiverar annat, 
bedrivas i enlighet med kommunens kommunikationspolicy i relation till media och 
allmänhet.

4.1.10 Bolagsstyrningsrapport
Bolagen skall i en särskild bolagsstyrningsrapport årligen lämna följande information till 
kommunen och lekmannarevisor:

1. Om utvärdering av verkställande direktören genomförts.
2. Om styrelseledamöterna eller verkställande direktören har uppdrag, aktier, andelar eller 

andra intressen i företag som bolaget har affärsförbindelser med eller som är verksamt i 
samma bransch som bolaget.

3. Hur styrelsearbetet bedrivits, inkluderande eventuell arbetsfördelning, antal 
sammanträden, genomsnittlig närvaro samt vem som varit sekreterare vid styrelsens 
sammanträden.

4. Hur den interna kontrollen, både vad gäller uppfyllande av bolagets syfte, av ägaren 
beslutade verksamhetsmål och finansiell rapportering, är organiserad och hur väl den 
fungerat under senaste räkenskapsåret.

5. Hur bolagets risker bedömts och följts upp.
6. Hur bolaget kommunicerar med revisorerna och lekmannarevisorerna.
7. Vilka ärenden som bolaget överlämnat till kommunen eller för att bereda 

kommunfullmäktige tillfälle att ta ställning.
8. En utvärdering av hur företagpolicyn följs och förklaringar till eventuella avikelser från 

densamma. 
9. Ett uttalande huruvida verksamheten är förenlig med det fastställda kommunala 

ändamålet och de kommunala befogenheterna som utgör ram för verksamheten.

Bolagsstyrningsrapporten skall överlämnas senast den 15 februari året efter det år den avser.

4.2 Ägardialog
Kommunstyrelsen har ansvar för uppsikten avseende de kommunala bolagen. 

Bolagen är skyldiga att fortlöpande på kommunstyrelsens begäran informera om bolagets 
ekonomiska och verksamhetsmässiga utveckling. Bolagen är också skyldiga att informera 
kommunstyrelsen löpande om väsentliga händelser i verksamheten och i frågor som 
eventuellt kan bli föremål för kommunfullmäktiges ställningstagande.
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En plan för möten mellan kommunen och bolagsledningarna fastställs årligen av 
kommunstyrelsen. Kommunen representeras vid dessa möten antingen av kommunstyrelsen, 
kommunstyrelsens arbetsutskott eller kommunstyrelsens presidium enligt beslutad plan.

Vid ett av dessa tillfällen möts kommun och bolag för en fördjupad ägardialog. Grunden för 
denna är en dagordning med inriktning på strategiska punkter, exempelvis:

 helhetsbilden med allmän genomgång av tillståndet i bolaget
 omvärldsanalys och branschanalys
 bolagets strategiska inriktning med koppling till ändamål, ägaridé och ägardirektiv
 affärs- och verksamhetsplan med ekonomiskt utfall kopplat till budget och prognoser
 aktuella rapporter inom viktiga områden t.ex. marknad, konkurrens, partners, 

miljöundersökningar, ledarskap, organisationsutveckling, IT-utveckling etc
 avkastning av bolaget, ekonomiskt och i perspektiv av kommunnytta
 utdelningsfrågor
 avstämning av befintliga ägardirektiv – diskussion om ev. nya
 samordningsfrågor inom kommunkoncernen
 ägarens förväntningar i övrigt och krav på bolaget ur ett kommunövergripande 

perspektiv
 kultur- och attitydfrågor i synen på bolaget som en del av kommunens verksamhet

5. Formella styrinstrument

5.1 Bolagsordning
Bolagsordningen lägger grunden för bolagets existens. I den anges vad bolaget skall ägna sig 
åt, d v s föremålet för bolagets verksamhet och ett antal grundläggande regler för aktiekapital, 
styrelsesammansättning, räkenskapsår och vilka ärenden som ska förekomma på ordinarie 
stämma. Av bolagsordningen ska det kommunala ändamålet för verksamheten framgå.

5.2 Bolagsstämma/Ombud
Kommunens ombud vid bolagsstämma utses av kommunstyrelsen och förses med 
vederbörlig fullmakt. Kommunstyrelsen beslutar också om instruktion för stämmoombuden. 
För de bolag som ingår i den aktierättsligt äkta koncernen bekräftas kommunstyrelsens beslut 
formellt genom ett eget beslut i Kristianstads Kommunföretag (KKF). Instruktionerna till 

ombuden får omfatta alla frågor som skall behandlas på bolagsstämma. Ärende som 
kommunen önskar ta upp på bolagsstämma skall grundas på kommunfullmäktiges beslut, 
denna företagspolicy, ägardirektiv eller kommunstyrelsens reglemente.

Ombud vid bolagsstämma i dotterdotterbolag, för närvarande AB Allön och C4 Elnät AB, 
utses av dess moderbolag och förses med vederbörlig fullmakt. Instruktion till 
stämmoombuden ges i enlighet med kommunstyrelsens beslut.

Ägarens aktier skall vid bolagsstämman representeras av ett ombud. Oppositionen äger rätt 
att närvara med en observatör.
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5.3 Ägardirektiv
Företagspolicy och ägardirektiv som är antagna av kommunfullmäktige eller direktiv antagna 
av kommunstyrelsen med anledning av dess uppsiktsplikt, överlämnas via ombud till 
bolagsstämman. Ägardirektiv som sedan beslutas på bolagsstämman är bindande för bolaget 
och dess ledning. Ägardirektiven, som är individuella, anger riktning, ramar och mål för det 
specifika bolaget med utgångspunkt från aktiebolagslagen och det kommunala ändamålet. 
Syftet med ägardirektiven är att ge övergripande strategiska riktlinjer till bolagets ledning. 
Ägardirektiven är strukturerade på likartat sätt för samtliga bolag.

5.4 Ägardirektivens struktur och innehåll

 Ägaridé - beskriver idé och syfte med det kommunala ägandet. Motiv för 
aktiebolagsformen

 Verksamhetens inriktning - strategisk inriktning och utveckling
 Miljöperspektivet
 Ekonomiperspektivet
 Samordning och dialog

Direktiven skall upprättas i samråd med bolagen för att dessa ska kunna ta ansvar för de 
uppgifter som i samförstånd lagts på dem. Viktiga inslag i ägarstyrningen är ett aktivt 
styrelsearbete och förtroende mellan ägaren och av denne utsedda styrelsen. 

Uppföljning av ägardirektiven innebär att bolaget i sin förvaltningsberättelse ska redogöra för 
hur bolaget utvecklas i förhållande till ägarens intentioner. 

Kommunstyrelsen svarar för att direktiv och företagspolicy är aktuella och föreslår eventuella 
förändringar för beslut i kommunfullmäktige.
 

Ägardirektiv som gäller för respektive bolag, gäller även för eventuella dotterbolag till dessa 
bolag om inget annat särskilt anges.

6. Styrelse - styrelsearbetet

6.1 Tillsättande av styrelse, styrelsens sammansättning
Det är ägarens ansvar att tillsätta en styrelse med förutsättningar att rätt tillvarata bolagets 
och ägarens intressen samt att ge styrelsen mandat att aktivt verka inom aktiebolagslagen och 
givna ramar.

Ledamöter och suppleanter i styrelsen utses av kommunfullmäktige för en tid av två år. 
Kommunfullmäktige utser ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse för en tid av två 
år. Uppdragen upphör vid slutet av den ordinarie bolagsstämma (årsstämma) som hålls under 
det andra räkenskapsåret efter det år då styrelsen utsågs.

För suppleants inträde skall gälla samma regler som för de ersättare som går in i de 
kommunala nämnderna.
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6.2 Styrelsens ledamöter
En styrelseledamot är syssloman i förhållande till bolaget. Det innebär att ledamoten är 
skyldig att ägna uppdraget den tid och omsorg som behövs för att på bästa sätt tillvarata 
bolagets intresse. En styrelseledamot skall alltså verka för att kommunens ändamål med 
verksamheten, så som det kommer till uttryck i bolagsordningen och ägardirektiv, 
förverkligas.

6.3 Styrelsens uppgifter
Styrelsens huvudsakliga uppgifter är att fastställa strategin för bolagets verksamhet, 
säkerställa att bolaget har en effektiv ledning, följa upp och kontrollera verkställande 
direktörens förvaltning, se till att kommunfullmäktige får ta ställning innan beslut fattas i 
bolaget i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars större vikt samt se till att bolagets 
aktieägare och omvärld informeras om bolagets utveckling och ekonomiska situation.

Styrelsen skall årligen utvärdera sitt eget arbete. Utvärderingen skall minst omfatta om 
styrelsen saknar någon kompetens för att kunna utföra sina uppgifter, om dess arbetsformer 
fungerar och om den är organiserad på lämpligt sätt när det gäller eventuell arbetsfördelning. 
Om styrelsen kommer fram till att det finns brister som behöver åtgärdas skall styrelsen 
åtgärda bristerna eller anmäla dem till ägaren.

Styrelsen skall årligen utvärdera verkställande direktörens insatser, varvid endast 
styrelseledamöterna skall närvara.

6.4 Arbetstagarrepresentanter i styrelser
Lagen om styrelserepresentation (1987:1245) gäller i alla av kommunen helägda bolag och 
dotterbolag. 

Huvudregeln innebär att de anställda har rätt att utse två ledamöter och två suppleanter till styrelsen 
i företag med minst 25 anställda. Beslut om inrättande av styrelserepresentation fattas av lokal 
arbetstagarorganisation, som ingått kollektivavtal med företaget. Finns fler 
arbetstagarorganisationer inom företaget och de inte kan enas om valen, fördelas platserna mellan 
dessa efter deras representativitet på arbetsplatsen. Arbetstagarna bör utses bland de anställda vid 
företaget. Ingår bolaget i en koncern under moderbolaget Kristianstad Kommunföretag AB (KKF) 
utses arbetstagarrepresentanterna så att samma företrädare i görlig mån representerar såväl 
moderbolag som dotterbolag.

Då styrelsens sammansättning speglar den politiska ställningen i kommunen, kan bolagen påräkna 
dispens enligt lagens § 17, d.v.s. arbetstagarrepresentanterna har inte rätt att delta vid 
beslutsfattande men rätt att få avvikande mening till protokollet.

Bolagen ska träffa avtal med de lokala arbetstagarorganisationerna.

7. Verkställande direktör

Alla frågor som rör verkställande direktörens anställningsförhållande beslutas av bolagets 
styrelse. Beslut om anställning av ny bolags VD eller beslut om större förändring av gällande 
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avtal fattas efter att samråd mellan kommunstyrelsens arbetsutskott och bolagets presidium 
genomförts. Samråd skall protokollföras. 

Beslut om bolags VD:s lönesättning och andra anställningsvillkor ska föregås av samråd 
mellan respektive bolags presidium och VD i Kristianstad Kommunföretag AB. Samrådet 
skall protokollföras. 

8. Arvoden

Kommunfullmäktige fastställer grunderna för arvode och andra ersättningar som skall utgå 
till styrelseledamöter och suppleanter samt de revisorer och suppleanter som utses av 
kommunfulläktige.

9. Kommunala beslut (myndighetsutövning)

Kommunala beslut, som fattas med stöd av lag och som det är kommunens angelägenhet att 
besluta om, skall inte bli föremål för ägaredirektiv utan, sedan lagakraftvunnet beslut 
föreligger, vara omedelbart gällande för berört kommunföretag. Sådana beslut behandlas inte 
av bolagsstämma.

10. Tvister

Vid tvister mellan förvaltning och kommunalt bolag eller mellan de kommunala bolagen 
inbördes, skall parterna genom inbördes förhandlingar söka träffa överenskommelse. Om 
samförstånd inte uppnås, skall parterna utan onödigt dröjsmål hänskjuta frågan till 
kommunstyrelsen som äger rätt att besluta i tolknings- och tillämpningsfrågor.
Varje bolag skall vid kommuninterna avtal undvika skiljedomsklausuler. Parterna skall 
istället i avtalen komma överens om att en eventuell framtida tvist skall hänskjutas till 
kommunstyrelsen som äger rätt att besluta i tolknings- och tillämpningsfrågor.
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Kristianstads kommun har organiserat sina helägda bolag i en aktiebolagsrättslig koncern där 
Kristianstads Kommunföretag AB (KKF) är moderbolag. 
Kristianstad Airport AB ägs till 91 % av KKF som i sin tur är ett helägt bolag till Kristianstads 
kommun. Övriga andelar i Kristianstad Airport AB ägs av Hässleholms kommun 5 %, Östra 
Göinge kommun 2 % samt Bromölla kommun 2 %. 

Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen och gäller tillsammans med den av 
kommunfullmäktige i Kristianstad beslutade företagspolicyn samt gällande strategisk färdplan. 

Ägaridé 

Utgångspunkter och principer för bolagen inom koncernen ska vara att kommunala bolag är en 
alternativ form till kommunal förvaltning för att tillhandahålla de egna kommuninvånarna 
service och tjänster och att samma principer som för annan kommunal verksamhet ska gälla om 
inte annat särskilt beslutas eller följer av särskild lagstiftning. 

Syftet med ägandet av Kristianstad Airport AB är att 
• Bedriva flygplatsverksamhet på Kristianstad Österlen Airport.
• Flygplatsen såsom infrastrukturell resurs ska främja sådan flygtrafik, som gagnar

regionalekonomiska målsättningar samt utgöra en bas för samhällsviktig flygtrafik.
• Flygplatsen skall drivas med en kommersiell målsättning men utan vinstsyfte.

Verksamheten inriktning 

Strategisk inriktning, utveckling och principer för prissättning 
Bolaget ska på affärsmässiga grunder driva flygplatsverksamhet och annan därmed förenlig 
verksamhet. Bolaget ska därvid utveckla flyglinjenätet och marknadsföra befintlig flygtrafik. 
Reguljära flyglinjer mot Stockholm ska vara huvudinriktningen. 

Bolaget ska även verka för att utgöra en resurs för samhällsviktig flygtrafik. 

Bolaget ska även marknadsföra Kristianstad som destinationsort mot flygbolag för att 
medverka till att nya linjer öppnas. 

Bolaget ska på affärsmässiga grunder medverka till att andra flyglinjer, såväl reguljära linjer 
som charter, etableras som ger ett positivt resultatbidrag eller på annat vis ger ett betydande 
positivt bidrag till nordöstra Skåne och regionen. 

Bolaget fastställer och uppbär för egen räkning samtliga intäkter och bidrag hänförliga till 
flygplatsverksamheten.  

Bolaget bedriver sin verksamhet på av Kristianstads kommun eller av kommunens bolag ägda 
fastigheter. Nyttjanderätten till fastigheterna med byggnader och anläggningar regleras i 
särskilda avtal. 

Verksamhetsmålen ska utformas så att de kan jämföras med bolagets prestation över tiden. 

--- --
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Verksamheten ska följas upp genom att mäta antal start och landningar, samt antal passagerare 
fördelat på reguljär och chartertrafik. 

Miljöperspektivet 

Bolaget ska: 

• Ha en tydlig miljöprofil.
• Minimera användandet av material, produkter och ämnen med negativ inverkan på 

hälsa och miljö.
• Genom samverkan med övriga kommunala verksamheter och andra lokala aktörer i 

närområdet verka för att nordöstra Skåne ska vara ett ledande område i Europa när 
det gäller att visa upp miljömässigt helhets- och systemtänkande för att skapa ett 
uthålligt samhälle.

• Upprätthålla helt fossilfri uppvärmning och fossilfria marktransporter.
• Arbeta med värmeåtervinning och alternativa energikällor.

Ekonomiperspektivet 

Bolaget ska:

Avkastningskrav 
• På kort och lång sikt förbättra lönsamheten och öka egengenererade intäkter som andel

av totala intäkter. Ägaren ska årligen i samband med budgetprocessen i dialog med
bolaget fastställa resultatmål samt övriga relevanta ekonomiska mål och nyckeltal.
Bolaget ska mäta och följa upp storleken på egengenererade intäkter.

Utdelning och koncernbidrag 
• Följa de beslut om koncernbidrag eller utdelning som årligen fattas av moderbolaget

KKF. Även koncernbidrag för skattemässig samordning och resultatutjämning inom den
aktiebolagsrättsliga koncernen kan komma ifråga.

Soliditet 
• Över tid upprätthålla en soliditet på minst 70 %.

--- --



Ägardirektiv för Kristianstad Airport AB 
Detta styrdokument fastställdes av kommunfullmäktige i Kristianstads kommun 20xx-xx-xx, 

Hässleholms kommun 20xx-xx-xx, Bromölla kommun 20xx-xx-xx samt Östra Göinge kommun 
20xx-xx-xx 

Antogs av bolagsstämman per capsulam i Kristianstad Airport AB 20xx-xx-xx  
__________________________________________________________________________  

3(3) 

Samordning och dialog 

Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och förhållande till 
kommunerna genom gällande bolagsordning, gällande ägardirektiv eller av kommunerna 
utfärdade särskilda direktiv samt förekommande avtal mellan kommunen och bolaget. 

Bolaget är organ för kommunal verksamhet. Bolaget står i sin verksamhet under 
kommunstyrelsernas uppsikt och har att följa kommunfullmäktiges direktiv, eller av 
kommunstyrelserna utfärdade direktiv med anledning av deras uppsiktsplikt för verksamheten. 
Direktiven ska fastställas av bolagsstämma. 

Ägarna förutsätter att bolagets styrelse följer utfärdade direktiv under förutsättning att dessa 
inte strider mot tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen eller annan lag eller författning. 

Den kommunala verksamheten såväl i förvaltningsform som i bolagsform ska präglas av samma 
helhetssyn och princip avseende koncernnytta. Kommunerna och bolaget ska i samråd söka 
lösningar som tillgodoser kommunernas samlade intresse. 

För de grupper kommunerna har särskilt ansvar för ska behovet av stödjande åtgärder 
uppmärksammas i dialog med ägarna och alternativa metoder prövas. 

fflm Kristianstads 
~ kommun 

- - - --



H""ssle olms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-09-28 

§ 139 

Revidering av riktlinjer för minnesgåvor för 
förtroendevalda och anställda i Hässleholms kommun 
Dnr: KLF 2022/158 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Dokumentet "Riktlinjer för minnesgåvor till förtroendevalda och anställda i 
Hässleholms kommun" revideras genom att i dokumentets 1 :a § byts ordet 
sammanhängande ut mot ordet sammanlagt. 

2. Regleringarna: "och därvid varit ordinarie ledamot minst halva tiden" samt 
"med en sysselsättningsgrad på minst 40% av heltid" tas bort. 

3. Den reviderade riktlinjen gäller från och med 2023-01-01. 

4. Den uppskattade ökade kostnaden för år 2023 på cirka 1,6 miljoner kronor 
samt den uppskattade ökade årliga kostnaden för år 2024 och framåt på 
356 000 kronor arbetas in i budgeten. 

Yrkande 

Lena Wallentheim (S) yrkar bifall till punkt 1-3 och att punkt 4 får följande lydelse: 

"Den uppskattade ökade kostnaden för år 2023 på cirka 1,6 miljoner kronor samt 
den uppskattade ökade årliga kostnaden för år 2024 och framåt på 356 000 kronor 
arbetas in i budgeten." 

Robin Gustavsson (KD) instämmer i Lena Wallentheims yrkande. 

Omröstning 

Ordförande ställer först liggande förslag till beslut punkt 1-3 under proposition och 
finner det bifallet. Han ställer därefter Lena Wallentheims yrkande under 
proposition och finner även det bifallet. 

Kommunstyrelsen 

Josteciog ~ N Utdraget bestyrkes 
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H ·· ssleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-09-28 

Beskrivning av ärendet 

På uppdrag av personalutskottet har personalavdelningen utrett konsekvenserna av 
och möjligheterna till en ändring av "Riktlinjer för minnesgåvor till förtroendevalda 
och anställda i Hässleholms kommun". 

Riktlinjens 1 :a § reglerar vem som kan komma i fråga för minnesgåva samt vilka 
förutsättningarna som måste vara uppfyllda för att tilldelas en minnesgåva. 

"Hässleholms kommuns minnesgåva tilldelas 

förtroendevald, som sammanhängande innehaft uppdrag inom 
nämnder/ styrelser hos kommunen i minst 24 år och därvid varit ordinarie 
ledamot minst halva tiden 

befattningshavare i kommunens tjänst, som sammanhängande varit anställd i 
minst 24 år med en sysselsättningsgrad på minst 40 % av heltid 

om synnerliga skäl föreligger, annan person, som utfört värdefulla insatser åt 
kommunen. 

Samma person kan endast mottaga minnesgåva en gång." 

Nuvarande skrivning innehåller begreppet sammanhängande, vilket innebär att 
uppdragstagaren eller den anställde måste vara i Hässleholms kommuns tjänst 
oavbrutet i minst 24 år för att vara berättigad till en minnesgåva. 

Detta synsätt kan uppfattas förlegat, då arbetstagare numera generellt sett byter 
arbetsgivare oftare under ett arbetsliv. En revidering av den nuvarande riktlinjens 
1 :a § föreslås genom att ordet sammanhängande ersätts med ordet sammanlagt. En 
sådan ändring blir en direkt anpassning till det moderna arbetslivet. Ett stort antal 
kommuner använder sig av den sammanlagda tiden för att avgöra när någon ska 
uppmärksammas med minnesgåva. 

Genom att ändra i riktlinjen visar Hässleholms kommun på att kommunen sätter 
värde på medarbetarens sammanlagda insats i uppdragen/ anställningarna för 
kommunen. Medarbetare som slutar sin anställning i kommunen och sedan på nytt 
väljer att arbeta för kommunen, kan med sina förvärvade kunskaper och 
erfarenheter vara viktiga drivkrafter i verksamheternas utvecklingsarbete, och bör 
premieras for det. 

En "återvändare" bör också betraktas som ett tecken på att Hässleholms kommun 
har en attraktivitet som arbetsgivare. 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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H··ssl holms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-09-28 

I förslaget till ny riktlinje är det den totala anställningstiden i kommunen som är i 
fokus, inte omfattningen. Hässleholms kommun, likt många andra kommuner, 
använder sig av digitala system vid fastställande av den totala uppdrags-
/ anställningstiden. Systemet indikerar inte sysselsättningsgrad eller typ av uppdrag. 
Det skulle krävas ett mycket omfattande manuellt arbete att i detalj få fram sådana 
uppgifter. Mot denna bakgrund föreslås skrivningarna: "och däroid varit ordinarie 
ledamot minst halva tiden" samt "med en .sysselsättningsgrad på minst 40% av heltid" att tas 
bort i en ny riktlinje. 

Anställningar som ligger långt tillbaka i tiden finns inte i kommunens digitala 
system. En generösare tolkning av uppdrags-/ anställningstiden för att tilldelas 
minnesgåva innebär därför att högre krav kommer att ställas på den enskilde. Hen 
kommer behöva ta ett större ansvar i att påtala när anställningstiden för att tilldelas 
minnesgåva är uppfylld, och medarbetaren måste, precis som idag, vara beredd på 
att kunna styrka äldre anställningsperioder med egna handlingar. 

Förfarandet blir detsamma för förtroendevalda. 

Svårigheten med identifiering av äldre anställningstider bör minska i takt med att 
kommunen infört digitala personalsystem. 

Förutom redan beskrivna ändringar under riktlinjens 1:a § föreslås följande 
redaktionella ändringar: 

§ 2 beloppet för gåvan utgörs av 10 % av årets pris basbelopp. Summan för år 
2013 är 4 450 kr, byts ut mot Beloppet för gåvan utgörs av 10 % av respektive 
års prisbasbelopp. 

§ 4 samtliga nämnder eller förvaltningar skall varje år till 
personalavdelningen lämna förslag på de personer som kan tänkas komma i 
fråga för minnesgåva, byts ut till kommunledningsförvaltningen. 

§ 5 kostnaden belastar personalavdelningens verksamhet, byts ut mot 
kommunledningsförvaltningens verksamhet. 

§ 6 personalchef byts ut mot HR-chef. 

§ 7 tas bort, innehållet i paragrafen flyttas till 1 :a paragrafens andra stycke. 

Den nya riktlinjen föreslås att börja gälla från och med 2023-01-01. 

Ekonomiska konsekvenser 

Kommunstyrelsen 

J"steciog 6 -lwJ Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-09-28 

H''ssl holms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Enligt nuvarande regelverk har i genomsnitt 65 medarbetare erhållit minnes gåva de 
senaste fem åren. Budgeten ligger för närvarande på 334 000 kronor. 

Ar 2023, med ett ny generösare riktlinje, uppskattas ungefär 300 medarbetare bli 
föremål för minnesgåva. Anledningen till den tillfälligt stora ökningen är att fler 
medarbetare är aktuella för de nya reglerna med sammanlagd anställningstid om 24 
år, men också ett stort antal som har mer än 24. Kostnaden för gåvan detta 
"uppsamlingsår" uppskattas till cirka 1 575 000 kr. Därtill kommer kostnaden för 
festlighet som beräknas till 600 kronor per person vilket innebär ytterligare 360 000 
kronor för 300 medarbetare med respektive. 

2024 beräknas ungefär 100 medarbetare tilldelas minnesgåva, till en uppskattad 
kostnad av cirka 550 000 kr, plus kostnader för festligheter motsvarande 140 000. 
Beloppen är beräknade utifrån en höjning av prisbasbelopp och ökade kostnader på 
grund av inflation. 

Ärendets tidigare behandling 

Personalutskottet föreslår 2022-08-19, § 26, kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att: 

1. Dokumentet "Riktlinjer för minnesgåvor till förtroendevalda och anställda i 
Hässleholms kommun" revideras genom att i dokumentets 1 :a § byts ordet 
sammanhängande ut mot ordet sammanlagt. 

2. Regleringarna: "och därvid varit ordinarie ledamot minst halva tiden" samt 
"med en sysselsättningsgrad på minst 40% av heltid" tas bort. 

3. Den reviderade riktlinjen gäller från och med 2023-01-01. 
4. Den uppskattade ökade kostnaden för år 2023 på cirka 1,6 miljoner kronor 

samt den uppskattade ökade årliga kostnaden för år 2024 och framåt på 
356 000 kr hänskjuts till budgetberedningen. 

Joachim Fors (S) yrkar bifall till personalutskottets förslag till beslut. 

Sänt till: 
Personalchef 
HR-specialist, Karin Wendt 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 

6 '1~ 
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   Personalutskottet  
 

Protokoll 10 (15) 
Sammanträdesdatum:  
2022-08-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 26   
 

Revidering av riktlinjer för minnesgåvor för förtroendevalda och 
anställda i Hässleholms kommun 
Dnr: KLF 2022/158 

Förslag till beslut 
Personalutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att: 

1. Dokumentet ”Riktlinjer för minnesgåvor till förtroendevalda och anställda i 
Hässleholms kommun” revideras genom att i dokumentets 1:a § byts ordet 
sammanhängande ut mot ordet sammanlagt. 

2. Regleringarna: ”och därvid varit ordinarie ledamot minst halva tiden” samt 
”med en sysselsättningsgrad på minst 40% av heltid” tas bort. 

3. Den reviderade riktlinjen gäller från och med 2023-01-01. 
 

4. Den uppskattade ökade kostnaden för år 2023 på cirka 1,6 miljoner kronor 
samt den uppskattade ökade årliga kostnaden för år 2024 och framåt på 
356 000 kr hänskjuts till budgetberedningen.  

 

Yrkande 
Joachim Fors (S) yrkar bifall till personalutskottets förslag till beslut. 
 

Beskrivning av ärendet  
På uppdrag av personalutskottet har personalavdelningen utrett konsekvenserna av 
och möjligheterna till en ändring av ”Riktlinjer för minnesgåvor till förtroendevalda 
och anställda i Hässleholms kommun”. 

Riktlinjens 1:a § reglerar vem som kan komma i fråga för minnesgåva samt vilka 
förutsättningarna som måste vara uppfyllda för att tilldelas en minnesgåva.  

”Hässleholms kommuns minnesgåva tilldelas 

− förtroendevald, som sammanhängande innehaft uppdrag inom 
nämnder/styrelser hos kommunen i minst 24 år och därvid varit ordinarie 
ledamot minst halva tiden 

− befattningshavare i kommunens tjänst, som sammanhängande varit anställd i 
minst 24 år med en sysselsättningsgrad på minst 40 % av heltid 

− om synnerliga skäl föreligger, annan person, som utfört värdefulla insatser åt 
kommunen. 



   Personalutskottet  
 

Protokoll 11 (15) 
Sammanträdesdatum:  
2022-08-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Samma person kan endast mottaga minnesgåva en gång.” 

Nuvarande skrivning innehåller begreppet sammanhängande, vilket innebär att 
uppdragstagaren eller den anställde måste vara i Hässleholms kommuns tjänst 
oavbrutet i minst 24 år för att vara berättigad till en minnesgåva.  

Detta synsätt kan uppfattas förlegat, då arbetstagare numera generellt sett byter 
arbetsgivare oftare under ett arbetsliv. En revidering av den nuvarande riktlinjens 
1:a §  föreslås genom att ordet sammanhängande ersätts med ordet sammanlagt. En 
sådan ändring blir en direkt anpassning till det moderna arbetslivet. Ett stort antal 
kommuner använder sig av den sammanlagda tiden för att avgöra när någon ska 
uppmärksammas med minnesgåva. 

Genom att ändra i riktlinjen visar Hässleholms kommun på att kommunen sätter 
värde på medarbetarens sammanlagda insats i uppdragen/anställningarna för 
kommunen. Medarbetare som slutar sin anställning i kommunen och sedan på nytt 
väljer att arbeta för kommunen, kan med sina förvärvade kunskaper och 
erfarenheter vara viktiga drivkrafter i verksamheternas utvecklingsarbete, och bör 
premieras för det. 

En ”återvändare” bör också betraktas som ett tecken på att Hässleholms kommun 
har en attraktivitet som arbetsgivare. 

I förslaget till ny riktlinje är det den totala anställningstiden i kommunen som är i 
fokus, inte omfattningen. Hässleholms kommun, likt många andra kommuner, 
använder sig av digitala system vid fastställande av den totala uppdrags-
/anställningstiden. Systemet indikerar inte sysselsättningsgrad eller typ av uppdrag. 
Det skulle krävas ett mycket omfattande manuellt arbete att i detalj få fram sådana 
uppgifter. Mot denna bakgrund föreslås skrivningarna: ”och därvid varit ordinarie 
ledamot minst halva tiden” samt ”med en sysselsättningsgrad på minst 40% av heltid” att tas 
bort i en ny riktlinje.    

Anställningar som ligger långt tillbaka i tiden finns inte i kommunens digitala 
system. En generösare tolkning av uppdrags-/anställningstiden för att tilldelas 
minnesgåva innebär därför att högre krav kommer att ställas på den enskilde. Hen 
kommer behöva ta ett större ansvar i att påtala när anställningstiden för att tilldelas 
minnesgåva är uppfylld, och medarbetaren måste, precis som idag, vara beredd på 
att kunna styrka äldre anställningsperioder med egna handlingar.  

Förfarandet blir detsamma för förtroendevalda. 

Svårigheten med identifiering av äldre anställningstider bör minska i takt med att 
kommunen infört digitala personalsystem.  

Förutom redan beskrivna ändringar under riktlinjens 1:a § föreslås följande 
redaktionella ändringar:  



   Personalutskottet  
 

Protokoll 12 (15) 
Sammanträdesdatum:  
2022-08-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

- § 2 beloppet för gåvan utgörs av 10 % av årets prisbasbelopp. Summan för år 
2013 är 4 450 kr, byts ut mot: Beloppet för gåvan utgörs av 10 % av respektive 
års prisbasbelopp.  

- § 4 samtliga nämnder eller förvaltningar skall varje år till 
personalavdelningen lämna förslag på de personer som kan tänkas komma i 
fråga för minnesgåva, byts ut till kommunledningsförvaltningen. 

- § 5 kostnaden belastar personalavdelningens verksamhet, byts ut mot 
kommunledningsförvaltningens verksamhet. 

- § 6 personalchef byts ut mot HR-chef. 

- § 7 tas bort, innehållet i paragrafen flyttas till 1:a paragrafens andra stycke. 

Den nya riktlinjen föreslås att börja gälla från och med 2023-01-01. 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare  
Inte aktuellt 

Barnperspektivet  

Inte aktuellt 

Miljökonsekvenser  

Inte aktuellt 

Facklig samverkan 

Förslaget samverkas 2022-08-18.  

 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Enligt nuvarande regelverk har i genomsnitt 65 medarbetare erhållit minnesgåva de 
senaste fem åren. Budgeten ligger för närvarande på 334 000 kronor. 

År 2023, med ett ny generösare riktlinje, uppskattas ungefär 300 medarbetare bli 
föremål för minnesgåva. Anledningen till den tillfälligt stora ökningen är att fler 
medarbetare är aktuella för de nya reglerna med sammanlagd anställningstid om 24 
år, men också ett stort antal som har mer än 24. Kostnaden för gåvan detta 
”uppsamlingsår” uppskattas till cirka 1 575 000 kr. Därtill kommer kostnaden för 
festlighet som beräknas till 600 kronor per person vilket innebär ytterligare 360 000 
kronor för 300 medarbetare med respektive. 

2024 beräknas ungefär 100 medarbetare tilldelas minnesgåva, till en uppskattad 
kostnad av cirka 550 000 kr, plus kostnader för festligheter motsvarande 140 000. 



   Personalutskottet  
 

Protokoll 13 (15) 
Sammanträdesdatum:  
2022-08-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Beloppen är beräknade utifrån en höjning av prisbasbelopp och ökade kostnader på 
grund av inflation.  

 

Bilagor 
Förslag till Riktlinjer för minnesgåvor till förtroendevalda och anställda i 
Hässleholms kommun 
Nu gällande Riktlinjer för minnesgåvor till förtroendevalda och anställda i 
Hässleholms kommun 

_____________________ 

 
Sänt till: 
Personalchef  
HR-specialist, Karin Wendt 
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Revidering av riktlinjer för minnesgåvor för 
förtroendevalda och anställda i Hässleholms kommun 
  

Förslag till beslut 

Personalutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att: 

1. Dokumentet ”Riktlinjer för minnesgåvor till förtroendevalda och anställda i 
Hässleholms kommun” revideras genom att i dokumentets 1:a § byts ordet 
sammanhängande ut mot ordet sammanlagt. 

2. Regleringarna: ”och därvid varit ordinarie ledamot minst halva tiden” samt 
”med en sysselsättningsgrad på minst 40% av heltid” tas bort. 

3. Den reviderade riktlinjen gäller från och med 2023-01-01. 
 

4. Den uppskattade ökade kostnaden för år 2023 på cirka 1,6 miljoner kronor 
samt den uppskattade ökade årliga kostnaden för år 2024 och framåt på 
356 000 kr hänskjuts till budgetberedningen.  

 

Beskrivning av ärendet 

På uppdrag av personalutskottet har personalavdelningen utrett konsekvenserna av 
och möjligheterna till en ändring av ”Riktlinjer för minnesgåvor till förtroendevalda 
och anställda i Hässleholms kommun”. 

Riktlinjens 1:a § reglerar vem som kan komma i fråga för minnesgåva samt vilka 
förutsättningarna som måste vara uppfyllda för att tilldelas en minnesgåva.  

”Hässleholms kommuns minnesgåva tilldelas 

− förtroendevald, som sammanhängande innehaft uppdrag inom 
nämnder/styrelser hos kommunen i minst 24 år och därvid varit ordinarie 
ledamot minst halva tiden 

Hässleholms 
kommun 
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JAV 

− befattningshavare i kommunens tjänst, som sammanhängande varit anställd i 
minst 24 år med en sysselsättningsgrad på minst 40 % av heltid 

− om synnerliga skäl föreligger, annan person, som utfört värdefulla insatser åt 
kommunen. 

Samma person kan endast mottaga minnesgåva en gång.” 

Nuvarande skrivning innehåller begreppet sammanhängande, vilket innebär att 
uppdragstagaren eller den anställde måste vara i Hässleholms kommuns tjänst 
oavbrutet i minst 24 år för att vara berättigad till en minnesgåva.  

Detta synsätt kan uppfattas förlegat, då arbetstagare numera generellt sett byter 
arbetsgivare oftare under ett arbetsliv. En revidering av den nuvarande riktlinjens 
1:a §  föreslås genom att ordet sammanhängande ersätts med ordet sammanlagt. En 
sådan ändring blir en direkt anpassning till det moderna arbetslivet. Ett stort antal 
kommuner använder sig av den sammanlagda tiden för att avgöra när någon ska 
uppmärksammas med minnesgåva. 

Genom att ändra i riktlinjen visar Hässleholms kommun på att kommunen sätter 
värde på medarbetarens sammanlagda insats i uppdragen/anställningarna för 
kommunen. Medarbetare som slutar sin anställning i kommunen och sedan på nytt 
väljer att arbeta för kommunen, kan med sina förvärvade kunskaper och 
erfarenheter vara viktiga drivkrafter i verksamheternas utvecklingsarbete, och bör 
premieras för det. 

En ”återvändare” bör också betraktas som ett tecken på att Hässleholms kommun 
har en attraktivitet som arbetsgivare. 

I förslaget till ny riktlinje är det den totala anställningstiden i kommunen som är i 
fokus, inte omfattningen. Hässleholms kommun, likt många andra kommuner, 
använder sig av digitala system vid fastställande av den totala uppdrags-
/anställningstiden. Systemet indikerar inte sysselsättningsgrad eller typ av uppdrag. 
Det skulle krävas ett mycket omfattande manuellt arbete att i detalj få fram sådana 
uppgifter. Mot denna bakgrund föreslås skrivningarna: ”och därvid varit ordinarie 
ledamot minst halva tiden” samt ”med en sysselsättningsgrad på minst 40% av heltid” att tas 
bort i en ny riktlinje.    

Anställningar som ligger långt tillbaka i tiden finns inte i kommunens digitala 
system. En generösare tolkning av uppdrags-/anställningstiden för att tilldelas 
minnesgåva innebär därför att högre krav kommer att ställas på den enskilde. Hen 
kommer behöva ta ett större ansvar i att påtala när anställningstiden för att tilldelas 
minnesgåva är uppfylld, och medarbetaren måste, precis som idag, vara beredd på 
att kunna styrka äldre anställningsperioder med egna handlingar.  
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Förfarandet blir detsamma för förtroendevalda. 

Svårigheten med identifiering av äldre anställningstider bör minska i takt med att 
kommunen infört digitala personalsystem.  

Förutom redan beskrivna ändringar under riktlinjens 1:a § föreslås följande 
redaktionella ändringar:  

- § 2 beloppet för gåvan utgörs av 10 % av årets prisbasbelopp. Summan för år 
2013 är 4 450 kr, byts ut mot: Beloppet för gåvan utgörs av 10 % av respektive 
års prisbasbelopp.  

- § 4 samtliga nämnder eller förvaltningar skall varje år till 
personalavdelningen lämna förslag på de personer som kan tänkas komma i 
fråga för minnesgåva, byts ut till kommunledningsförvaltningen. 

- § 5 kostnaden belastar personalavdelningens verksamhet, byts ut mot 
kommunledningsförvaltningens verksamhet. 

- § 6 personalchef byts ut mot HR-chef. 

- § 7 tas bort, innehållet i paragrafen flyttas till 1:a paragrafens andra stycke. 

Den nya riktlinjen föreslås att börja gälla från och med 2023-01-01. 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare  

Inte aktuellt 

Barnperspektivet  

Inte aktuellt 

Miljökonsekvenser  

Inte aktuellt 

Facklig samverkan 

Förslaget samverkas 2022-08-18.  

Ekonomiska konsekvenser 

Enligt nuvarande regelverk har i genomsnitt 65 medarbetare erhållit minnesgåva de 
senaste fem åren. Budgeten ligger för närvarande på 334 000 kronor. 

År 2023, med ett ny generösare riktlinje, uppskattas ungefär 300 medarbetare bli 
föremål för minnesgåva. Anledningen till den tillfälligt stora ökningen är att fler 
medarbetare är aktuella för de nya reglerna med sammanlagd anställningstid om 24 
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år, men också ett stort antal som har mer än 24. Kostnaden för gåvan detta 
”uppsamlingsår” uppskattas till cirka 1 575 000 kr. Därtill kommer kostnaden för 
festlighet som beräknas till 600 kronor per person vilket innebär ytterligare 360 000 
kronor för 300 medarbetare med respektive. 

2024 beräknas ungefär 100 medarbetare tilldelas minnesgåva, till en uppskattad 
kostnad av cirka 550 000 kr, plus kostnader för festligheter motsvarande 140 000. 
Beloppen är beräknade utifrån en höjning av prisbasbelopp och ökade kostnader på 
grund av inflation.  

 

Bilagor 

• Förslag till Riktlinjer för minnesgåvor till förtroendevalda och anställda i 
Hässleholms kommun  

• Nu gällande Riktlinjer för minnesgåvor till förtroendevalda och anställda i 
Hässleholms kommun 

 

 

Sändlista: 

Personalchef  

HR-specialist, Karin Wendt 
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Riktlinjer för minnesgåvor                    
till förtroendevalda och                            

anställda i Hässleholms kommun 

► Hässleholm nästa. 



 

  

Diarienummer:  KLF 2022/158  
Fastställt den: 2022- 
Fastställt av: Kommunfullmäktige 
För revidering ansvarar: Kommunfullmäktige 
För uppföljning ansvarar: Personalutskottet 
Dokumentet gäller för: Alla nämnder och förvaltningar  
Giltighetsperiod: 2023-01-01 
Ersätter:  Riktlinjer för minnesgåvor till förtroendevalda och anställda i Hässleholms kommun  
Kommunal författningssamling: Riktlinjer 
Antagen:  2022- 



 

§ 1 
Hässleholms kommuns minnesgåva tilldelas: 

- förtroendevald, som sammanhängande sammanlagt innehaft uppdrag inom nämn-
der/styrelser hos kommunen i minst 24 år. och därvid varit ordinarie ledamot minst 
halva tiden 

- befattningshavare i kommunens tjänst, som sammanhängande sammanlagt varit an-
ställd i minst 24 år. med en sysselsättningsgrad på minst 40 % av heltid. VVid byte 
av huvudman tillgodoräknas tiden från tidigare arbetsgivare. 

-  

- om synnerliga skäl föreligger, annan person, som utfört värdefulla insatser åt kom-
munen.  

 
Samma person kan endast mottaga minnesgåva en gång. 

§ 2 
Minnesgåva utgörs av följande: 

- presentkort 

- eller annan minnesgåva, som kommunstyrelsen fastställer. 

-  

Beloppet för gåvan utgörs av 10 % av årets respektive års prisbasbelopp. Summan för år 2013 
är 4 450 kr. 

§ 3 
Överlämnandet görs av kommunfullmäktiges ordförande vid särskild högtidlighet. 

§ 4 
Samtliga nämnder eller förvaltningar skall varje år till personalavdelningen kommunlednings-
förvaltningen lämna  förslag på de personer som kan tänkas komma ifrågai fråga för minnes-
gåva. 

§ 5 
Kostnaden belastar personalavdelningens kommunledningsförvaltningens verksamhet. 

§ 6 
Frågor rörande tolkning av bestämmelserna avgörs av kommunfullmäktiges  ordförande 
och personalchefenHR-chefen. 

formaterade: Teckensnitt:+Brödtext (Garamond), 12 pt, Inte
Expanderad med / Kondenserad med 

formaterade: Teckensnitt:+Brödtext (Garamond), 12 pt, Inte
Expanderad med / Kondenserad med 
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§ 7 
Vid byte av huvudman tillgodoräknas tiden från tidigare arbetsgivare. 

formaterade: Teckenfärg: Röd, Genomstruken
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FÖRFATTNINGSSAMLING G 2 

1(2) 

Gäller från Diarienummer 

2014-01-01 2013/745 100 

Antagen: kommunfullmäktige 1995-01-30 § 7 och ändrad senast 2013-09-23 § 120 
(ersätter: KS AU 2007-04-18 § 125) 

Riktlinjer för minnesgåvor till 
förtroendevalda och anställda i 
Hässleholms kommun 
§ 1 

Hässleholms kommuns minnesgåva tilldelas 

− förtroendevald, som sammanhängande innehaft uppdrag inom 
nämnder/styrelser hos kommunen i minst 24 år och därvid varit ordinarie 
ledamot minst halva tiden 

− befattningshavare i kommunens tjänst, som sammanhängande varit anställd 
i minst 24 år med en sysselsättningsgrad på minst 40 % av heltid 

− om synnerliga skäl föreligger, annan person, som utfört värdefulla insatser 
åt kommunen. 

Samma person kan endast mottaga minnesgåva en gång. 

§ 2 

Minnesgåva utgörs av följande: 

− presentkort 

− eller annan minnesgåva, som kommunstyrelsen fastställer. 

Beloppet för gåvan utgörs av 10 % av årets prisbasbelopp. Summan för år 2013 är 
4 450 kr. 

§ 3 

Överlämnandet görs av kommunfullmäktiges ordförande vid särskild högtidlighet. 

§ 4 

Samtliga nämnder eller förvaltningar skall varje år till personalavdelningen lämna 
förslag på de personer som kan tänkas komma ifråga för minnesgåva. 

 

k:\hlm - klk\namnd_styr\kfs\forslag\riktlinjer minnesgåvor 2014.doc 
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§ 5 

Kostnaden belastar personalavdelningens verksamhet. 

§ 6 

Frågor rörande tolkning av bestämmelserna avgörs av kommunfullmäktiges 
ordförande och personalchefen. 

§ 7 

Vid byte av huvudman tillgodoräknas tiden från tidigare arbetsgivare. 

 

 

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-09-28 

Kommunstyrelsen 

§ 140 

Budgetmedel för investering av reservkraft i 
kommunala verksamheter 
Dnr: KLF 2022/428 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Hässlehem AB genomför och bekostar investeringen av stationära 
reservkraftverk för de särskilda boenden som ägs av dem. Arbetet utförs 
åren 2022-2024. Investeringsutgiften genererar ett hyrespåslag till 
kommunen. Omsorgsnämnden får kompensation för den förväntade 
hyresökningen. För 2023 beräknas hyrespåslaget till 600 000 kronor och för 
åren 2024 och framåt beräknas hyrespåslaget att uppgå till 1 200 000 kronor. 
Beloppet föreslås arbetas in i budgeten på finansförvaltningen i Strategisk 
plan 2023-2025 med Budget 2023 och flerårsplan 2024-2025. 

2. Tekniska nämnden får i uppdrag att, med andra berörda fastighetsägare, 
upprätta erforderliga skötselavtal gällande drift och skötsel av befintliga 
stationära reservkraftverk samt tilläggsavtal gällande att förse byggnad med 
erforderlig inkoppling. 

3. Kommundirektören får i uppdrag att ta fram en plan för 
reservkraftförsörjning i kommunala verksamheter under kris och höjd 
beredskap /krig samt placering av mobila reservkraftverk. Planen tas fram så 
snart som möjligt, dock senast 230630. Kommundirektören beslutar om 
planen samt tillser att den kontinuerligt uppdateras. 

Beskrivning av ärendet 

Samhällsviktig kommunal verksamhet är beroende av elförsörjning under såväl 
fredstida kriser som under höjd beredskap/krig. För att säkerställa elförsörjningen 
till dessa verksamheter krävs reservkraft i form av mobila alternativt stationära 
aggregat. Reservkraftverk ger möjlighet till elförsörjning och uppvärmning av 
byggnad där värmeleverantören har reservkraftverk. 

Arbetet med uppbyggnad av civilt försvar har med anledning av rådande 
omvärldsläge påskyndats och en viktig parameter i kommunens robusthet är att 
säkerställa elförsörjning för samhällsviktig verksamhet. 

Kommunstyrelsen 

Justering 

~ 
Utdraget be styrkes 
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H ·· ssleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-09-28 

Ärendet har tagits fram i samverkan av tjänstepersoner från omsorgsförvaltningen, 
tekniska förvaltningen, kommunledningsförvaltningen (säkerhetsfunktionen, 
ekonomiavdelningen och räddningstjänsten) samt Hässlehem AB. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2022-09-14, § 83, kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Hässlehem AB genomför och bekostar investeringen av stationära 
reservkraftverk för de särskilda boenden som ägs av dem. Arbetet utförs 
åren 2022-2024. Investeringsutgiften genererar ett hyrespåslag till 
kommunen. Omsorgsnämnden får kompensation för den förväntade 
hyresökningen. För 2023 beräknas hyrespåslaget till 600 000 kronor och för 
åren 2024 och framåt beräknas hyrespåslaget att uppgå till 1 200 000 
kronor. Beloppet föreslås arbetas in i budgeten på finansförvaltningen i 
Strategisk plan 2023-2025 med Budget 2023 och flerårsplan 2024-2025. 

2. Tekniska nämnden får i uppdrag att, med andra berörda fastighetsägare, 
upprätta erforderliga skötselavtal gällande drift och skötsel av befintliga 
stationära reservkraftverk samt tilläggsavtal gällande att förse byggnad med 
erforderlig inkoppling. 

3. Kommundirektören får i uppdrag att ta fram en plan för 
reservkraftförsörjning i kommunala verksamheter under kris och höjd 
beredskap /krig samt placering av mobila reservkraftverk. Planen tas fram så 
snart som möjligt, dock senast 230630. Kommundirektören beslutar om 
planen samt tillser att den kontinuerligt uppdateras. 

Sänt till: 
Hässlehem AB 
Omsorgsnämnden 
Tekniska nämnden 
Kommunledningsförvaltningen (kommundirektören, ekonomiavdelningen och 
säkerhets funktionen) 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 

20 (55) 
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Budgetmedel för investering av reservkraft i 
kommunala verksamheter 
  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att besluta följande:  

1. Hässlehem AB genomför och bekostar investeringen av stationära 
reservkraftverk för de särskilda boenden som ägs av dem. Arbetet utförs 
åren 2022-2024. Investeringsutgiften genererar ett hyrespåslag till 
kommunen. Omsorgsnämnden får kompensation för den förväntade 
hyresökningen. För 2023 beräknas hyrespåslaget till 600 000 kr och för åren 
2024 och framåt beräknas hyrespåslaget att uppgå till 1 200 000 kr. Beloppet 
föreslås arbetas in i budgeten på finansförvaltningen i Strategisk plan 2023-
2025 med Budget 2023 och flerårsplan 2024-2025.  

2. Tekniska nämnden får i uppdrag att, med andra berörda fastighetsägare, 
upprätta erforderliga skötselavtal gällande drift och skötsel av befintliga 
stationära reservkraftverk samt tilläggsavtal gällande att förse byggnad med 
erforderlig inkoppling.  

3. Kommundirektören får i uppdrag att ta fram en plan för 
reservkraftförsörjning i kommunala verksamheter under kris och höjd 
beredskap/krig samt placering av mobila reservkraftverk. Planen tas fram så 
snart som möjligt, dock senast 230630. Kommundirektören beslutar om 
planen samt tillser att den kontinuerligt uppdateras.  
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Sammanfattning  

Samhällsviktig kommunal verksamhet är beroende av elförsörjning under såväl 
fredstida kriser som under höjd beredskap/krig. För att säkerställa elförsörjningen 
till dessa verksamheter krävs reservkraft i form av mobila alternativt stationära 
aggregat. Reservkraftverk ger möjlighet till elförsörjning och uppvärmning av 
byggnad där värmeleverantören har reservkraftverk. 

Arbetet med uppbyggnad av civilt försvar har med anledning av rådande 
omvärldsläge påskyndats och en viktig parameter i kommunens robusthet är att 
säkerställa elförsörjning för samhällsviktig verksamhet.  

Ärendet har tagits fram i samverkan av tjänstepersoner från omsorgsförvaltningen, 
tekniska förvaltningen, kommunledningsförvaltningen (säkerhetsfunktionen, 
ekonomiavdelningen och räddningstjänsten) samt Hässlehem AB. 

Beskrivning av ärendet 

Strategin för elförsörjningen under fredstida kriser har tidigare varit baserad på ett 
scenario med lokalt elbortfall. Vid ett sådant scenario är mobila reservkraftverk ett 
bra alternativ då de kan placeras utifrån behovet som råder. 
Planeringsförutsättningarna för krigsplanering är ett scenario med totalt elbortfall 
över större geografiska områden, vilket kräver mer resurser och en annan strategi. 
Vid ett sådant scenario är stationära reservkraftverk som startar per automatik vid 
elbortfall ett bra alternativ.  

Stationära reservkraftverk installeras fast vid anläggningen. Verket startar och 
levererar spänning till anläggningen per automatik vid ett elavbrott i den ordinarie 
elförsörjningen. Detta möjliggör att viktig infrastruktur, system, teknik etc. i 
verksamheten och byggnaden kan pågå utan avbrott. Ett stationärt reservkraftverk 
kräver ett för ändamålet avsett utrymme.    

Mobila reservkraftverk finns på en uppställningsplats och flyttas vid behov och 
utifrån prioritering till anläggning som ska försörjas med el. Anläggningen behöver 
vara förberedd för inkoppling av avsett reservkraftaggregat. Mobila reservkraftverk 
kräver transportmedel och handpåläggning av personal. Ett mobilt reservkraftverk 
kommer på plats efter ett par timmar med anledning av transport etc. Mobila 
reservkraftverk har ofta en mindre bränsletank än stationära reservkraftverk och 
kräver därmed mer övervakning av personal samt logistik av drivmedel. Kommunen 
har sedan tidigare ett antal mobila reservkraftverk och kommer under hösten att 
köpa in ytterligare med hjälp av beslutade investeringsmedel för reservkraft år 2022 
hos Säkerhetsfunktionen. Dessa mobila verk kommer vid kris att prioriteras och 
användas där de behövs som mest utifrån upprättad reservkraftsplanering.  
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Särskilda boende 

Särskilda boenden är en prioriterad samhällsviktig verksamhet. De flesta av dessa 
fastigheter ägs av Hässlehem AB och ett par av andra privata fastighetsägare. I 
denna typ av verksamhet är stationära reservkraftverk att föredra med anledning av 
att de startar per automatik vid elbortfall och kräver varken transport eller 
handpåläggning vid uppstart. Kommunen och Hässlehem AB har gemensamt utrett 
frågan och kommit fram till följande förslag:  

• Hässlehem AB genomför och bekostar investeringen av stationära 
reservkraftverk för de särskilda boenden som ägs av dem. Arbetet utförs 
åren 2022-2024. Investeringsutgiften genererar ett hyrespåslag till 
kommunen i enlighet med uppställningen i bilaga 1. Omsorgsnämnden 
föreslås få kompensationen för den förväntade hyresökningen. För 2023 
beräknas hyrespåslaget till 600 000 kr och för åren 2024 och framåt 
beräknas hyrespåslaget att uppgå till 1 200 000 kr. I beloppet ingår förutom 
kapitalkostnader även årliga driftkostnader för service och underhåll. 
Beloppet föreslås arbetas in i budgeten på finansförvaltningen i Strategisk 
plan 2023-2025 med Budget 2023 och flerårsplan 2024-2025. I bilaga 2 finns 
förslag på tilläggsavtal som kommer att upprättas för särskilda boenden där 
stationära reservkraftverk installeras. 

För särskilda boenden där fastigheten ägs av annan fastighetsägare än Hässlehem 
AB föreslås att tekniska nämnden får i uppdrag att upprätta erforderliga skötselavtal 
gällande drift och skötsel av befintliga stationära reservkraftverk samt tilläggsavtal 
gällande att förse byggnad med erforderlig inkoppling där det är aktuellt.  

Övrig prioriterad verksamhet 

För övrig samhällsviktig verksamhet som ska prioriteras gällande 
reservkraftförsörjning men som inte kräver avbrottsfri elförsörjning föredras mobila 
reservkraftverk samt installation av en förberedd inkoppling för dessa. För detta 
används redan inköpta mobila reservkraftverk samt avsatta investeringsmedel för år 
2022 för Säkerhetsfunktionen.  

Beslut om prioritering och driftsättning 

Vid strömbortfall under icke kris (dvs lokalt strömbortfall) ansvarar Tekniska 
förvaltningen i samråd med berörd verksamhet för beslut om att driftsätta mobila 
reservkraftverk samt den fortsatta hanteringen. Stationära reservkraftverk startar per 
automatik.  

Vid strömbortfall under kris då krisledningsstaben är aktiverad men ordinarie 
ansvarsförhållanden gäller, så ansvarar krisledningsstaben för att samordna frågan 
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gällande prioritering av mobila reservkraftverk med berörda förvaltningschefer. 
Stationära reservkraftverk startar per automatik och kräver ingen prioritering.    

Vid strömbortfall under en extraordinär händelse är krisledningsnämnden aktiverad 
och ansvarar för beslut om prioritering och aktivering av mobila reservkraftverk. 
Stationära reservkraftverk startar per automatik och kräver ingen prioritering.    

Vid strömbortfall under höjd beredskap/krig är kommunstyrelsen ansvarig för 
beslut om prioritering och aktivering av mobila reservkraftverk. Stationära 
reservkraftverk startar per automatik och kräver ingen prioritering.    

All användning av mobila och stationära reservkraftverk ska prioriteras utifrån 
behovet för att minimera drivmedelsåtgång samt drift och underhåll. Utifrån 
störningens grad prioriteras vilka funktioner som ska användas i verksamheten 
under tiden då reservkraft används, tex. matlagning, belysning, tvätt, värme, 
ventilation, hiss etc. Ansvaret för denna prioritering följer ovan ansvarsfördelning 
och beslutsprocess.  

 

Drift och underhåll 

Tekniska förvaltningen ansvarar för kontinuerlig drift och underhåll samt 
distribution av drivmedel för mobila reservkraftverk under såväl icke kris som kris.  

Hässlehem AB ansvarar för kontinuerlig drift och underhåll samt uppfyllnad av 
lagringsbart bränsle under icke kris för de fastigheter som de äger. Under kris 
ansvarar kommunen för distribution av drivmedel. 

Efter beslut om investering och installation av reservkraftverk enligt ovan ska en 
plan för reservkraftförsörjning tas fram, senast 230630. Planen ska omfatta 
prioriterade objekt, ransonering, beslut om driftsättning, ansvarsförhållanden 
före/under/efter en händelse samt drivmedelsförsörjning. Drivmedelsförsörjning 
har och kommer att hanteras separat. Kommundirektören förslås få uppdraget att 
tillse att planen tas fram och att den hålls kontinuerligt uppdaterad.  

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare  

Förslaget innebär en tryggare elförsörjning för kommunal samhällsviktig 
verksamhet och dess brukare.  

Barnperspektivet  

Ej aktuellt.  
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Miljökonsekvenser  

Ökad användning av fossilt bränsle.  

Facklig samverkan 

Ej aktuellt. 

Ekonomiska konsekvenser 

Omsorgsnämnden föreslås få kompensationen för den förväntade hyresökningen. 
För 2023 beräknas hyrespåslaget till 600 000 kr och för åren 2024 och framåt 
beräknas hyrespåslaget att uppgå till 1 200 000 kr. Beloppet föreslås arbetas in i 
budgeten på finansförvaltningen i Strategisk plan 2023-2025 med Budget 2023 och 
flerårsplan 2024-2025. 

 

Bilagor 

Bilaga 1 - Hyrespåslag 

Bilaga 2 – Förslag på Tilläggsavtal för särskilda boenden som ägs av Hässlehem 

 

Sändlista: 

Hässlehem AB 

Omsorgsnämnden 

Tekniska nämnden 

Kommunledningsförvaltningen (kommundirektören, ekonomiavdelningen och 
säkerhetsfunktionen) 

 

 

Kommunledningsförvaltningen 

 

Bengt-Arne Persson 

Kommundirektör 

  



Investering i statonära reservkraftverk för äldreboenden som ägs av Hässlehem AB Bilaga 1

Reservkraft

År 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Investering 8 750 000 17 150 000 16 450 000 15 750 000 15 050 000 14 350 000 13 650 000 12 950 000 12 250 000 11 550 000 10 850 000 10 150 000 9 450 000
Amortering / avskrivning 350 000 700 000 700 000 700 000 700 000 700 000 700 000 700 000 700 000 700 000 700 000 700 000 700 000
Ränta 350 000 686 000 658 000 630 000 602 000 574 000 546 000 518 000 490 000 462 000 434 000 406 000 378 000

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
8 750 000 8 050 000 7 350 000 6 650 000 5 950 000 5 250 000 4 550 000 3 850 000 3 150 000 2 450 000 1 750 000 1 050 000

700 000 700 000 700 000 700 000 700 000 700 000 700 000 700 000 700 000 700 000 700 000 700 000
350 000 322 000 294 000 266 000 238 000 210 000 182 000 154 000 126 000 98 000 70 000 42 000

26 236 000 totalbelopp för avskrivning och räntekostnad
Snitthyra per år 1 049 440 genomsnittligt hyrespåslag år 2024 och framåt

524 720 hyrespåslag delårseffekt år 1 (=20223)

140 000 årligt hyrespåslag för underhållskostnader såsom larmkostnader, serviceavtal med kvartalsprov, årlig service i form av kontroll av maskinen, prov med last, filter samt oljebyte
70 000 delårseffekt för underhållskostnader

1 189 440 totalt årligt hyrespåslag för reservkraftverk för äldreboenden som ägs av Hässlehem AB från år 2024 och framåt
594 720 totalt hyrespåslag för reservkraftverk för äldreboenden som ägs av Hässlehem AB för år 2023

Helårsbeloppet avrundas uppåt till 1 200 tkr, vilket ger en delårseffekt på 600 tkr för 2023.



TILLÄGGSAVTAL NR 1 

Hyreskontrakt nr  

Investeringsprojekt - Reservkraft till omsorgsfastigheterna

 HYRESVÄRD: Hässlehem AB (556134-4747) HYRESGÄST: Hässleholms kommun (212000-0985)

Med ändring av och som tillägg till ovan angivna hyreskontrakt överenskommer parterna 
härmed följande att gälla från och med den 2024-01-01.

• Hyresgästens får tillgång till reservkraft och el-anläggningen byggs om och anpassas efter
verksamhetens nya behov.

• Total bashyra för samtliga fastigheter efter hyresgästanpassningen blir 1 064 000 kr per år.
• Hyresgästen förräntar investeringen med 4 %, om styrräntan överstiger 4 % så har

hyresvärden rätt att indexreglera avtalet kvartalsvis, då tillämpas styrränta + 2 %.
• Om hyresgästen avflyttar innan tilläggsavtalet löpt ut måste hyresgästen lösa ut

investeringen jämte ränta ovan nämnda ränta med avdrag för vid tillfället avskrivet belopp,
komponentavskrivning 25 år tillämpas enligt tabell i K3 (SKV tabell).

• Tillägg för driftskostnader för anläggningen blir 140 000kr per år samt eventuella
drivmedelskostnader vilka direktfaktureras hyresgästen löpande.

• Hyresvärden åtar sig att årligen serva och sköta verken med driftprov varje kvartal.
• Hyresvärden håller reservkraftverket tankat under normala förhållanden, vid händelse av

kris eller force major åligger det hyresgästen att tillse att kraftverket fylls på med drivmedel.
• Även bilaga 1 - "Driftavtal" ansluter till detta kontrakt.

I övrigt gäller samtliga villkor enligt hyreskontrakt XXXXXX  även för
detta tilläggsavtal. 

Detta tillägg har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 

………………………………………………… ………………………………………………… 
Ort/Datum  

Hässlehem AB

Ort/Datum 

Hässleholms  kommun

………………………………………………. ……………………………………………… 
[ Hyresvärd] [ Firmatecknare] 

Bilaga 2

~SYgff 



H""ssl olms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 148 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-09-28 

Redovisning av erhållet lokalt partistöd 2021 jämte 
gransknings rapport 
Dnr: KLF 2022/66 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Partiernas redovisning av partistöd godkänns. 

2. Utbetalning av partistöd för 2023 ska till samtliga partier utom 
Vänsterpartiet ske under 2023. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

Lena Svensson (C) och Lena Wallentheim (S) avstår från att delta i beslutet. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige har 2018-12-06 § 166 fastställt Regler för partistöd. Enligt 
dessa ska en skriftlig redovisning lämnas in, som visar att partistödet har använts för 
att stärka partiernas ställning i den kommunala demokratin i enlighet med 
kommunallagen 4 kap. 29 §. Redovisningen och en granskningsrapport ska lämnas 
in senast den 30 juni året efter bidragsåret. Har redovisning och granskningsrapport 
enligt 4 kap. 31 § andra stycket kommunallagen inte lämnats in till kommunstyrelsen 
inom föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år. 

Samtliga partier förutom Vänsterpartiet har inom angiven tid inkommit med en 
redovisning av hur erhållet partistöd för 2021 använts. Granskningsintyg har 
medföljt där granskaren intygar att partistödet använts för sitt lagstadgade ändamål. 
Liberalerna lämnade in sin redovisning i tid men granskningsintyget inkom först den 
6 juli. Orsaken till den sena inlämningen uppges bero på sjukdom hos ansvarig 
person. Vad gäller Vänsterpartiet har de uppgett att de skickat in redovisningen i tid 
med post men då den inte kommit fram måste den ha försvunnit i posten. Efter att 
de den 6 juli informerats om att redovisningen saknades inkom de med en ny 
redovisning den 13 juli. Granskningsintyget saknades dock fortfarande och då de en 
vecka efter att ha uppmärksammats på detta ännu inte lämnat in granskningsintyget 
kan de inte anses ha inkommit med komplett redovisning inom föreskriven tid. 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 

34 (55) 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

H ·· ssleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2022-09-28 

Kommunfullmäktige föreslås därmed godkänna att partistöden utbetalas 2023 för 
samtliga partier utom Vänsterpartiet. 

Partistödet består av 

- ett grundstöd, som uppgår till ett årligt grundbidrag motsvarande 100 % av det 
för föregående år gällande prisbasbeloppet enligt socialförsäkringsbalken, samt 

- ett mandatstöd, motsvarande 70 % av det för föregående år gällande 
pris basbeloppet per mandat och år. 

Prisbasbeloppet för år 2022 är 48 300 kronor. 

Utifrån nivåerna på partistöd, mandatfördelning i kommunfullmäktige ~ enlighet 
med fastställelse enligt 14 kapitlet i vallagen) samt pris basbeloppet för 2022, 
beräknas stödet uppgå till följande belopp för 2023. 

PARTISTÖD 2023 Antal Grundbidrag Bidrag/mandat Partistöd totalt 

mandat 48300 70%av 

i KF basbeloppet 

Sverigedemokraterna 16 48 300 540 960 589 260 

Socialdemokraterna 15 48 300 507 150 555 450 

Moderaterna 10 48 300 338 100 386 400 

Centerpartiet 5 48 300 169 050 217 350 

Folkets Väl 4 48 300 135 240 183 540 

Kristdemokraterna 4 48 300 135 240 183 540 

Liberalerna 3 48 300 101430 149 730 

Miljöpartiet 2 48 300 67 620 115 920 

Vänsterpartiet 2 0 0 0 

I SUMMA 61 386 400 1994 790 2 381190 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2022-09-14, § 90, kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige följande beslut: 

1. Partiernas redovisning av partistöd godkänns. 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 

~ t~ 

35 (55) 



Hässleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-09-28 

2. Utbetalning av partistöd för 2023 ska till samtliga partier utom 
Vänsterpartiet ske under 2023. 

Lena Wallentheim (S) avstår från att delta i beslutet. 

Sänt till: 
KLF ekonomiavdelning 
Partiexpeditioner 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 

36 (55) 



   

TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) 

Datum Diarienummer 

2022-07-18 KLF 2022/66 

      

  

Kommunfullmäktige Handläggare 
Kommunsekreterare Louise Davidsson 
Kansliavdelningen  
 
louise.davidsson@hassleholm.se 

 

 

Kommunledningsförvaltningen / Kansliavdelningen210705 

 

Postadress: 281 80 Hässleholm  Besöksadress: Stadshuset, Nytorget 1 Telefon:  0451-26 70 00 Telefax:  0451-814 06 
E-post: kommunledningskontoret@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se 
 

Redovisning av erhållet lokalt partistöd 2021 jämte 
granskningsrapport      
  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige följande beslut:  

1. Partiernas redovisning av partistöd godkänns. 

2. Utbetalning av partistöd för 2023 ska till samtliga partier utom 
Vänsterpartiet ske under 2023. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige har 2018-12-06 § 166 fastställt Regler för partistöd. Enligt 
dessa ska en skriftlig redovisning lämnas in, som visar att partistödet har använts för 
att stärka partiernas ställning i den kommunala demokratin i enlighet med 
kommunallagen 4 kap. 29 §. Redovisningen och en granskningsrapport ska lämnas 
in senast den 30 juni året efter bidragsåret. Har redovisning och granskningsrapport 
enligt 4 kap. 31 § andra stycket kommunallagen inte lämnats in till kommunstyrelsen 
inom föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år. 

Samtliga partier förutom Vänsterpartiet har inom angiven tid inkommit med en 
redovisning av hur erhållet partistöd för 2021 använts. Granskningsintyg har 
medföljt där granskaren intygar att partistödet använts för sitt lagstadgade ändamål. 
Liberalerna lämnade in sin redovisning i tid men granskningsintyget inkom först den 
6 juli. Orsaken till den sena inlämningen uppges bero på sjukdom hos ansvarig 
person. Vad gäller Vänsterpartiet har de uppgett att de skickat in redovisningen i tid 
med post men då den inte kommit fram måste den ha försvunnit i posten. Efter att 
de den 6 juli informerats om att redovisningen saknades inkom de med en ny 
redovisning den 13 juli. Granskningsintyget saknades dock fortfarande och då de en 
vecka efter att ha uppmärksammats på detta ännu inte lämnat in granskningsintyget 
kan de inte anses ha inkommit med komplett redovisning inom föreskriven tid.  

Hässleholms 
kommun 



   

   

 2 (3)  

  

  

 

JAV 

Kommunfullmäktige föreslås därmed godkänna att partistöden utbetalas 2023 för 
samtliga partier utom Vänsterpartiet.  

Partistödet består av  

− ett grundstöd, som uppgår till ett årligt grundbidrag motsvarande 100 % av det 
för föregående år gällande prisbasbeloppet enligt socialförsäkringsbalken, samt  

− ett mandatstöd, motsvarande 70 % av det för föregående år gällande 
prisbasbeloppet per mandat och år.  

Prisbasbeloppet för år 2022 är 48 300 kronor. 

Utifrån nivåerna på partistöd, mandatfördelning i kommunfullmäktige (i enlighet 
med fastställelse enligt 14 kapitlet i vallagen) samt prisbasbeloppet för 2022, 
beräknas stödet uppgå till följande belopp för 2023. 
 

PARTISTÖD 2023 Antal  Grundbidrag Bidrag/mandat Partistöd totalt 

 
mandat 48 300 70 % av 

 
 

i KF 
 

basbeloppet 
 

     Sverigedemokraterna 16 48 300 540 960 589 260 
Socialdemokraterna 15 48 300 507 150 555 450 
Moderaterna 10 48 300 338 100 386 400 
Centerpartiet 5 48 300 169 050 217 350 
Folkets Väl 4 48 300 135 240 183 540 
Kristdemokraterna 4 48 300 135 240 183 540 
Liberalerna 3 48 300 101 430 149 730 
Miljöpartiet 2 48 300 67 620 115 920 
Vänsterpartiet 2 0 0 0 

     SUMMA 61 386 400 1 994 790 2 381 190 
 

 

Bilagor 

Partiernas redovisningar 
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Sändlista: 

KLF ekonomiavdelning 
Partiexpeditioner 

 

 

Kommunledningsförvaltningen 

 

Marina Nillund  Louise Davidsson 

Kanslichef   Kommunsekreterare 

 

Amra Salihovic 

Bitr. förvaltningschef 

 

 



Hässleholms 
kommun 

Reåovisning av erhåiiet iokait partistöd jämte granskningsrapport 

Juridisk person• Organisationsnummer 

Miljöpartiet de Gröna i Hässleholm 837001-0962 
Adress Postnummer och ort 

Hörröd 2453 281 97 BallinQslöv .. _,__ 

Ordförande Kassör 

Håkan Björk Agnetha Karlsson 
Telefonnummer Telefonnummer 

  
• Registrerad partiförening I Hässleholms kommun. Officiell regIstrenng sker hos Länsstyrelsen. 

Erhållet partlstöd: ___ 1_1_3_5_2_0 __ kr 

Redovisning av lokalt partistöd 

Beskriv hur det lokala partistödet har använts för att stärka partiets ställning och det demokratiska arbetet på kommunal och regional nivå 
Av redovisningen ska framgå om och i vilken utsträckning överföring har gjorts till andra delar av partiorganisationen och vilka motprestationer 

·· som i så faii e1iråiiii"s. 

Miljöpartiet de Gröna i Hässleholm har under året 2021 erhållit partistöd från Hässleholms 
kommun på 113 520 kr. 
Detta har disponerats på följande sätt: 
Till Miljöpartiets riksorganisation har utbetalats 5 676 kr för tjänster inom information, 
. cr.ganisaticnsstöd, utbHdn;ng . och .med-!emshante-r-~.n~;., 
Till arbetet i vår lokala organisation har 59 925 kr använts. Detta har gått till bl a lokalhyra, 
kontors- o kommunikationskostnader, interna och externa möten, utbildningar och 
resersättningar. 
Till vår lokala valfond har avsatts 47 919 kr. 
Således har 107 844 kr använts till det demokratiska arbetet .På kommunal nivå. 

Granskningsintyg: Härmed intygas att partistödet har använts för det ändamål som anges i KL 
@ Granskningsrapporten bifogas 

UndersKritt gransKaren 

Magnus Albertsson 
Ort och datu Telefonnummer 

. Hässleholm 22-06-15  

Postadress: Stadshuset, 281 80 Hässleholm Besöksadress: Stadshuset, Nytorget 1 Telefon: 0451-26 70 00 Telefax: 0451-10914 
E-post: kommunen@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se 

C: \Docserver\00000000-0000-0000-0000-000000000001\Worki ng\6af825a5-093d-4a4 7-93a2-97581004c 716\418348 _ 1 _ 0. docx 



GRANSKNINGSRAPPORT 
för Lokalt partistöd 

Undertecknad har, av Miljöpartiet de Gröna i Hässleholms kommun vid ordinarie årsmöte 
2021-03-14, utsetts att granska verksamhet och räkenskaper för 2020, samt övriga 
handlingar som lämnar upplysning om föreningens ekonomi och förvaltning. 

Jag har även utfört granskning av partistödets användning och funnit att det använts för de 
ändamål som anges i Kommunallagen 4 kap 29 §. 

Hässleholm 20 2-03-1 

....... . . .. . ................. . 
Ma Alber sson 



Hässleholms 
kommun 

Redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte granskningsrapport 

Ordförande 
r J .·/ 
' i'l1Q.Wv 

Telefonnummer 

Erhållet partistöd: / 't·q , ·] 'tö 
Redovisning av lokalt partistöd 

kr 

Beskriv hur det lokala partistödet har använts för att stärka partiets ställning och del demokratiska arbetet på kommunal och regional nivå. 
Av redovisningen ska framgå om och i vilken utsträckning överföring har gjorts till andra delar av partiorganisationen och vilka motprestationer 
som i så fall erhållits. 

-
-

'KciJJJdf, u ~ifu ~/uJJ adi11:~~!rtti> Y/1 
udwf av tltuPY o f at/J h_ 

~°f hu ~(l{)JJI/Jl aJ ?r;11Ji!/iJ/,f-1idel 

0 u ~ oJ ff.,,JJ :tadf1 1 
/l{l;zrtU I, ~bd.J ly- ?/IL 

I rfc a~ u«J,LI 074/1~ ~tta; dd: ( ~ D O; _ 
t cluu.a 1W,/ [)lf iliJ uud d' j_ J NJ la ( K. !J':) 

Granskningsintyg: Härmed intygas att partistödet har använts för det ändamål som anges i KL 4 kap. 29 § 
[kl Granskningsrapporten bifogas 

Underskrift av granskaren 

I 
L+ ~~--~ 

Ort och datum 

Namnförtydligande 

Telefonnummer 

Postadress: Stadshuset, 281 80 Hässleholm Besöksadress: Stadshuset, Nytorget 1 Telefon: 0451-26 70 00 Telefax: 0451-10914 
E-post: kommunen@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se 



Bilaga till redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte granskningsrapport 2021 

Lokalhyra kansli - och möteslokal, administration, inköp av varor 

och tjänster. 113 769 

Köpta tjänster av distriktsorganisationen. 59 409 

Övriga kostnader (tex Lämnade bidrag till KDU och KDS 

Ungdoms och Seniorförbund i Hässleholm erhållit 6 562 kr) 6 562 

Den regionala och centrala partiorganisationen är fortlöpande 

behjälplig med utbildningar och information om Europafrågor, 

centrala och regionala frågor som är viktiga stöd för den lokala 

organisationens arbete. Det sker i form av konferenser, möten, 

konsultationer, politiska ställningstaganden och beslutsunderlag, 

juridiska och ekonomiska frågor, materialutskick samt stöd för hemsida 

och övrig kommunikation. 

Summa 

Erhållet partistöd 

Granskningsrapport 

179 740 

179 740 

Undertecknad har tagit del av den ekonomiska redovisningen för Kristdemokraterna 

Hässleholm i årsredovisning för 2021. 

Jag har också kontrollerat att uppgifterna som lämnats är i överensstämmelse med 

lagstiftningen i KL 4 kap 29 § 

Hässleholm den 2022-05-31 

Namnunderskrift 

Le111-1c?,1 ~ r:,.~j/,-/(.rs<:SVI 
Namnförtydligande 



Hässleholms 
kommun 

Redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte granskningsrapport 

Juridisk person * Organisations nummer 

Hässleholms socialdemokratiska arbetarekommun 837000-4510 
Adress Postnummer och ort 

östergatan 38 281 38 Hässleholm 
Ordförande Kassör 

Thomas Lindell Johan Lindman 
Telefonnummer Telefonnummer 

  
• Registrerad partlförernng I Hässleholms kommun. Officiell registrering sker hos Länsstyrelsen. 

Erhållet partistöd: __ 5_4_3_9_5_0 ____ kr 

Redovisning av lokalt partistöd 

Beskriv hur det lokala partistödet har använts för att stärka partiets ställning och det demokratiska arbetet på kommunal och regional nivå. 
Av redovisningen ska framgå om och i vilken utsträckning överföring har gjorts till andra delar av partiorganisationen och vilka motprestationer 
som i sä fall erhållits. 

Verksamhet som riktats ut mot medborgare, med pandemianpassningar. 

Utbildning riktad till förtroendevalda och medlemmar. 

Möten och utbildning för styrelse. 

Medlemsmöte, främst digitala, med information och fortbildning. 

Expedition och ombudsman. 

Inga pengar skickas till andra delar av partiorganisationen. 

Granskningsintyg: Härmed intygas att partistödet har använts för det ändamål som anges i KL 4 kap. 29 § 

1:8] Granskningsrapporten bifogas 

Underskrift av granskaren Namnförtydligande 

Telefonnummer 

Postadress: Stadshuset, 281 80 Hässleholm Besöksadress: Stadshuset, Nytorget 1 Telefon: 0451-26 70 00 Telefax: 0451-10914 
E-post: kommunen@hassleholm .se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se 



G RANSKN I NGSRAPPORT 

Bilaga till "Redovisning av erhållet lokalt partistöd" 

Undertecknad har granskat Redovisningen av erhållet lokalt partistöd och jämfört med 

bokföring och styrelsens protokoll för Hässleholms socialdemokratiska arbetarekommun för 

år 2021. 

Undertecknad tillstyrker att de uppgifter i omnämnda på blankett "Redovisning av erhållet 

lokalt partistöd" är korrekta och enligt bokföring och protokoll, samt i enlighet med 2 Kap 9§ 

i Kommunallagen. 

Hässleholm 2022 - 06 - 09 

Revisor för Hässleholms socialdemokratiska arbetarekommun 



Hässleholms 
kommun 

Redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte granskningsrapport 

Juridisk person* Organisationsnummer 

Moderaterna i Hässleholm 837001-2638 
Adress Postnummer och ort 

Frykholmsgatan 17 B 281 31 Hässleholm 

Ordförande Kassör 

Joakim Karlsson Sebatstian Johansson 
Telefonnummer Telefonnummer 

  
.. .. .. 

* Registrerad part1 oremng I Hassleholms kommun. Officiell registrering sker hos Lansstyrelsen . 

378 400 
Erhållet partistöd: __________ kr 

Redovisning av lokalt partistöd 

Beskriv hur det lokala partistödet har använts för att stärka partiets ställning och det demokratiska arbetet på kommunal och regional nivå. 
Av redovisningen ska framgå om och i vilken utsträckning överföring har gjorts till andra delar av partiorganisationen och vilka motprestationer 
som i så fall erhål lits. 

Moderaterna i ·Kretsen i Hässleholm har med partistödet genomfört moderat pol itik under 2021. 
Delta med hjälp av våra partiföreningar som Tyringe PF, MVG PF, Seniorerna PF, MQ PF, Hässleholms 
PF. 

Lokalkostnader 49 360 

Lokala PF 105 000 

Marknadsföring 168 991 

övriga kostnader 55 049 

Granskningsintyg: Härmed intygas att partistödet har använts för det ändamål som anges i KL 4 kap. 29 § 
Qg Granskningsrapporten bifogas 

Namnförtydligande 

:I>o~ c~J 
Telefonnumme 

Postadress: Stadshuset, 281 80 Hässleholm Besöksadress: Stadshuset, Nytorget 1 Telefon: 0451-26 70 00 Telefax: 0451-10914 
E-post: kommunen@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se 



GRANSKNINGSRAPPORT 

Undertecknad av Hässleholms Moderata kommunkrets, utsedd granskare, får härmed 
avge granskningsrapport för verksamhetsåret 2021-01-01- 2021-12-31. 

Min uppgift har varit att granska användningen och redovisningen av partistödet 
2021. 

Jag har granskat räkenskaper, verifikationer, styrelseprotokoll samt övriga handlingar 
jag funnit av intresse. Revisionen har utförts enligt god revisionssed. 

Hässleholms Moderata kommunkrets skriftliga redovisning över användningen av 
partistödet 2021 ger en rättvisande bild av användningen av partistödet. 

Härmed intygas att partistödet har använts för det ändamål som anges i 
KL 4 kap. 29§. 



NÄR,VAR,HUR,VARFÖR? 

VARFÖR DENNA REDOVISNING? 

Den sker i enlighet med kommunens REGLER FÖR 
PARTISTÖD: 

4 § Redovisning och granskning 

En mottagare av partistöd ska årligen lämna en 
skriftlig redovisning som visar att partistödet har an
vänts för det ändamål som anges i 4 kap. 29 § 
första stycket kommunal/agen. Redovisningen ska 
ske per kalenderår och vara inlämnad till kommu
nen senast per den 30 juni året efter det att stödet 
lämnats. Till redovisningen ska fogas ett gransk
ningsintyg. 

5 § Artig utbetalning 

Partistödet utbetalas i februari månad det år stödet 
avser. 

Har redovisning och granskningsrapport enligt 4 
kap. 31 § andra stycket kommunal/agen inte läm
nats in till kommunstyre/sen inom föreskriven tid ut
betalas inget stöd för nästkommande år. 

NÄR SKA DEN VARA INLÄMNAD? 

Den ska vara kommunen tillhanda senast den 30 
.i.lm.i året efter att b_idraget har erhållits. 

VART SKICKAS DEN? 

Till 

Hässleholms kommun 
Kommunledningsförvaltningen 
Kansliavdelningen 
Stadshuset 
28180 HÄSSLEHOLM 

KOMMUNALLAGEN? 

Kapitel 4 Kommunalt partistöd 

29 § Kommuner och regioner får ge ekonomiskt bi
drag och annat stöd till politiska partier för att 
stärka deras ställning i den kommunala demo
kratin (partistöd) . 

Partistöd får ges till de politiska partier som är re
presenterade i fullmäktige och som är juridiska per
soner. Ett parti är representerat om det har fått 
mandat i fullmäktige för vilket en vald ledamot är 
fastställd enligt 14 kap. val/agen (2005:837) . 

Partistöd får ges också till ett parti som har upphört 
att vara representerat i fullmäktige, dock endast un
der ett år efter det att representationen upphörde. 

30 § Fullmäktige ska besluta om partistödets om
fattning och formerna för det. Stödet får inte utfor
mas så att det otillbörligt gynnar eller missgynnar ett 
parti. Fullmäktige får besluta att endast mandat för 
vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. va/
lagen (2005:837) ska beaktas vid fördelningen av 
partistödet. 

31 § Beslut om partistöd ska innehålla ett krav på 
att mottagaren av partistödet årligen ska lämna en 
skriftlig redovisning som visar att partistö_det 
har använts för det ändamål som anges i 29 § 
första stycket. 

Redovisningen ska avse perioden 1 j anuari-31 de
cember och ges in till fullmäktige senast sex måna
der efter redovisningsperiodens utgång. En av mot
tagaren utsedd särskild granskare ska granska om 
redovisningen ger en rättvisande bild av hur motta
garen har använt partistödet. Granskarens rapport 
över granskningen ska bifogas redovisningen. 

Fullmäktige får besluta att stöd inte ska betalas till 
ett parti som inte lämnar redovisning och gransk
ningsrapport enligt första och andra styckena. 

32 § Beslut om att betala ut partistöd ska fattas av 
fullmäktige minst en gång per år. 



Hässleholms 
kommun 

Redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte granskningsrapport 

Organisationsnummer 

pö )l lf &'er - //SY/ 
Postnummer och ort o/ / L J 
}Jg I 7'~ J)J.cr/~ r;-/n--i 

Kassör 

I-
Telefonnummer Telefonnummer 

  
* Registrerad partiförening i Hässleholms kommun. Officiell registrering s

Erhållet partistöd:_/_ 7--_ ?_ °?_ /,/_P __ kr 

Redovisning av lokalt partistöd 

Beskriv hur det lokala partistödet har använts för att stärka partiets ställning och det demokratiska arbetet på kommunal och regional nivå. 
Av redovisningen ska framgå om och i vilken utsträckning överföring har gjorts till andra delar av partiorganisationen och vilka motprestationer 
som i så fall erhållits. 

/J/r?-1;~/j~h~r? 

v'1, cl /.2 m ,I~ i'); M kk,--/ 1' c 

1 1 _ _ L-1---- 1-13 L?o.Y 
~f//lJt::tJl r 

~nskningsintyg: Härmed intygas att partistödet har använts för det ändamål som anges i KL 4 kap. 29 § 
~ Granskningsrapporten bifogas 

Namnförtydligande 

;3r-/ d/<hd'cr 
Telefonnummer 

Postadress: Stadshuset, 281 80 Hässleholm Besöksadress: Stadshuset, Nytorget 1 Telefon: 0451-26 70 00 Telefax: 0451-10914 
E-post: kommunen@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr. 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se 



Granskningsrapport för lokalt partistöd 

Härmed får undertecknad granskare, utsedd av Folkets Väl, avge granskningsrapport gällande 
redovisning av erhållet kommunalt partistöd till Folkets Väl. 

De i redovisningen angivna beloppen överensstämmer med bokförda belopp i Folkets Väl 
räkenskaper för 2021. 

Hässleholm den 19 april 2022 

Bertil Badics 



Hässleholms 
kommun 

Redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte granskningsrapport 

Juridisk person* Organisationsnummer 

Sverie:edemokraterna Hässleholm 837001-3982 
Adress Postnummer och ort 

Box 17 28131 Hässleholm 
Ordförande Kassör 

Hanna Nilsson Ulf Berggren 
Telefonnummer Telefonnummer 

  
* 

.. 
Registrerad partlforernng I Hassleholms kommun. Officiell reg1strenng sker hos Lansstyrelsen . 

Erhållet partistöd: ___ ,J,,57.,_7_..._Q""'G""'Q....,k .... r_kr 

Redovisning av lokalt partistöd 

Beskriv hur det lokala partistödet har använts för att stärka partiets ställning och det demokratiska arbetet på kommunal och regional nivå. 
Av redovisningen ska framgå om och i vilken utsträckning överföring har gjorts till andra delar av partiorganisationen och vilka motprestationer 
som i så fall erhållits. 

I enlighet med våra partistadgar har Sverigedemokraterna Hässleholm överfört 25% -20000kr till vår 

riksorganisations valfond. Som motprestation får föreningen ombudsmannahjälp, administrationshjälp, 

konferenser och utbildningar med mera. Mestadels av denna post går dock till valrörelsen där vi av SD Riks 

bistås lokalt. Av resterande summa har mestadelsanvänts för den lokala valrörelsen. Här finns löpande 

administrativa uppgifter och andra organisatoriska uppgifter som förekommer i den lokala partiföreningen. 

Inga arvoden har utbetalats under 2021. Föreningen har haft utlägg för olika medlemsaktiviteter, till 

exempel medlemsaktiviteter för samtliga medlemmar i syfte att få dem engagerade i lokalpolitiken framgent 

samt utbildningar för dessa. Anmälningsavgifter till olika seminarier och konferenser, samt tillkommande 

boende- och resekostnader för dessa utger en del av föreningens utgifter. Föreningen har annonserat lokalt 

och på sociala medier i syfte att föra ut sin politik. Annonsering är en löpande utgift i föreningen. I övrigt har 

partistödet använts till löpande utgifter som normalt förekommer i en förening: lokalhyra, kontorsmateriel, 

utskick, förbrukningsvaror, fika i samband med grupp- och styrelsemöten, körersättning materialinköp, 
gåvor/sponsring samt bankavgifter och avgifter för redovisningsprogram 

Granskningsintyg: Härmed intygas att partistödet har använts för det ändamål som anges i KL 4 kap. 29 § 
18 Granskningsrapporten bifogas 

Underskrift av granskaren Namnförtydligande 

Mats Andersson 

Telefonnummer 

 

Postadress: Stadshuset, 281 80 Hässleholm Besöksadress: Stadshuset, Nytorget 1 Telefon: 0451-26 70 00 Telefax: 0451-10914 
E-post: kommunen@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se 



Granskningsintyg 
för Sverigedemokraterna Hässleholm org.nr. 837001-3982 

Jag har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt tillhörande verifikat 
för tiden 2021-01-01 -2021-12-31. Granskningen har utförts enligt god 

revisionsed. Även styrelseprotokoll har översiktligt granskats. 

I min granskning har inte framkommit något som tyder på att styrelsen inte 
skulle ha följt kommunallagen kap 4, 29§ om hur kommunalt partistöd skall 

användas. 

Mats Andersson Ort/Datum 

Av årsmötet vald revisor 

Patrik Tysper Ort/Datum 

Av årsmötet vald revisor 



Hässleholms 
kommun 

Redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte granskningsrapport 

Juridisk person * Organisationsnummer 

Vänsterpartiet Hässleholm 83700-3289 
Adress Postnummer och ort 

Mellankullagatan 1 0A 281 49 Hässleholm 
Ordförande Kassör 

Magnus Åkeborn Laila Smith 
Telefonnummer Telefonnummer 

  
. . 

* Registrerad partiföremng I Hässleholms kommun. Officiell regIstrenng sker hos Länsstyrelsen .. 

Erhållet partistöd: 11 3 S2Q 
Redovisning av lokalt partistöd 

kr 

Beskriv hur det lokala partistödet har använts för att stärka partiets ställning och det demokratiska arbetet på kommunal och regional nivå. 
Av redovisningen ska framgå om och i vilken utsträckning överföring har gjorts till andra delar av partiorganisationen och vilka motprestationer 
som i så fall erhållits. 

Möten och verksamhet för medlemmar 
Möten, utåtriktade aktiviteter och information 
Administrativ avgift till distriktsorganisationen 
för administrativt stöd 
Övrigt, bankavgifter och liknande 

Resterande belopp har lagts i en valfond 

44 172:-
11 682:-

42 216:-
4 001:-

Granskningsintyg: Härmed intygas att partistödet har använts för det ändamål som anges i KL 2 kap. 9 § 

~Granskningsrap rten bifogas 

Namnförtydligande 

Postadress: Stadshuset, 281 80 Hässleholm Besöksadress: Stadshuset, Nytorget 1 Telefon: 0451-26 70 00 Telefax: 0451-10914 
E-post: kommunen@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se 

C:\Oocserver\00000000-0000-0000-0000-000000000001 \Working\6af825a5-093d-4a47-93a2-97581004c716\418348_ 1 _0.docx 
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NÄR,VAR,HUR,VARFÖR? 

VARFÖR DENNA REDOVISNING? 

Den sker i enlighet med kommunens REGLER FÖR 
PARTISTÖD: 

4 § Redovisning och granskning 

En mottagare av partistöd ska årligen lämna en 
skriftlig redovisning som visar att partistödet har an
vänts för det ändamål som anges i 4 kap. 29 § 
första stycket kommunal/agen. Redovisningen ska 
ske per kalenderår och vara inlämnad till kommu
nen senast per den 30 juni året efter det att stödet 
lämnats. Till redovisningen ska fogas ett gransk
ningsintyg. 

5 § Artig utbetalning 

Partistödet utbetalas i februari månad det år stödet 
avser. 

Har redovisning och granskningsrapport enligt 4 
kap. 31 § andra stycket kommunal/agen inte läm
nats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid ut
betalas inget stöd för nästkommande år. 

NÄR SKA DEN VARA INLÄMNAD? 

Den ska vara kommunen tillhanda senast den 30 
juni året efter att bidraget har erhållits. 

VART SKICKAS DEN? 

Till 

Hässleholms kommun 
Kommunledningsförvaltningen 
Kansliavdelningen 
Stadshuset 
281 80 HÄSSLEHOLM 

KOMMUNALLAGEN? 

Kapitel 4 Kommunalt partistöd 

29 § Kommuner och regioner får ge ekonomiskt bi
drag och annat stöd till politiska partier för att 
stärka deras ställning i den kommunala demo
kratin (partistöd). 

Partistöd får ges till de politiska partier som är re
presenterade i fullmäktige och som är juridiska per
soner. Ett parti är representerat om det har fått 
mandat i fullmäktige för vilket en vald ledamot är 
fastställd enligt 14 kap. va/lagen (2005:837). 

Partistöd får ges också till ett parti som har upphört 
att vara representerat i fullmäktige, dock endast un
der ett år efter det att representationen upphörde. 

30 § Fullmäktige ska besluta om partistödets om
fattning och formerna för det. Stödet får inte utfor
mas så att det otillbörligt gynnar eller missgynnar ett 
parti. Fullmäktige får besluta att endast mandat för 
vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. va/
lagen (2005:837) ska beaktas vid fördelningen av 
partistödet. 

31 § Beslut om partistöd ska innehålla ett krav på 
att mottagaren av partistödet årligen ska lämna en 
skriftlig redovisning som visar att partistödet 
har använts för det ändamäl som anges i 29 § 
första stycket. 

Redovisningen ska avse perioden 1 januari-31 de
cember och ges in till fullmäktige senast sex måna
der efter redovisningsperiodens utgång. En av mot
tagaren utsedd särskild granskare ska granska om 
redovisningen ger en rättvisande bild av hur motta
garen har använt partistödet. Granskarens rapport 
över granskningen ska bifogas redovisningen. 

Fullmäktige får besluta att stöd inte ska betalas till 
ett parti som inte lämnar redovisning och gransk
ningsrapport enligt första och andra styckena. 

32 § Beslut om att betala ut partistöd ska fattas av 
fullmäktige minst en gång per år. 



Granskningsrapport 

Jag har granskat redovisningen av partistödet och har ingen annan mening än att den ger en 
rättvisande bild av hur stödet använts. 

Datum_
3
_~--- -~-~--

Underskrift av revisor 

Namnförtydligande_/1,_ '/h_' .;.__~ _{_- _(/_~ __ /2_;;_· _r_.....:;L~;;..,__....,;4/::;....._~- ~-t(_m __ ~ __ 'K_ 



Hässleholms 
kommun 

Redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte granskningsrapport 

Juridisk person * Organisations nummer 

Centerns kommunkrets i Hässleholm 837000 - 5590 
Adress Postnummer och ort 

Väpnaregaten 6 281 50 Hässleholm 
Ordförande Kassör 

Anders Edwall Lena Svensson 
Telefonnummer Telefonnummer 

   
. .. .. 

* Registrerad part1forening I Hassleholms kommun. Officiell reg1strenng sker hos Lansstyrelsen . 

Erhållet partistöd: __ 2_1_2_8_5_0 _____ kr 

Redovisning av lokalt partistöd 

Beskriv hur det lokala partistödet har använts för att stärka partiets ställning och det demokratiska arbetet på kommunal och regional nivå. 
Av redovisningen ska framgå om och i vilken utsträckning överföring har gjorts till andra delar av partiorganisationen och vilka motprestationer 
som i så fall erhållits . 

Se bilaga 

Granskningsintyg: Härmed intygas att partistödet har använts för det ändamål som anges i KL 4 kap. 29 § 

a_ Granskningsrapporten bifogas 

Underskrift av granskaren 

0 r 
Hässleholm 2022-06- ,i / 

X 

Namnförtydligande 

Göran Jönsson 

Telefonnummer 

Postadress: Stadshuset, 281 80 Hässleholm Besöksadress: Stadshuset, Nytorget 1 Telefon: 0451-26 70 00 Telefax: 0451-10914 
E-post: kommunen@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se 



NÄR,VAR,HUR,VARFÖR? 

VARFÖR DENNA REDOVISNING? 

Den sker i enlighet med kommunens REGLER FÖR 
PARTISTÖD: 

4 § Redovisning och granskning 

En mottagare av partistöd ska årligen lämna en 
skriftlig redovisning som visar att partistödet har an
vänts för det ändamål som anges i 4 kap. 29 § 
första stycket kommunal/agen. Redovisningen ska 
ske per kalenderår och vara inlämnad till kommu
nen senast per den 30 juni året efter det att stödet 
lämnats. Till redovisningen ska fogas ett gransk
ningsintyg. 

5 § Arlig utbetalning 

Partistödet utbetalas i februari månad det år stödet 
avser. 

Har redovisning och granskningsrapport enligt 4 
kap. 31 § andra stycket kommunal/agen inte läm
nats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid ut
betalas inget stöd för nästkommande år. 

NÄR SKA DEN VARA INLÄMNAD? 

Den ska vara kommunen tillhanda senast den 30 
ill.!ll året efter att bidraget har erhållits. 

VART SKICKAS DEN? 

Till 

Hässleholms kommun 
Kommunledningsförvaltningen 
Kansliavdelningen 
Stadshuset 
281 80 HÄSSLEHOLM 

KOMMUNALLAGEN? 

Kapitel 4 Kommunalt partistöd 

29 § Kommuner och regioner får ge ekonomiskt bi
drag och annat stöd till politiska partier för att 
stärka deras ställning i den kommunala demo
kratin (partistöd). 

Partistöd får ges till de politiska partier som är re
presenterade i fullmäktige och som är juridiska per
soner. Ett parti är representerat om det har fått 
mandat i fullmäktige för vilket en vald ledamot är 
fastställd enligt 14 kap. va/lagen (2005:837). 

Partistöd får ges också till ett parti som har upphört 
att vara representerat i fullmäktige, dock endast un
der ett år efter det att representationen upphörde. 

30 § Fullmäktige ska besluta om partistödets om
fattning och formerna för det. Stödet får inte utfor
mas så att det otillbörligt gynnar eller missgynnar ett 
parti. Fullmäktige får besluta att endast mandat för 
vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. va/
lagen (2005:837) ska beaktas vid fördelningen av 
partistödet. 

31 § Beslut om partistöd ska innehålla ett krav på 
att mottagaren av partistödet årligen ska lämna en 
skriftlig redovisning som visar att partistödet 
har använts för det ändamål som anges i 29 § 
första stycket. 

Redovisningen ska avse perioden 1 januari-31 de
cember och ges in till fullmäktige senast sex måna
der efter redovisningsperiodens utgång. En av mot
tagaren utsedd särskild granskare ska granska om 
redovisningen ger en rättvisande bild av hur motta
garen har använt partistödet. Granskarens rapport 
över granskningen ska bifogas redovisningen. 

Fullmäktige får besluta att stöd inte ska betalas till 
ett parti som inte lämnar redovisning och gransk
ningsrapport enligt första och andra styckena. 

32 § Beslut om att betala ut partistöd ska fattas av 
fullmäktige minst en gång per år. 



Beskrivning av användningen av det lokala partistödet 

Kommunkretsens partistöd har använts t ill bl a lön och socia la avgifter för en timanställd kanslist på 
expedit ionen, hyra för expeditionslokalen som delas med Centerpartiet Skåne, 
förbrukningskostnader som kontorsmaterial, porto, telefon, kostnader för olika utåtriktade 
aktiviteter inom kommunen dels på avdelningsnivå och dels på kretsnivå. En viktig del i ekonomin att 
avsätta medel till valfonden för att finansiera kommande val rörelser, under 2021 avsattes 88 000 kr 
till valfonden. 

Kretsens målsättning med verksamheten är att synas bland allmänhet och väljare för att stärka sin 
ställning inom kommunpolitiken . Kretsen arbetar även internt med medlemsmöten där olika politiska 
diskussioner äger rum. Expeditionen är under öppettiderna tillgänglig för den som önskar komma i 
kontakt med Centerpartiet. 

Hässleholm ~ 

~ all 
Ordförande 
Centerpartiets kommunkrets i Hässleholm 

Granskningsrapport 

Ovan lämnad beskrivning av användandet av det lokala partistödet stämmer med verksamheten som 
bedrivits. 

Hässleholm 2022-06- ~/ 



Liberalerna 

Granskni ngsrapport 
Undertecknad revi or i Lib raI _ nm i Hässleholm har granskat materialet tiH redo isning nav det 
erhåHna kommunala bidrag t med 146 6"0 kr för räkenskaps.året 2021. 

Jag godkäaner den lämnad _ rapporten till Hässlehohns kommun. 

2022- 0. ::· .9-.f .. .... . 

re or 

Liberalerna i Hlissleholm, 
c/o M.i rie Hult Hultato~pel :2481. 288 93 iNavlinge 
mane.hu11@11oora lem .se 
073U22160 



Hässleholms 
kommun 

Redovhsnin,g av erhåUet lokafl partistöd .fåmfe gransknf ngsrapport 

I; 
·Organisations nummer I J'Lridfsk person '" 

L, ber c {ern a.. c f/4,a5/& ho f n-J f31PtllJ-7/56 
Adress Posmummer och ort 

0 fto1r{l llwit ✓ /it1lfolo17lel alY'f'i Jfff3 !Vdvltnt;e 
Oii:lförande ' Kassar 

llanar1ne L,ftlce fh11·e /(41{ 
· J.efefbnnummer Telefonnummet 

         
 ·· ' ~ 

~ Reg1s1rerad pert1rm nmg I frlas!ileholms kommun. Oflic!etl registrering sker hos Lansstyre!$1m. 

l=rfiålfef partistöd:/ Y,6 • b8ä 

Redo.viisning av lokalt. partistöd 

,. 

Beskriv hur det !Gkala panistödet · rnrr an\r.inlS ffir att s-rali<a partiets stäUnfl'lg (J.Ch det demokiatls'ka arbetet p~ 1<omrnuna:I och regional nivå 
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H··ssleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 149 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-09-28 

Sammanträdesdagar 2023 för kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen och kommunstyrelsens 
arbetsutskott 
Dnr: KLF 2022/538 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar följande: 

Kommunstyrelsen fastställer de föreslagna sammanträdesdagarna för år 2023 för 
kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Kommunstyrelsen föreslår därtill kommunfullmäktige följande beslut: 

Kommunfullmäktige fastställer de föreslagna sammanträdesdagarna för år 2023 för 
kommunfullmäktige. 

Yrkande 

Magnus Akeborn M yrkar bifall till liggande förslag. 

Beskrivning av ärendet 

Förslag till sammanträdesdagar för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och 
kommunstyrelsens arbetsutskott har tagits fram. Planeringen omfattar även tider för 
inlämning av ärenden och tider för beredningsutskott och ärendegenomgång. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2022-09-14, § 91, kommunstyrelsen 
följande beslut: 

Kommunstyrelsen fastställer de föreslagna sammanträdesdagarna för år 2023 för 
kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslår därtill kommunstyrelsen att förslå 
kommunfullmäktige följande beslut 

Kommunfullmäktige fastställer de föreslagna sammanträdesdagarna för år 2023 för 
kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsen 

J,sterieg ~ i0 
......-

Utdraget bestyrkes 

37 (55) 



H''ssleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

Sänt till: 
Alla nämnder och bolag 
Revisionen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-09-28 

Avdelningschefer kommunlednings förvaltningen 
Chefssekreterare kommunledningsförvaltningen 
Ansvarig publicering webb 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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Datum Diarienummer 

2022-08-23 KLF 2022/538 

      

  

Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige Handläggare 
Kommunsekreterare Louise Davidsson 
Kansliavdelningen 
 
louise.davidsson@hassleholm.se 
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Sammanträdesdagar 2023 för kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen och kommunstyrelsens 
arbetsutskott 
  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslår kommunstyrelsen följande beslut:  

Kommunstyrelsen fastställer de föreslagna sammanträdesdagarna för år 2023 för 
kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslår därtill kommunstyrelsen att förslå 
kommunfullmäktige följande beslut:  

Kommunfullmäktige fastställer de föreslagna sammanträdesdagarna för år 2023 för 
kommunfullmäktige. 

 

Sammanfattning  

Förslag till sammanträdesdagar för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och 
kommunstyrelsens arbetsutskott har tagits fram. Planeringen omfattar även tider för 
inlämning av ärenden och tider för beredningsutskott och ärendegenomgång. 

 

Beskrivning av ärendet 

Förslag till sammanträdesdagar för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och 
kommunstyrelsens arbetsutskott har tagits fram. 

Planeringen av sammanträdestiderna har utgått från följande förutsättningar. 

 

 

Hässleholms 
kommun 
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Allmänna förutsättningar 
Inget sammanträde har lagts in på Region Skånes fullmäktiges sammanträdestider, 
vilka för 2023 är följande datum: 28 februari, 18 april, 12-13 juni, 26 september, 23-
24 oktober (23:e reserv) och 5 december, med ett undantag. Då den 23 oktober 
endast är reserv har kommunfullmäktige lagts in på detta datum, då planeringen blir 
väldigt svår att få ihop annars.  

Inget sammanträde har heller lagts in under sportlovet 20-24 februari, påsken 11-14 
april eller höstlovet 30 oktober – 3 november. 

Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar har lagts in enligt de föreskrifter som 
framgår av kommunfullmäktiges arbetsordning § 5: 

”Kommunfullmäktige håller ordinarie sammanträde varje månad utom juli. För 
varje år bestämmer fullmäktige dag och tid för sammanträdena. De år då val av 
fullmäktige har ägt rum i hela landet, sammanträder nyvalda fullmäktige första 
gången i oktober.” 

Enligt beslut i kommunfullmäktige den 26 augusti 2019, § 211, ska de kommunala 
bolagen en gång per år informera om sina verksamheter utifrån ägardirektiv och 
vilka framtidsplaner de har på ordinarie sammanträde med kommunfullmäktige. 
Detta sammanträde börjar kl. 15.30.  

Om förutsättningarna tillåter har kommunfullmäktiges sammanträden lagts in på 
sista måndagen i månaden. Sammanträdena startar kl. 18.00 utom vid årets första 
sammanträde, heldagssammanträden och vid bolagens informationsdag. Med 
hänsyn till regionfullmäktiges sammanträdesplan läggs kommunfullmäktiges 
sammanträde i juni på en torsdag. 

Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens sammanträden har, om förutsättningarna tillåter, lagts in på 
onsdagen i fjärde veckan före den vecka kommunfullmäktige sammanträder. 

Kommunstyrelsen kallar till ett extra heldagssammanträde med bolagen. Bolagen 
informerar om föregående och kommande års verksamhet. Det utgör underlag för 
behandlingen av årsredovisningen och för instruktioner som antas till ombuden. 

2023 planeras inga ytterligare heldagssammanträden då nämndernas redovisning 
kommer att ske enligt en annan modell i enlighet med vad som framgår av 
kommunens nya styrmodell.  

Kommunstyrelsen startar sina sammanträden kl. 13.30 utom vid 
heldagssammanträden som börjar kl. 8.30. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har, om förutsättningarna tillåter, 
beslutssammanträde onsdagen i andra veckan före styrelsen. 

Beredningsarbetsutskott 
Beredningsutskott har lagts in på ett urval av de dagar kommunstyrelsen 
sammanträder på eftermiddagen samt vid ett par andra tillfällen däremellan. 

Inlämning av ärenden 
Kansliavdelningen begär, efter samråd med de förtroendevalda, att ärenden lämnas 
in senast tredje veckan före sammanträdet i kommunstyrelsens arbetsutskott. Detta 
gäller om ärendet kommer från kommunledningsförvaltningen. Ärenden från annan 
nämnd eller förvaltning ska lämnas in senast fjärde veckan före sammanträdet i 
kommunstyrelsens arbetsutskott. Anledningen är att kommunledningsförvaltningen 
ska ges möjlighet att handlägga ärendet innan det lämnas in till kommunstyrelsens 
arbetsutskott för behandling. 

En förändring är att sista inlämningsdagarna sätts till tisdagar istället för onsdagar.  

Ärendegenomgång 
Genomgång av ärenden sker på måndagar kl. 10.00–12.00 drygt två veckor före 
kommunstyrelsens arbetsutskott. 

 

Bilagor 

Sammanträdesdagar 2023 och tider för inlämning 

 

 

Sändlista: 

Alla nämnder och bolag 
Revisionen 
Avdelningschefer kommunledningsförvaltningen 
Chefssekreterare kommunledningsförvaltningen 
Ansvarig publicering webb 
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Kommunledningsförvaltningen 

 

Marina Nillund Louise Davidsson 
Kanslichef Kommunsekreterare 

 

Amra Salihovic 
Bitr. förvaltningschef  



  
 

 

  
 
 
 

 
 

Sammanträdesdagar 2023 och tider för inlämning av handlingar 
För att de förtroendevalda ska kunna besluta i ett ärende på ett visst sammanträde är ett 
grundläggande krav att ärendet är berett enligt antagen beredningsinstruktion och inlämnat i tid enligt 
nedanstående: 

Berednings 
AU 

onsdagar 
08.30 

Sista datum 
inlämning 
KSAU – 
Ärenden från 
annan nämnd/ 
förvaltning 

Sista datum 
inlämning 
KSAU – 

Ärenden från 
KLF 

Kommun- 
styrelsens 

arbetsutskott  
(KSAU) 

onsdagar 08.30 

Kommun-
styrelsen 

(KS) 
 

onsdagar 13.30 

Kommunfullmäktige 
(KF) 

 
 

måndagar 18.00  

 2/11 - 2022 9/11 - 2022 30/11 - 2022 14/12 - 2022 30/1 - 2023 
KF börjar kl. 19.00 

25/1 
 

14/12 - 2022 21/12 - 2022 
 

18/1 
 

1/2 27/2 

8/2 17/1  24/1 15/2 
 

  1/3 
 

27/3 
Över- och 

underskottshantering 
    8/3  

Heldag – Bolag 
 

1/3 
 

29/3 

14/2  21/2 15/3  29/3 
Årsredovisning  

Månadsuppföljning  

24/4  
Årsredovisning 

 
26/4 

7/3  14/3 5/4 
 

 26/4 
 

22/5 
KF börjar kl. 15.30 – 

Bolagens redovisningar 
 

17/5 
4/4  11/4 3/5 

 
17/5 

 
8/6 (KF hålls en 

torsdag) 
Heldag – budget 

7/6 2/5 
 
 

16/5 

9/5 
 
 

23/5 

31/5 
 

 
14/6 

14/6 – 
Månadsuppföljning 

per 30/4 
9/8 

28/8 
 

9/8 18/7 25/7 16/8 30/8 25/9 

6/9 
27/9 

15/8 22/8 13/9 
  

27/9 
Delårsrapport 

23/10 
Delårsrapport  

 
18/10 

 
26/9 3/10   25/10 8/11 27/11  

 
22/11 10/10 17/10    8/11 22/11 

Månadsuppföljning 
per 31/10 

11/12 
 

13/12 31/10 7/11  29/11 13/12 29/1 - 2024 

 12/12 19/12 17/1 - 2024 31/1 - 2024  

  

Hässleholms 
kommun 
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Heldag i KS börjar kl. 08.30 
Heldag i KF börjar kl. 09.00 



H ·· ssleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 157 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-09-28 

Lokal handlingsplan för det förebyggande arbetet mot 
våldsbejakande extremism 
Dnr: KLF 2022/234 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta "Lokal handlingsplan för 
det förebyggande arbetet mot vålds bejakande extremism" i de delar som framgår 
nedan. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

Björn Widmark (FV) avstår från att delta i beslutet. 

Protokollsanteckning 

Björn Widmark (FV) lämnar skriftlig protokollsanteckning enligt bilaga. 

Yrkande 

Magnus Akeborn (V) yrkar bifall till liggande förslag till beslut. 

Beskrivning av ärendet 

Socialnämnden beslutade den 22 mars 2022, § 20, att föreslå kommunfullmäktige 
besluta anta Lokal handlingsplan för det förebyggande arbetet mot vålds bejakande 
extremism. 

Kommunfullmäktige beslutade den 28 november 2016, § 181, bland annat följande. 
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget till lokal handlingsplan för det 
förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism med den ändringen att till 
Brottsförebyggande rådet (Brå) delegera rätten att vid behov revidera handlings
planen vad avser avsnitten rubricerade "Atgärder" (tre avsnitt), "Akuta situationer", 
"Avhopparverksamhet" och "Kontaktuppgifter". 

Den nya handlingsplanen innehåller också tre avsnitt av "Atgärder" och två av dem 
har en delvis annan lydelse, men de ska alltså, mot bakgrund av 
kommunfullmäktiges ovannämnda delegering inte bli föremål för 
kommunfullmäktiges prövning. Detsamma gäller det som står under rubrikerna 
"A vhopparverksamhet" och "Kontaktuppgifter" i den nya handlingsplanen. 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 

54 (55) 



H ·· ssleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-09-28 

Det antecknas att avsnittet "Akuta situationer" inte finns kvar i den nya handlings
planen. 

Vad gäller handlingsplanen i övrigt föreslår kommunledningsförvaltningen att den 
antas. Den får därmed den utformning som framgår av socialnämndens beslut. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2022-06-15, § 69, kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige att anta "Lokal handlingsplan för det förebyggande 
arbetet mot vålds bejakande extremism" i de delar som framgår nedan. 

Hanna Nilsson (SD) avstår från att delta i beslutet. 

Bilaga: 
Protokollsanteckning, Björn Widmark (FV) 

Sänt till: 
Socialnämnden 

Kommunstyrelsen 

Josteciog !!J ivJ Utdraget bestyrkes 

55 (55) 



j 



   

TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 
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2022-05-05 KLF 2022/234 

      

  
Handläggare 
Kommunjurist Magnus Gjerstad 
Kansliavdelningen 
 
magnus.gjerstad@hassleholm.se 
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Lokal handlingsplan för det förebyggande arbetet mot 
våldsbejakande extremism 
  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfull-
mäktige att anta ”Lokal handlingsplan för det förebyggande arbetet mot våldsbeja-
kande extremism” i de delar som framgår nedan. 

 

Beskrivning av ärendet 

Socialnämnden beslutade den 22 mars 2022, § 20, att föreslå kommunfullmäktige 
besluta anta Lokal handlingsplan för det förebyggande arbetet mot vålds bejakande 
extremism.  
 
Kommunfullmäktige beslutade den 28 november 2016, § 181, bland annat följande. 
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget till lokal handlingsplan för det 
förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism med den ändringen att till 
Brottsförebyggande rådet (Brå) delegera rätten att vid behov revidera handlings-
planen vad avser avsnitten rubricerade "Åtgärder" (tre avsnitt), "Akuta situationer", 
"Avhopparverksamhet" och "Kontaktuppgifter". 
 
Den nya handlingsplanen innehåller också tre avsnitt av ”Åtgärder” och två av dem 
har en delvis annan lydelse, men de ska alltså, mot bakgrund av kommunfullmäkti-
ges ovannämnda delegering inte bli föremål för kommunfullmäktiges prövning. 
Detsamma gäller det som står under rubrikerna "Avhopparverksamhet" och 
"Kontaktuppgifter" i den nya handlingsplanen. 
 
Det antecknas att avsnittet ”Akuta situationer” inte finns kvar i den nya handlings-
planen.  
 

Hässleholms 
kommun 
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Vad gäller handlingsplanen i övrigt föreslår kommunledningsförvaltningen att den 
antas. Den får därmed den utformning som framgår av socialnämndens beslut. 

 

Kommunledningsförvaltningen 
 
 
 
Amra Salihovic   Marina Nillund 
Biträdande förvaltningschef   Avdelningschef 
 
 
 
Magnus Gjerstad 
Kommunjurist 

 

Sändlista: 

Socialnämnden 

 

 

 

  



SAMMANTRÄDESPROTOKOI.L 

Sammanträdesdatum 
2022-03-22 

Hässleholms 
kommun 

Socialnämnden 

§ 20 

Lokal handlingsplan för det förebyggande arbetet mot 
våldsbejakande extrem ism 
Dnr: SF 2022/120 

Beslut 
Socialnämnden beslutar följande: 

Att föreslå Kommunfullmäktige besluta anta Lokal handlingsplan för det 
förebyggande arbetet mot vålds bejakande extremism. 

Beskrivning av ärendet 
Se Lokal handlingsplan för det förebyggande arbetet mot vålds bejakande 
extremism. 

Ärendets tidigare behandling 
Socialnämndens arbetsutskott beslutade 2022-03-15, § 18, föreslå Socialnämnden 
besluta följande: 

Att föreslå Kommunfullmäktige besluta anta Lokal handlingsplan för det 
förebyggande arbetet mot vålds bejakande extremism. 

Sänt till: 
Johanna Flogstam 
Drog- och brottsförebyggande samordnare 
Socialförvaltningen 

Kommunfullmäktige 

Socialnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 

8 (18) 
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Lokal handlingsplan för det förebyggande 
arbetet mot våldsbejakande extremism 

Program och handlingsplaner  
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Lokal handlingsplan för det förebyggande arbetet mot våldsbe-
jakande extremism i Hässleholms kommun 
Det moderna svenska samhället är byggt på fri åsiktsbildning och en allmän och lika rösträtt. Det 
är utifrån denna princip vi bygger vår tilltro till demokratiska system och respekt för allas lika 
värde. Att värna demokratin mot våldsbejakande extremism är utgångspunkten i det framtida ar-
betet. 

Bakgrund och definition 
Med våldsbejakande extremism avses bland annat den våldsbejakande islamistiska miljön, den 
våldsbejakande högerextremistiska vit makt-miljön och den våldsbejakande vänsterextremistiska 
autonoma miljön. Information om respektive extremistmiljö går att finna i Våldsbejakande extrem-
ism i Sverige – nuläge och tendenser 1 

Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier eller miljöer som 

inte accepterar en demokratisk samhällsordning och som främjar våld för att uppnå ett 

ideologiskt mål 2 

Begreppet handlar med andra ord om personer och/eller grupper som vill skada eller sätta det 
demokratiska systemet ur spel och som inte drar sig för att använda våld för att uppnå sina syf-
ten.  

Kontaktuppgifter till relevanta aktörer finns längst ner i dokumentet. Vid akut situation 
ring alltid 112. 
 

Syfte 
Syftet med handlingsplanen är: 

- att genom förebyggande arbete värna demokratin i Hässleholms kommun mot våldsbeja-
kande extremism, 

- att minimera risker för att individer ansluter sig till våldsbejakande extremism och på ett ti-
digt stadie identifiera/upptäcka tecken och trender hos individer som tyder på våldsbeja-
kande extremism samt 

- att fortsätta med den långsiktiga samverkan i kommunen i arbetet mot våldsbejakande extr-
emism  
 

Mål 
Att Hässleholms kommun i görligaste mån blir en kommun fri från våld, våldsbejakande extrem-
ism, rasism, intolerans och andra inslag som riskerar att hota demokratin och mellanmänskliga 
relationer. 
 

Uppföljning och revidering av handlingsplan 
En tillsatt arbetsgrupp följer kontinuerligt arbetet mot våldsbejakande extremism på lokal, reg-
ional samt nationell nivå. Den tillsatta arbetsgruppen avrapporterar till Brottsförebyggande rådet 

 
1 Våldsbejakande extremism i Sverige – nuläge och tendenser. Ds 2014:4. Regeringskansliet: Justitiedepartementet.  
2 Socialstyrelsen (2020). Våldsbejakande extremism. Socialstyrelsen, Våldsbejakande extremism (2020) 



 

 

(Brå) som i sin tur avrapporterar vid behov till kommunstyrelsen. Vid behov, eller årligen, beslu-
tar Brå om revidering av handlingsplanen. Information om våldsbejakande extremistiska gruppe-
ringar ska alltid förmedlas till polisen. 
 
 

Organisationsstruktur för förebyggande arbete i samverkan mellan  
Hässleholms kommun och polismyndigheten 
Hässleholms kommun och polismyndigheten samverkar i framför allt tre olika forum gällande 

frågor som rör/kan röra våldsbejakande extremism. Arbetet är indelat utifrån informationsin-

hämtning från generell samhällsnivå, selektiv gruppnivå och slutligen en samordningsgrupp som 

hanterar samtlig information.  

1. Effektiv samordning för trygghet (EST) är en metod som syftar till att systematisera och 

strukturera faktorer som främst påverkar trygghet i offentlig miljö. Information om om-

ständigheter som påverkar trygghet i den offentliga miljön hämtas in och bearbetas må-

natligen av tjänstepersoner inom kommun och polis. En av indikatorerna som samlas in 

är tecken på våldsbejakande extremism.  

 

2. SSP är ett lokalt drog- och brottsförebyggande samverkansforum mellan skola, social-

tjänst och polis. Verksamheten bygger på ett arbete som utgår från lokala behov och syf-

tar till att skapa en strukturerad lokal samverkan kring kommunens barn och unga. Dag-

ordningen innehåller ett par återkommande punkter där bland annat våldsbejakande extr-

emism är en av dem. 

 

3. Arbetsgrupp mot våldsbejakande extremism. Polisen sammankallar en arbetsgrupp på 

uppdrag av ReAgera vars huvudfokus är våldsbejakande extremism. I gruppen lyfts hän-

delser i omvärlden som eventuellt kan påverka Hässleholm. Information från både EST 

och SSP bearbetas i den här gruppen. 

Figur 1 Illustration över samverkansstruktur i det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism. 

1. EST (Effektiv samordning 
för trygghet)

2. SSP (samverkan 
skola, socialtjänst & 

polis)

3. Polisen: 

arbetsgrupp mot 
våldsbejakande 

extremism

---



 

 

Genomförande 
För att nå ett verksamt och långsiktigt hållbart demokratiarbete i kommunen delas handlingspla-
nen främst in i fyra områden;  

- generella och övergripande förebyggande insatser 

- selektiva och specifika förebyggande insatser 

- det indikerade och individinriktade arbetet 

- det akuta arbetet 
 

Generella och övergripande förebyggande insatser 
Det generella arbetet riktas till samtliga invånare i Hässleholms kommun. Professioner som utför 
de generella förebyggande insatserna arbetar framför allt inom förskola, grundskola, gymnasium, 
särskola, fritidshem, vuxenutbildning, hälso- och sjukvård, fritids- och ungdomsverksamhet samt 
andra föreningar. Det generella arbetet fokuseras kring att stärka skydds- och friskfaktorer i det 
förebyggande arbetet.  

Tidigare erfarenheter presenterade av Säkerhetspolisen3 och Försvarshögskolan4 visar entydigt att 
familjen eller andra anhöriga spelar en central roll i både det förebyggande samt det akuta arbetet 
gällande avhopp. Det är därför av stor vikt att inom kommunen erbjuda föräldrastöd utifrån pre-
missen att rådgivande och stödjande samtal i föräldrarollen utgör ett grundläggande förebyggande 
arbete oavsett vad vi syftar till att förebygga.  
 

Åtgärder:  
- Hässleholms kommun ska upprätthålla en aktuell lägesbild som följs upp månadsvis, arbe-

tet utgår från EST och följs upp i ReAgeras ledningsgrupp. 

- Personal som kan komma i kontakt med aktuella målgrupper ska erbjudas föreläsning om 
våldsbejakande extremism med syftet att öka medvetenhet och framför allt möjlighet att 
fånga upp individer i riskzonen att utveckla ett destruktivt våldsbejakande beteende.  

- Information om tecken, symboler samt riskfaktorer ska erbjudas personal som kan komma 
i kontakt med aktuella målgrupper med syfte att öka möjligheten att upptäcka grupperingar 
och försök till rekrytering. Detta görs av samordnaren för det förebyggande arbetet mot 
våldsbejakande extremism.  

- Hässleholms kommun ska fortsätta erbjuda föräldrastöd och social rådgivning. I dagsläget 
erbjuds föräldrastöd via Individ- och familjesupporten och Familjens hus. Individ- och fa-
miljesupporten erbjuder hjälp och stöd till familjer och enskilda som upplever eller har 
upplevt våld i en nära relation, samt till våldsutövare.  

- Hässleholms kommun bör fortsätta att erbjuda föräldrakurser och utbildning för föräldrar i 
ett nytt land och detta även på andra språk.  

 
Selektiva och specifika förebyggande insatser 
De selektiva insatserna kan beskrivas som målinriktade insatser riktade mot riskgrupper eller spe-
cifika problem. Professioner som kan komma att beröras av selektiva förebyggande insatser är 

 
3 Säkerhetspolisen (Säpo) (2010). Våldsbejakande islamistisk extremism i Sverige. Säkerhetspolisen. Extremistmiljöerna - Säkerhetspolisen 
(sakerhetspolisen.se) [Hämtat 21-11-17]. 
4 Försvarshögskolan (2013). Förebyggande av våldsbejakande extremism i tredjeland. Centrum för Asymmetriska Hot- och TerrorismStudier 
(CATS). 
 



 

 

exempelvis poliser, skolpersonal samt socialarbetare. Hässleholms kommun ska beakta genusper-
spektivet i den bemärkelsen att det är som absolut vanligast att män involverar sig på ett fysiskt 
plan medan kvinnor oftast involveras som en stödjande funktion för de extremistiska miljöerna. 
 

Åtgärder:  
- Under SSP-möten mellan skola, socialtjänst och polis ska checklistan över våldsbejakande 

extremism gås igenom då det är en stående punkt på dagordningen. 

- Representant från den tillsatta arbetsgruppen i det förebyggande arbetet mot våldsbeja-
kande extremism kommer att erbjuda tillfällen för information om kännetecken och andra 
uppdateringar inför personal som arbetar i miljöer där individer i riskzonen kan identifieras. 
Berörda grupper är framför allt personal inom Socialförvaltningen och Barn- och utbild-
ningsförvaltningen. Informationen kommer att erbjudas via förvaltningsträffar, arbetsplats-
träffar samt kompetensutvecklingsdagar inom skolan. Syftet är att dels höja kunskapsnivån 
dels att hålla arbetet levande.  

- Inkommen information ska bemötas och lyftas i befintliga samverkansforum. 

 
Indikerade individinriktade insatser 
Indikerade och individinriktade insatser riktas till enskilda individer som har uppvisat ett riskbete-
ende. Professioner som utför de individinriktade insatserna arbetar i direktkontakt med individer 
som uppvisar ett riskbeteende, det vill säga personal inom sjukvård och psykiatri, socialarbetare, 
områdespoliser, kuratorer, ungdomsledare och andra yrkesverksamma som arbetar i nära kontakt 
med framför allt ungdomar.  
 

Åtgärder: 
- Personal som möjligen kan komma i kontakt med enskilda individer som har uppvisat ett 

riskbeteende bör erbjudas stöd för att hantera eventuella samtal. Detta kan ske i samråd 
med Förebyggandecentrum.  

- Personal som kommer i kontakt med individer som uppvisar ett riskbeteende måste veta 
vem de ska kontakta och även kontakta dem snarast vid misstanke eller oro. Vid misstanke 
om involvering i våldsbejakande extremistiska rörelser ska information alltid ges till Poli-
sen på 114 14 eller 112 vid akut läge. Om individen är under 18 år ska även en orosanmä-
lan göras till socialtjänsten. Se kontaktuppgifter till övriga stödjande funktioner i bifogad 
bilaga.  

- Den tillsatta arbetsgruppen i det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism, be-
stående av representanter från Polis, Socialförvaltningen, Barn- och utbildningsförvalt-
ningen, Kommunledningskontoret och Arbetsmarknadsförvaltningen, kommer kontinuer-
ligt att träffas för att gå igenom dagsläget, eventuella uppdateringar samt informationssats-
ningar. Representanter från den tillsatta arbetsgruppen ansvarar för att sprida information 
mellan respektive verksamhet och arbetsgruppen.  

 
Vid behov av stöd 
Rädda Barnen bemannar en nationell orostelefon för att stödja människor som befinner sig i när-
heten av en person som dras till våldsbejakande extremism. För allmänheten kan orostelefonen 
nås på 020–100 200 och är bemannad på vardagar.  
 



 

 

Syftet med orostelefonen är främst att stödja anhöriga till personer som riskerar att rekryteras till 
och fara illa genom våldsbejakande extremism, men även till de personer som vill lämna en vålds-
bejakande miljö. När du ringer orostelefonen är du anonym, samtalet är kostnadsfritt och syns 
inte på telefonräkningen. Genom orostelefonen kan man även slussas vidare till aktörer på lokal 
nivå. Om ärendet är akut kopplas det till polisen. Inom Hässleholms kommun ska telefonnumret 
spridas via media, sociala medier, kommunens hemsida, under informationsträffar samt via den 
tillsatta arbetsgruppen för det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism. 
 
För yrkesverksamma som behöver stöd i det lokala arbetet finns en stödtelefon tillgänglig varda-
gar på 08-527 44 290 (Center mot våldsbejakande extremism, CVE). 
 

Avhopparverksamhet 
Enligt 4 kap. 1 § SoL har den som varken kan tillgodose sina behov själv eller få dem tillgodo-

sedda på annat sätt, rätt att få det stöd och den hjälp de kan behöva efter en individuell prövning. 

Länsstyrelsen Skåne och Polismyndigheten har tillsammans tagit fram webbplatsen Avhoppare 

för den som arbetar med avhopparverksamhet i kommunal eller statlig verksamhet samt inom ci-

vilsamhället.  

 

I Malmö finns konsultationsteamet- stöd för avhoppare som kan arbeta konsultativt mot dig som 
har kontakt med avhopparen eller någon som lever under hot. I Stockholm finns EXIT Fryshu-
set som arbetar med individer som vill lämna nationella rörelser. 
 

Kontaktuppgifter 
Kontakta alltid polisen vid akut situation på 112. Ej akut: 114 14. 
 

Titel  Telefonnummer 

Kontaktperson inom 

Polisen  

Kontaktas alltid vid misstanke om 

involvering i våldsbejakande extrem-

ism. 

070- 231 55 38 

 

Hässleholms kommun Kontaktcenter 0451-26 70 00 

Förebyggandecentrum  Samordnar förebyggande arbete mot 

våldsbejakande extremism. 

0451-26 74 60 

Individ- och familje-

supporten 

Rådgivande samtal och familjestöd. 0451- 26 88 60 eller 0451-

26 70 00 (Kontaktcenter) 

Familjens hus Social rådgivning samt föräldraut-

bildning. 

 0451-26 70 00 (Kontakt-

center) 

Mottagningsenheten Frågor gällande oro för barn och 

ungdomar.    

Anmäla oro för något barn eller nå-

gon ungdom. 

0451-26 70 50 eller 0451-
26 70 00 (Kontaktcenter) 

 



 

 

Hjälp och stöd till familjer eller en-

skilda som lever i eller har upplevt 

våld i nära relation. 

Familjerådgivningen Rådgivning i relationen med din 

partner eller med andra närstående. 

0451-26 65 92 

Sociala jouren Vid akuta sociala frågor på kvällar, 

nätter och helger. 

044-775 78 78 

CVE, Center mot vålds-

bejakande extremism 

Stödtelefon för yrkesverksamma 

inom området. 

08-527 44 290 

EXIT Fryshuset Stock-

holm 

Civilsamhället. 

Verksamhet som stödjer de som vill 

lämna nationella rörelser. EXIT 

Fryshuset kan konsulteras.  

08-691 72 60 

Konsultationsteamet 

Plattform Malmö 

Konsultationsteam, ett stöd för av-

hoppare som kan arbeta konsultativt 

mot yrkesverksamma. 

040-34 05 50 

E-post: 

konsultationstea-

met@malmo.se    

Hjälpkällan Civilsamhället. 

Hjälpkällan hjälper dig som vill 

lämna en sluten rörelse och ger även 

stöd till anhöriga. 

070-380 49 90 

Rädda Barnen Oros-

telefon 

Stödtelefon till anhöriga eller perso-

ner som vill lämna våldsbejakande 

miljöer. 

020–100 200 

E-post:  

orostelefonen@rb.se 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Hemsidor 
 
 
 

 

Adress Innehåll Ansvarig aktör/sök-

väg 

www.avhoppare.se 

[Hämtad 21-10-14] 

Stöd för den som 

arbetar med av-

hoppare från kri-

minella miljöer. 

Det finns även 

stöd för dig som 

funderar på att 

hoppa av den kri-

minella banan. 

Länsstyrelsen Skåne 

och Polismyndigheten 

www.cve.se 

[Hämtad 21-10-14] 

Stöd till aktörer 

som arbetar före-

byggande med frå-

gor som rör vålds-

bejakande extrem-

ism. 

Brottsförebyggande 

rådet 

https://www.fryshuset.se/verksamhet/exit/  

[Hämtad 21-10-14] 

För personer som 

vill lämna nation-

ella rörelser, stöd 

till anhöriga samt 

information till 

myndigheter och 

organisationer. 

Fryshuset 

www.hjälpkällan.se 

[Hämtad 21-10-14] 

Stöd till personer 

som vill lämna 

slutna rörelser.  

Projekt med stöd av 

www.mucf.se    

Rapport Rädda Barnen -det svåra samtalet 

[Hämtad 21-10-14] 

Rapport baserad 

på samtal från an-

höriga, yrkesverk-

samma och andra 

viktiga vuxna till 

Orostelefonen om 

radikalisering un-

der åren 2017–

2020. 

Rädda Barnen 



  

w
w

w
.h

as
sl

eh
ol

m
.s

e 

 

 

Lokal handlingsplan för det före-
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Lokal handlingsplan för det förebyggande arbetet mot vålds-
bejakande extremism i Hässleholms kommun 
Det moderna svenska samhället är byggt på fri åsiktsbildning och en allmän och lika rösträtt. 
Det är utifrån denna princip vi bygger vår tilltro till demokratiska system och respekt för allas 
lika värde. Att värna demokratin mot våldsbejakande extremism är utgångspunkten i det fram-
tida arbetet. 

”Våldsbejakande extremism handlar om att bruka våld som medel för att förverkliga extrema ideologiska åsik-
ter och idéer” (Ur Samtalskompassen1. Ett vägledande material från regeringen om våldsbejakande 
extremism). Begreppet handlar med andra ord om personer och grupper som vill skada eller 
sätta det demokratiska systemet ur spel och som inte drar sig för att använda våld för att uppnå 
sina syften.  

Kontaktuppgifter till relevanta aktörer finns längst ner i dokumentet. Vid akut situation 
ring alltid 112. 

Uppföljning och revidering av handlingsplan 
En tillsatt arbetsgrupp följer kontinuerligt arbetet mot våldsbejakande extremism på lokal, reg-
ional samt nationell nivå. Den tillsatta arbetsgruppen avrapporterar till Brottsförebyggande rådet 
(Brå) som i sin tur avrapporterar till kommunstyrelsen. Vid behov, eller årligen, beslutar Brå om 
revidering av handlingsplanen. Det långsiktiga målet är att arbeta in det förebyggande arbetet 
mot våldsbejakande extremism i redan befintliga strukturer via framförallt Brå och SSP. Inform-
ation om våldsbejakande extremistiska grupperingar ska alltid förmedlas till polisen. 

Bakgrund och definition 
Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier eller miljöer som inte 
accepterar en demokratisk samhällsordning och som främjar våld för att uppnå ett ideologiskt 
mål. Med våldsbejakande extremism avses bland annat den våldsbejakande islamistiska miljön, 
den våldsbejakande högerextremistiska vit makt-miljön och den våldsbejakande vänsterextrem-
istiska autonoma miljön. Information om respektive extremistmiljö går att finna i Våldsbejakande 
extremism i Sverige – nuläge och tendenser (Ds 2014:4)2. 

Syfte 
Syftet med handlingsplanen är: 

- att genom förebyggande arbete värna demokratin i Hässleholms kommun mot våldsbeja-
kande extremism, 

- att minimera risker för att individer ansluter sig till våldsbejakande extremism samt 

- att bygga strukturer och långsiktig samverkan för hur arbetet ska bedrivas inom kommu-
nen. 

                                                 
1 http://samtalskompassen.samordnarenmotextremism.se/  
2 Våldsbejakande extremism i Sverige – nuläge och tendenser. Ds 2014:4. Regeringskansliet: Justitiedeparte-
mentet. 
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Mål 
Att Hässleholms kommun i görligaste mån blir en kommun fri från våld, våldsbejakande extr-
emism, rasism, intolerans och andra inslag som riskerar att hota demokratin och mellanmänsk-
liga relationer. 

Genomförande 
För att nå ett verksamt och långsiktigt hållbart demokratiarbete delas handlingsplanen in i fyra 
områden;  

- generella och övergripande förebyggande insatser 

- selektiva och specifika förebyggande insatser 

- det indikerade och individinriktade arbetet 

- det akuta arbetet 

Generella och övergripande förebyggande insatser 
Det generella arbetet riktas till samtliga invånare i Hässleholms kommun. Professioner som ut-
för de generella förebyggande insatserna arbetar framförallt inom förskola, grundskola, gymna-
sium, särskola, fritidshem, vuxenutbildning, hälso- och sjukvård, fritids- och ungdomsverksam-
het samt andra föreningar. Det generella arbetet fokuseras kring att stärka skydds- och friskfak-
torer i det förebyggande arbetet.  

    Tidigare erfarenheter presenterade av Säkerhetspolisen3 och Försvarshögskolan4 visar enty-
digt att familjen eller andra anhöriga spelar en central roll i både det förebyggande samt det 
akuta arbetet gällande avhopp. Det är därför av stor vikt att inom kommunen erbjuda föräldra-
stöd utifrån premissen att rådgivande och stödjande samtal i föräldrarollen utgör ett grundläg-
gande förebyggande arbete oavsett vad vi syftar till att förebygga.  

Åtgärder:  
- Personal som kan komma i kontakt med aktuella målgrupper ska erbjudas föreläsning om 

våldsbejakande extremism med syftet att öka medvetenhet och framförallt möjlighet att 
fånga upp individer i riskzonen att utveckla ett destruktivt våldsbejakande beteende.  

- Information om tecken och symboler ska erbjudas personal som kan komma i kontakt 
med aktuella målgrupper av samordnaren för det förebyggande arbetet mot våldsbeja-
kande extremism med syfte att öka möjligheten att upptäcka grupperingar och försök till 
rekrytering.  

- Hässleholms kommun ska fortsätta erbjuda föräldrastöd och social rådgivning. I dagsläget 
erbjuds föräldrastöd via Barn- och ungdomssupporten och Familjens hus. Familjefrid er-
bjuder hjälp och stöd till familjer och enskilda som upplever eller har upplevt våld i en 
nära relation. Familjebehandlingen är en öppenvårdsinsats som föranleds av en utredning.  

                                                 
3 Säpo (2010) Våldsbejakande islamistisk extremism i Sverige. Säkerhetspolisen. 
4 Försvarshögskolan (2013) Förebyggande av våldsbejakande extremism i tredjeland. Centrum för Asymmetriska Hot- och 
TerrorismStudier (CATS) 
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- Hässleholms kommun bör fortsätta samarbetet med föräldrastödskursen för invandrade 
(Älskade Barn) som erbjuds via Studiefrämjandet samt arbeta för att starta fler kurser på 
andra språk. 

Selektiva och specifika förebyggande insatserna 
De selektiva insatserna kan beskrivas som målinriktade insatser riktade mot riskgrupper eller 
specifika problem. Professioner som kan komma att beröras av selektiva förebyggande insatser 
är exempelvis poliser, skolpersonal samt socialarbetare. Hässleholms kommun ska beakta ge-
nusperspektivet i den bemärkelsen att det är som absolut vanligast att män involverar sig på ett 
fysiskt plan medan kvinnor oftast involveras som en stödjande funktion för de extremistiska 
miljöerna. 

Åtgärder:  
- Under SSP-möten mellan skola, socialtjänst och polis ska frågan kring demokratiarbete 

lyftas vid varje möte och således bli en stående punkt.  

- Representant från den tillsatta arbetsgruppen i det förebyggande arbetet mot våldsbeja-
kande extremism kommer att erbjuda tillfällen för information om kännetecken och andra 
uppdateringar inför personal som arbetar i miljöer där individer i riskzonen kan identifie-
ras. Berörda grupper är framförallt personal inom Socialförvaltningen och Barn- och ut-
bildningsförvaltningen. Informationen kommer att erbjudas via förvaltningsträffar, ar-
betsplatsträffar samt kompetensutvecklingsdagar inom skolan. Syftet är att dels höja kun-
skapsnivån dels att hålla arbetet levande.  

- Inkommen information ska kontinuerligt diskuteras i det lokala Brå. 

Indikerade individinriktade insatser 
Indikerade och individinriktade insatser riktas till enskilda individer som har uppvisat ett riskbe-
teende. Professioner som utför de individinriktade insatserna arbetar i direktkontakt med indivi-
der som uppvisar ett riskbeteende, det vill säga personal inom sjukvård och psykiatri, socialarbe-
tare, områdespoliser, kuratorer, ungdomsledare och andra yrkesverksamma som arbetar i nära 
kontakt med framförallt ungdomar.  

Åtgärder: 
- Personal som möjligen kan komma i kontakt med enskilda individer som har uppvisat ett 

riskbeteende bör erbjudas stöd för att hantera eventuella samtal. Ett första steg är att an-
vända Samtalskompassen5 som är framtagen av den nationella samordnaren mot våldsbe-
jakande extremism.  

- Personal som kommer i kontakt med individer som uppvisar ett riskbeteende måste veta 
vem de ska kontakta och även kontakta dem snarast vid misstanke eller oro. Vid miss-
tanke om involvering i våldsbejakande extremistiska rörelser ska information alltid ges till 
Polisen på 114 14 eller 112 vid akut läge. Om individen är under 18 år ska även en oro-
sanmälan göras till socialtjänsten. Se kontaktuppgifter till övriga stödjande funktioner i bi-
fogad bilaga.  

                                                 
5 http://samtalskompassen.samordnarenmotextremism.se/ 
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- Den tillsatta arbetsgruppen i det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism, 
bestående av representanter från Polis, Socialförvaltningen, Barn- och utbildningsförvalt-
ningen, Kommunledningskontoret och Arbetsmarknad och kompetensutveckling, kom-
mer kontinuerligt att träffas en gång i månaden för att gå igenom dagsläget, eventuella 
uppdateringar samt informationssatsningar. På längre sikt kommer arbetet att föras in i 
befintliga strukturer via framförallt Brå och SSP. Representanter från den tillsatta arbets-
gruppen ansvarar för att sprida information mellan respektive verksamhet och arbets-
gruppen.  

Akuta situationer 
Vid akuta situationer ska alltid polisen kontaktas på 112. 

Rädda Barnen bemannar en nationell orostelefon  för att stödja människor som befinner sig i 
närheten av en person som dras till våldsbejakande extremism. Orostelefonen nås på 020-100 
200. Telefonen är bemannad på vardagar kl 9.00-12.00 och 13.00-16.00. Resten av tiden finns en 
telefonsvarare där man kan lämna meddelande och sedan bli uppringd. Syftet med orostelefo-
nen är främst att stödja anhöriga till personer som riskerar att rekryteras till och fara illa genom 
våldsbejakande extremism. Orostelefonen fungerar även som en kopplingscentral som slussar 
vidare till aktörer på lokal nivå. I Hässleholms kommun kopplas samtalet vidare till Barn- och 
ungdomssupporten. Om ärendet är akut kopplas det till polisen. Inom Hässleholms kommun 
ska telefonnumret spridas via media, sociala medier, kommunens hemsida, under informations-
träffar samt via den tillsatta arbetsgruppen för det förebyggande arbetet mot våldsbejakande 
extremism. 

Avhopparverksamhet6 
I Malmö finns Konsultationsteamet - Stöd för avhoppare som kan arbeta konsultativt mot dig 
som har kontakt med avhopparen eller någon som lever under hot. I Stockholm finns EXIT 
Fryshuset som arbetar med individer som vill lämna nationella rörelser. 

  

                                                 
6 Se kontaktuppgifter på nästa sida 
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Kontaktuppgifter 
Kontakta alltid polisen vid akut situation på 112. Ej akut: 114 14. 
 
Titel  Telefonnummer Mail 
Kontaktperson inom 
Polisen  

Kontaktas alltid vid 
misstanke om invol-
vering i våldsbeja-
kande extremism. 

010-56 19161  

Hässleholms kommun Växeln 0451-26 70 00  
Drog- och brotts-
förebyggande sam-
ordnare  

Samordnare för det 
förebyggande arbe-
tet mot våldsbeja-
kande extremism. 

0451-26 74 60  

Barn- och ungdoms-
supporten 

Rådgivande samtal 
och familjesamtal.  

0451-26 88 60  BoU-Supporten@hassleholm.se 

Familjefrid Hjälp och stöd till 
familjer eller en-
skilda som lever i 
eller har upplevt 
våld i nära relation. 

0451-26 70 85  

Familjens hus Social rådgivning 
samt föräldrautbild-
ning. 

0451-26 72 37  

Mottagningsenheten Ställa frågor gäl-
lande oro för barn 
och ungdomar (0-17 
år och/eller göra 
anmälan om oro för 
barn eller ungdom 
under 18 år). 

0451-26 70 91 
 
0451-26 87 00 

 

Sociala jouren Ger hjälp med akuta 
sociala frågor på 
kvällar, nätter och 
helger. 

044-775 78 78  

EXIT Fryshuset 
Stockholm 

Projekt som stödjer 
de som vill lämna 
nationella rörelser. 
EXIT Fryshuset kan 
konsulteras.  

08-691 76 00 exit@fryshuset.se 

Konsultationsteamet – 
Stöd för avhoppare 
(Malmö) 

Konsultativt team 
som finns tillgäng-
ligt för rådgivning. 

040-34 05 50 
0709-42 38 35 

konsultationsteamet@malmo.se  

Rädda Barnens oros-
telefon  

Orostelefonen är 
upprättad av den 
nationella samord-
naren och drivs av 
Rädda Barnen. 

020-100 200  

 
 
 
 
 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
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H ·· ssleholms 
kommun 

Kommunstyre/sen 

§ 138 

Svar på motion om språktest för personal med 
brukarkontakt 
Dnr: KLF 2020/1063 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen bifalles på sådant sätt 
att: 

1. Kommunstyrelsen uppdras att i samarbete med omsorgs förvaltningen 
utveckla omsorgsförvaltningens rekryteringsprocess för att säkerställa att 
tillräckliga språkkunskaper finns hos de som anställs för brukarnära 
kontakter. Detta avser alla anställningsformer. Arbetssättet ska vara 
utformat så att rekryterande chefer får ett användarvänligt stöd som ger en 
jämn och likvärdig bedömning av de sökandes språk- och 
kommunikationskompetens. Resultatet ska vid behov kunna nyttjas i andra 
verksamheter i kommunen. 

2. Omsorgsnämnden uppdras att ta fram åtgärder för hur redan anställda med 
bristande språk- och kommunikationskompetens ska ges möjlighet till 
kompetensutveckling. Interna resurser i form av språkombud eller liknande 
ska belysas. Omställningsfondens möjligheter och statliga medel till 
finansiering ska undersökas. 

3. Omsorgsnämnden uppdras att tillsammans med arbetsmarknadsnämnden 
och kommunlednings förvaltningen ta fram en plan för att intensifiera 
arbetet med att motivera och rusta fler arbetssökande att nå efterfrågade 
kompetenser för att vara attraktiva presumtiva sökande till kommunala 
vård- och omsorgsarbeten. 

4. Samtliga uppdrag redovisas till personalutskottet sex månader efter 
fullmäktiges beslut. 

Yrkande 

Robin Gustavsson (KD) yrkar på följande ändringsyrkande avseende punkt 1: 
"Kommunstyrelsen uppdras att i samarbete med omsorgsförvaltningen utveckla 
omsorgsförvaltningens rekryteringsprocess för att säkerställa att tillräckliga 
språkkunskaper finns hos de som anställs för brukarnära kontakter. Detta avser alla 
anställningsformer. Arbetssättet ska vara utformat så att rekryterande chefer får ett 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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användarvänligt stöd som ger en jämn och likvärdig bedömning av de sökandes 
språk- och kommunikationskompetens. Resultatet ska vid behov kunna nyttjas i 
andra verksamheter i kommunen. " 

Robin Gustavsson (KD) yrkar bifall till punkt 2-4. 

Karin Axelsson (M), Hanna Nilsson (SD), Lena Wallentheim (S) och Agneta Olsson 
Enochsson (L) instämmer i Robin Gustavssons yrkande. 

Omröstning 

Ordförande ställer först liggande förslag till beslut punkt 2-4 under proposition och 
finner det bifallet. Han ställer därefter Robin Gustavssons yrkande under 
proposition och finner även det bifallet. 

Beskrivning av ärendet 

Sverigedemokraterna har väckt en motion i kommunfullmäktige, i vilken de yrkar på 
att språktest i svenska för anställda med brukarkontakt i omsorgsförvaltningen 
införs. 

Motionen har remitterats till omsorgsnämnden, som vid sammanträde den 1 juni 
2021 beslutade i § 43 att ge förvaltningen i uppdrag att föra en dialog med 
arbetsmarknadsförvaltningen om behovet av en utökad språkkompetens och 
testning av nya medarbetare i svenska språket. För att på ett bättre sätt kunna ta 
emot nya medarbetare som kommer till omsorgsförvaltningen från 
arbetsmarknads förvaltningen. 

Personalavdelningen har därefter fått i uppdrag att besvara motionen, och 
konstaterar att frågan är komplex och därför bör belysas utifrån tre 
arbetsgivarpolitiska perspektiv: kommunens långsiktiga kompetensförsörjning, 
rekryteringrutiner samt kompetensutveckling av redan anställda. 

Samtliga perspektiv belyses i tjänsteskrivelsen och i beslutsförslaget. 

Ärendets tidigare behandling 

Personalutskottet förslår 2022-08-19, § 25, kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige följande beslut: 

Motionen bifalls på sådant sätt att: 
1. Omsorgsnämnden uppdras att utveckla förvaltningens rekryteringsprocess 

för att säkerställa att tillräckliga språkkunskaper finns hos de som anställs 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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för brukarnära kontakter. Detta avser alla anställningsformer. Arbetssättet 
ska vara utformat så att rekryterande chefer får ett användarvänligt stöd 
som ger en jämn och likvärdig bedömning av de sökandes språk- och 
kommunikationskompetens. Uppdraget utförs i samarbete med 
kommunledningsförvaltningens HR-enhet och resultatet ska vid behov 
kunna nyttjas i andra verksamheter i kommunen. 

2. Omsorgsnämnden uppdras att ta fram åtgärder för hur redan anställda med 
bristande språk- och kommunikationskompetens ska ges möjlighet till 
kompetensutveckling. Interna resurser i form av språkombud eller liknande 
ska belysas. Omställningsfondens möjligheter och statliga medel till 
finansiering ska undersökas. 

3. Omsorgsnämnden uppdras att tillsammans med arbetsmarknadsnämnden 
och kommunlednings förvaltningen ta fram en plan för att intensifiera 
arbetet med att motivera och rusta fler arbetssökande att nå efterfrågade 
kompetenser för att vara attraktiva presumtiva sökande till kommunala 
vård- och omsorgsarbeten. 

4. Samtliga uppdrag redovisas till personalutskottet sex månader efter 
fullmäktiges beslut. 

Ulf Berggren (SD) reserverar sig mot beslutet till fördel för sitt yrkande. 

Joachim Fors (S) yrkar bifall till tjänsteförslaget. 

Ulf Berggren (SD) yrkar bifall till motionen. 

Ordföranden ställer frågan under proposition och finner att personalutskottet har 
beslutat enligt tjänsteförslaget. 

Sänt till: 
Omsorgsnämnden 
Arbetsmarknadsnämnden 
Personalchefen 

Kommunstyrelsen 

Utdraget bestyrkes 
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§ 25   
 

Svar på motion om språktest för personal med brukarkontakt 
Dnr: KLF 2020/1063 

Förslag till beslut 
Personalutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige följande 
beslut: 

Motionen bifalls på sådant sätt att: 
1. Omsorgsnämnden uppdras att utveckla förvaltningens rekryteringsprocess 

för att säkerställa att tillräckliga språkkunskaper finns hos de som anställs 
för brukarnära kontakter. Detta avser alla anställningsformer. Arbetssättet 
ska vara utformat så att rekryterande chefer får ett användarvänligt stöd som 
ger en jämn och likvärdig bedömning av de sökandes språk- och 
kommunikationskompetens. Uppdraget utförs i samarbete med 
kommunledningsförvaltningens HR-enhet och resultatet ska vid behov 
kunna nyttjas i andra verksamheter i kommunen. 
 

2. Omsorgsnämnden uppdras att ta fram åtgärder för hur redan anställda med 
bristande språk- och kommunikationskompetens ska ges möjlighet till 
kompetensutveckling. Interna resurser i form av språkombud eller liknande 
ska belysas. Omställningsfondens möjligheter och statliga medel till 
finansiering ska undersökas. 
 

3. Omsorgsnämnden uppdras att tillsammans med arbetsmarknadsnämnden 
och kommunledningsförvaltningen ta fram en plan för att intensifiera 
arbetet med att motivera och rusta fler arbetssökande att nå efterfrågade 
kompetenser för att vara attraktiva presumtiva sökande till kommunala 
vård- och omsorgsarbeten.  
 

4. Samtliga uppdrag redovisas till personalutskottet sex månader efter 
fullmäktiges beslut.  

 

Reservationer 
Ulf Berggren (SD) reserverar sig mot beslutet till fördel för sitt yrkande.  

Yrkande 
Joachim Fors (S) yrkar bifall till tjänsteförslaget. 
Ulf Berggren (SD) yrkar bifall till motionen. 
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Omröstning 
Ordföranden ställer frågan under proposition och finner att personalutskottet har 
beslutat enligt tjänsteförslaget.  

Sammanfattning 
Sverigedemokraterna har väckt en motion i kommunfullmäktige, i vilken de yrkar på 
att språktest i svenska för anställda med brukarkontakt i omsorgsförvaltningen 
införs. 
 
Motionen har remitterats till omsorgsnämnden, som vid sammanträde den 1 juni 
2021 beslutade i § 43 att ge förvaltningen i uppdrag att föra en dialog med 
arbetsmarknadsförvaltningen om behovet av en utökad språkkompetens och 
testning av nya medarbetare i svenska språket. För att på ett bättre sätt kunna ta 
emot nya medarbetare som kommer till omsorgsförvaltningen från 
arbetsmarknadsförvaltningen. 
 
Personalavdelningen har därefter fått i uppdrag att besvara motionen, och 
konstaterar att frågan är komplex och därför bör belysas utifrån tre 
arbetsgivarpolitiska perspektiv: kommunens långsiktiga kompetensförsörjning, 
rekryteringrutiner samt kompetensutveckling av redan anställda.  

Samtliga perspektiv belyses i tjänsteskrivelsen och i beslutsförslaget. 

 
 

Beskrivning av ärendet 
Hanna Nilsson och Johan Peltonen, båda Sverigedemokraterna, har väckt en 
motion i kommunfullmäktige i vilken de yrkar: 

- Att språktest i svenska för anställda med brukarkontakt i 
omsorgsförvaltningen införs. 

Yrkandet ställs mot bakgrund av att motionärerna menar att det är väldigt viktigt att 
omsorgspersonal med brukarkontakt fullt ut kan förstå och göra sig förstådd i det 
svenska språket, både i tal och skrift. Att inte, på grund av språket, kunna 
kommunicera med brukare och förstå journalanteckningar menar motionärerna 
utgör en risk för brukarnas säkerhet. 

Omsorgsförvaltningens bedömning 
Motionen har remitterats till omsorgsnämnden som vid sammanträde den 1 juni 
2021 beslutade i § 43: 

- ge förvaltningen i uppdrag att föra en dialog med 
arbetsmarknadsförvaltningen om behovet av en utökad språkkompetens 
och testning av nya medarbetare i svenska språket. För att på ett bättre sätt 
kunna ta emot nya medarbetare som kommer till omsorgsförvaltningen från 
arbetsmarknadsförvaltningen. 
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Omsorgsnämndens arbetsutskott föreslog omsorgsnämndens att fatta ovanstående 
beslut mot följande bakgrund:  

Förvaltningen har insikt om att det förekommer problem i verksamheterna där 
medarbetare inte har tillräckliga kunskaper i svenska språket. 

Vid rekrytering av nya medarbetare formuleras kompetenskraven, där språket är en 
viktig parameter. I anställningsannonsen anges: Det krävs även goda kunskaper i 
svenska, både i tal och skrift samt god datorvana. Under intervjutillfället är det 
enhetschefen som avgör om den sökande har de språkkunskaper som krävs för att 
klara uppdraget. Innan den nya medarbetaren får arbeta självständigt är det rutin 
med bredvidgång med erfaren kollega, minst två pass, innan ny medarbetare får 
arbeta självständigt. Utvärdering av bredvidgången görs i sin helhet, där även 
förmågan att kommunicera utvärderas. 

Omsorgsnämndens påtalar sitt tidigare ställningstagande; att det inte är nämndens 
uppdrag att bedriva undervisning i språk eller att genomföra språktester. 

Personalavdelningens bedömning 
Bristande förmåga att förstå, göra sig förstådd, läsa och skriva svenska för personer 
med annat modersmål än svenska, är en stor samhällsutmaning. Flera gjorda studier 
visar att det absolut viktigaste för en snabb integration i ett samhälle är att så fort 
som möjligt lära sig språket, då detta i sin tur leder till snabbare sysselsättning i form 
av arbete eller vidare studier. 

Forskningen visar på vad som är gynnsamt för språkutveckling – inläraren behöver 
dels få medveten kunskap om språket, vilket man kan få i undervisning, dels få 
använda språket i verkliga livet, det vill säga i vardags- och arbetsliv. 

Denna bakgrundskunskap är viktig och visar på behovet av att belysa frågan ur flera 
olika perspektiv: kommunens utmaning när det gäller kompetensförsörjning, rutiner 
och verktyg vid rekrytering samt kompetensutveckling av redan anställda. Att hitta 
insatser och åtgärder inom dessa områden kan sammantaget bidra till en positiv 
utveckling för den enskilde, för arbetsgivaren och för samhället. 
 
Långsiktig kompetensförsörjning 
För att klara kompetensförsörjningsutmaningen, speciellt inom välfärdssektorn, 
måste arbetsgivare som Hässleholms kommun jobba med sin attraktivitet som 
arbetsgivare. Det är redan nu svårt att hitta medarbetare, speciellt till vård- och 
omsorgssektorn, som uppfyller samtliga kompetenskrav. Ett faktum är att 
utrikesfödda med vård- och omsorgkompetens, är viktiga resurser för att 
kommuner och regioner ska kunna klara sitt uppdrag nu och i framtiden. För de 
som inte uppfyller kvalifikationskraven behöver möjligheten att fylla på kompetens 
vara enkel och lättillgänglig. En utrikesfödd person kan ha olika kompetenser, inte 
minst språkliga, som kan komma till stor nytta i kommunens verksamheter. Som 
offentlig arbetsgivare har också kommunen ett ansvar att underlätta för de som idag 
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står utanför arbetsmarknaden att komma in i arbetslivet, bli självförsörjande och 
betala skatt. Motivationsinsatser, möjligheter till praktik med mera för att fler ska 
skaffa sig kompetens för arbete inom vård och omsorg ger vinster både för den 
enskilde, samhället och arbetsgivaren. Sådana insatser bör därför prioriteras i de 
kommunala verksamheterna.  

 
Rekrytering 
Hässleholms kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering. Det är ett 
arbetssätt som säkerställer att rekryterande chef väljer att, utifrån i förväg satta krav, 
erbjuda det lediga arbetet till den kandidat som kvalifikationsmässigt bäst uppfyller 
dessa krav. Genom detta arbetssätt skapas goda förutsättningar att hitta rätt 
kompetens och förmågor för den vakans som är aktuell. 

Rekryteringsprocessen är uppbyggd i flera systematiska steg och inleds med att 
rekryterande chef gör en behovsanalys, som i sin tur utmynnar i en kravprofil. I 
kravprofilen definieras uppdragets arbetsuppgifter, ansvar och den faktiska 
kompetensen som behövs för rollen. Kravprofilen ska också kunna granskas ur ett 
diskrimineringsperspektiv, det får inte ställas onödiga eller orimliga krav som kan 
leda till diskriminering.  

Redan idag ställs krav på språkkunskaper vid anställning som undersköterska. 
Utmaningen ligger i att få en likvärdig bedömning av den sökandes kunskap, då det 
är ett stort antal chefer som rekryterar. Som stöd till rekryterande chefer finns 
guider, mallar samt HR-funktionens expertis tillgänglig för att säkerställa att varje 
rekrytering utgår från och de sökande bedöms i förhållande till sökt kompetens. 
Undantag från denna process förekommer dock när det gäller rekrytering av så 
kallad timavlönad personal. Ett arbete för att kvalitetssäkra bedömningarna bör 
göras.  

 
Kompetensutveckling av redan anställda 
Arbetsgivaren har ett ansvar för att kompetensutveckla medarbetare så att de 
upprätthåller och vidareutvecklar de kompetenser som behövs för att klara arbetet. 
Arbetsgivare kommer dessutom framöver få ett ännu större ansvar för varje enskild 
medarbetares kompetensutveckling. Brister i för arbetet väsentliga kompetenser ska 
identifieras, och åtgärder ska sättas in för att brukaren/kunden ska få bästa kvalité i 
de tjänster som kommunens medarbetare levererar, samtidigt som medarbetarens 
fortsatta anställningsbarhet tryggas. 

Språket är en väsentlig kompetens för brukarnära arbete och ska därför ingå i 
bedömningen av medarbetarens behov av kompetensutvecklingsinsatser.  

Vidare bör medarbetares eventuella kompetenser i andra språk än svenska 
identifieras, för att kunna komma till användning i andra sammanhang. Exempelvis 
är det inte ovanligt att brukare med demenssjukdom tappar förmågan att 
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kommunicera på ett senare förvärvat språk, vilket i praktiken innebär att 
kvarvarande kommunikationsförmåga faller tillbaka på modersmålet. 

Språkutveckling sker bäst i en inkluderande och ”språkvänlig miljö”. Vård- och 
omsorgscollege har tagit fram en utbildning till språkombudsutbildare. Syftet är att 
några medarbetare får kompetensen, och att de i sin tur utbildar fler språkombud 
som kan verka ute på arbetsplatserna. Språkombuden kan organiseras i ett nätverk 
för att uppdraget ska fortgå och utvecklas, och få den effekt som är avsedd. 

Vid behov finns det möjlighet att låta utbildningsanordnare skräddarsy 
språkutbildningar för exempelvis ” vårdsvenska”. Denna typ av 
uppdragsutbildningar kan med fördel arrangeras i samverkan med andra kommuner 
och finansieras av medel från Omställningsfonden och/eller via statliga bidrag. 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare  
En förbättrad kommunikation, i alla avseenden, är enbart positivt för brukare, 
personal, anhöriga och andra intressenter omkring brukaren. 

Barnperspektivet  

Många brukare är barn, och förbättrad kompetens i svenska hos personalen är 
positivt för barnets språkutveckling. 

Miljökonsekvenser  

Ökade kunskaper i svenska minskar risken att hantera avfall på ett miljömässigt 
felaktigt sätt.  

Facklig samverkan 

Samverkan sker vid sammanträde med central samverkansgrupp 2022-08-18. 

Ekonomiska konsekvenser 

I de delar då det krävs utbildningsinsatser finns det en del olika statsbidrag att söka 
medel från. Kommunens medel hos Omställningsfonden kan också användas för 
kompetensutvecklingsinsatser, med syfte att behålla anställningsbarheten hos 
medarbetarna. Kostnader kopplade till övriga insatser i förslaget kan hänföras till 
ordinarie verksamhetsutveckling. 

 
Bilagor 

Svar på motion om språktest för personal med brukarkontakt 
Tjänsteskrivelse omsorgsförvaltningen Motion om språktest för personal med 
brukarkontakt. 
Protokollsutdrag från Omsorgsnämndens sammanträde 1 juni 2021 - § 43 

 

_____________________ 
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Svar på motion om språktest för personal med 
brukarkontakt 
  

Förslag till beslut 

Personalutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige följande 
beslut: 

Motionen bifalls på sådant sätt att: 
1. Omsorgsnämnden uppdras att utveckla förvaltningens rekryteringsprocess 

för att säkerställa att tillräckliga språkkunskaper finns hos de som anställs 
för brukarnära kontakter. Detta avser alla anställningsformer. Arbetssättet 
ska vara utformat så att rekryterande chefer får ett användarvänligt stöd som 
ger en jämn och likvärdig bedömning av de sökandes språk- och 
kommunikationskompetens. Uppdraget utförs i samarbete med 
kommunledningsförvaltningens HR-enhet och resultatet ska vid behov 
kunna nyttjas i andra verksamheter i kommunen. 
 

2. Omsorgsnämnden uppdras att ta fram åtgärder för hur redan anställda med 
bristande språk- och kommunikationskompetens ska ges möjlighet till 
kompetensutveckling. Interna resurser i form av språkombud eller liknande 
ska belysas. Omställningsfondens möjligheter och statliga medel till 
finansiering ska undersökas. 
 

3. Omsorgsnämnden uppdras att tillsammans med arbetsmarknadsnämnden 
och kommunledningsförvaltningen ta fram en plan för att intensifiera 
arbetet med att motivera och rusta fler arbetssökande att nå efterfrågade 
kompetenser för att vara attraktiva presumtiva sökande till kommunala 
vård- och omsorgsarbeten.  
 

4. Samtliga uppdrag redovisas till personalutskottet  sex månader efter 
fullmäktiges beslut.  

Hässleholms 
kommun 
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Sammanfattning  

Sverigedemokraterna har väckt en motion i kommunfullmäktige, i vilken de yrkar på 
att språktest i svenska för anställda med brukarkontakt i omsorgsförvaltningen 
införs. 

Motionen har remitterats till omsorgsnämnden, som vid sammanträde den 1 juni 
2021 beslutade i § 43 att ge förvaltningen i uppdrag att föra en dialog med 
arbetsmarknadsförvaltningen om behovet av en utökad språkkompetens och 
testning av nya medarbetare i svenska språket. För att på ett bättre sätt kunna ta 
emot nya medarbetare som kommer till omsorgsförvaltningen från 
arbetsmarknadsförvaltningen. 

Personalavdelningen har därefter fått i uppdrag att besvara motionen, och 
konstaterar att frågan är komplex och därför bör belysas utifrån tre 
arbetsgivarpolitiska perspektiv: kommunens långsiktiga kompetensförsörjning, 
rekryteringrutiner samt kompetensutveckling av redan anställda.  

Samtliga perspektiv belyses i tjänsteskrivelsen och i beslutsförslaget. 

 

Beskrivning av ärendet 

Hanna Nilsson och Johan Peltonen, båda Sverigedemokraterna, har väckt en 
motion i kommunfullmäktige i vilken de yrkar: 

- Att språktest i svenska för anställda med brukarkontakt i 
omsorgsförvaltningen införs. 

Yrkandet ställs mot bakgrund av att motionärerna menar att det är väldigt viktigt att 
omsorgspersonal med brukarkontakt fullt ut kan förstå och göra sig förstådd i det 
svenska språket, både i tal och skrift. Att inte, på grund av språket, kunna 
kommunicera med brukare och förstå journalanteckningar menar motionärerna 
utgör en risk för brukarnas säkerhet. 

 

Omsorgsförvaltningens bedömning 

Motionen har remitterats till omsorgsnämnden som vid sammanträde den 1 juni 
2021 beslutade i § 43: 

- ge förvaltningen i uppdrag att föra en dialog med 
arbetsmarknadsförvaltningen om behovet av en utökad språkkompetens 
och testning av nya medarbetare i svenska språket. För att på ett bättre sätt 
kunna ta emot nya medarbetare som kommer till omsorgsförvaltningen från 
arbetsmarknadsförvaltningen. 
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Omsorgsnämndens arbetsutskott föreslog omsorgsnämndens att fatta ovanstående 
beslut mot följande bakgrund:  

Förvaltningen har insikt om att det förekommer problem i verksamheterna där 
medarbetare inte har tillräckliga kunskaper i svenska språket. 

Vid rekrytering av nya medarbetare formuleras kompetenskraven, där språket är en 
viktig parameter. I anställningsannonsen anges: Det krävs även goda kunskaper i 
svenska, både i tal och skrift samt god datorvana. Under intervjutillfället är det 
enhetschefen som avgör om den sökande har de språkkunskaper som krävs för att 
klara uppdraget. Innan den nya medarbetaren får arbeta självständigt är det rutin 
med bredvidgång med erfaren kollega, minst två pass, innan ny medarbetare får 
arbeta självständigt. Utvärdering av bredvidgången görs i sin helhet, där även 
förmågan att kommunicera utvärderas. 

Omsorgsnämndens påtalar sitt tidigare ställningstagande; att det inte är nämndens 
uppdrag att bedriva undervisning i språk eller att genomföra språktester. 

 

Personalavdelningens bedömning 

Bristande förmåga att förstå, göra sig förstådd, läsa och skriva svenska för personer 
med annat modersmål än svenska, är en stor samhällsutmaning. Flera gjorda studier 
visar att det absolut viktigaste för en snabb integration i ett samhälle är att så fort 
som möjligt lära sig språket, då detta i sin tur leder till snabbare sysselsättning i form 
av arbete eller vidare studier. 

Forskningen visar på vad som är gynnsamt för språkutveckling – inläraren behöver 
dels få medveten kunskap om språket, vilket man kan få i undervisning, dels få 
använda språket i verkliga livet, det vill säga i vardags- och arbetsliv. 

Denna bakgrundskunskap är viktig och visar på behovet av att belysa frågan ur flera 
olika perspektiv: kommunens utmaning när det gäller kompetensförsörjning, rutiner 
och verktyg vid rekrytering samt kompetensutveckling av redan anställda. Att hitta 
insatser och åtgärder inom dessa områden kan sammantaget bidra till en positiv 
utveckling för den enskilde, för arbetsgivaren och för samhället.  

 

Långsiktig kompetensförsörjning 

För att klara kompetensförsörjningsutmaningen, speciellt inom välfärdssektorn, 
måste arbetsgivare som Hässleholms kommun jobba med sin attraktivitet som 
arbetsgivare. Det är redan nu svårt att hitta medarbetare, speciellt till vård- och 
omsorgssektorn, som uppfyller samtliga kompetenskrav. Ett faktum är att 
utrikesfödda med vård- och omsorgkompetens, är viktiga resurser för att 
kommuner och regioner ska kunna klara sitt uppdrag nu och i framtiden. För de 
som inte uppfyller kvalifikationskraven behöver möjligheten att fylla på kompetens 
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vara enkel och lättillgänglig. En utrikesfödd person kan ha olika kompetenser, inte 
minst språkliga, som kan komma till stor nytta i kommunens verksamheter. Som 
offentlig arbetsgivare har också kommunen ett ansvar att underlätta för de som idag 
står utanför arbetsmarknaden att komma in i arbetslivet, bli självförsörjande och 
betala skatt. Motivationsinsatser, möjligheter till praktik med mera för att fler ska 
skaffa sig kompetens för arbete inom vård och omsorg ger vinster både för den 
enskilde, samhället och arbetsgivaren. Sådana insatser bör därför prioriteras i de 
kommunala verksamheterna.  

 

Rekrytering 

Hässleholms kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering. Det är ett 
arbetssätt som säkerställer att rekryterande chef väljer att, utifrån i förväg satta krav, 
erbjuda det lediga arbetet till den kandidat som kvalifikationsmässigt bäst uppfyller 
dessa krav. Genom detta arbetssätt skapas goda förutsättningar att hitta rätt 
kompetens och förmågor för den vakans som är aktuell. 

Rekryteringsprocessen är uppbyggd i flera systematiska steg och inleds med att 
rekryterande chef gör en behovsanalys, som i sin tur utmynnar i en kravprofil. I 
kravprofilen definieras uppdragets arbetsuppgifter, ansvar och den faktiska 
kompetensen som behövs för rollen. Kravprofilen ska också kunna granskas ur ett 
diskrimineringsperspektiv, det får inte ställas onödiga eller orimliga krav som kan 
leda till diskriminering.  

Redan idag ställs krav på språkkunskaper vid anställning som undersköterska. 
Utmaningen ligger i att få en likvärdig bedömning av den sökandes kunskap, då det 
är ett stort antal chefer som rekryterar. Som stöd till rekryterande chefer finns 
guider, mallar samt HR-funktionens expertis tillgänglig för att säkerställa att varje 
rekrytering utgår från och de sökande bedöms i förhållande till sökt kompetens. 
Undantag från denna process förekommer dock när det gäller rekrytering av så 
kallad timavlönad personal. Ett arbete för att kvalitetssäkra bedömningarna bör 
göras.  

 

Kompetensutveckling av redan anställda 

Arbetsgivaren har ett ansvar för att kompetensutveckla medarbetare så att de 
upprätthåller och vidareutvecklar de kompetenser som behövs för att klara arbetet. 
Arbetsgivare kommer dessutom framöver få ett ännu större ansvar för varje enskild 
medarbetares kompetensutveckling. Brister i för arbetet väsentliga kompetenser ska 
identifieras, och åtgärder ska sättas in för att brukaren/kunden ska få bästa kvalité i 
de tjänster som kommunens medarbetare levererar, samtidigt som medarbetarens 
fortsatta anställningsbarhet tryggas. 
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Språket är en väsentlig kompetens för brukarnära arbete och ska därför ingå i 
bedömningen av medarbetarens behov av kompetensutvecklingsinsatser.  

Vidare bör medarbetares eventuella kompetenser i andra språk än svenska 
identifieras, för att kunna komma till användning i andra sammanhang. Exempelvis 
är det inte ovanligt att brukare med demenssjukdom tappar förmågan att 
kommunicera på ett senare förvärvat språk, vilket i praktiken innebär att 
kvarvarande kommunikationsförmåga faller tillbaka på modersmålet. 

Språkutveckling sker bäst i en inkluderande och ”språkvänlig miljö”. Vård- och 
omsorgscollege har tagit fram en utbildning till språkombudsutbildare. Syftet är att 
några medarbetare får kompetensen, och att de i sin tur utbildar fler språkombud 
som kan verka ute på arbetsplatserna. Språkombuden kan organiseras i ett nätverk 
för att uppdraget ska fortgå och utvecklas, och få den effekt som är avsedd. 

Vid behov finns det möjlighet att låta utbildningsanordnare skräddarsy 
språkutbildningar för exempelvis ” vårdsvenska”. Denna typ av 
uppdragsutbildningar kan med fördel arrangeras i samverkan med andra kommuner 
och finansieras av medel från Omställningsfonden och/eller via statliga bidrag. 

 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare  

En förbättrad kommunikation, i alla avseenden, är enbart positivt för brukare, 
personal, anhöriga och andra intressenter omkring brukaren. 

Barnperspektivet  

Många brukare är barn, och förbättrad kompetens i svenska hos personalen är 
positivt för barnets språkutveckling. 

Miljökonsekvenser  

Ökade kunskaper i svenska minskar risken att hantera avfall på ett miljömässigt 
felaktigt sätt.  

Facklig samverkan 

Samverkan sker vid sammanträde med central samverkansgrupp 2022-08-18. 

Ekonomiska konsekvenser 

I de delar då det krävs utbildningsinsatser finns det en del olika statsbidrag att söka 
medel från. Kommunens medel hos Omställningsfonden kan också användas för 
kompetensutvecklingsinsatser, med syfte att behålla anställningsbarheten hos 
medarbetarna. Kostnader kopplade till övriga insatser i förslaget kan hänföras till 
ordinarie verksamhetsutveckling. 
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Bilagor 

Svar på motion om språktest för personal med brukarkontakt  

Tjänsteskrivelse omsorgsförvaltningen Motion om språktest för personal med 
brukarkontakt. 

Protokollsutdrag från Omsorgsnämndens sammanträde den 1 juni 2021 - § 43. 

 

 

 

Sändlista: 

Omsorgsnämnden 

Arbetsmarknadsnämnden 

Personalchefen 

 

 

 

 

Kommunledningsförvaltningen 

 

Marie Söderqvist                                         Karin Wendt 

Personalchef                                               HR-specialist 
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§ 43   
 

Motion om språktest för personal med brukarkontakt 
Dnr: OF 2020/863 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar följande: 

- att ge förvaltningen i uppdrag att föra en dialog med arbetsmarknadsförvaltningen 
om behovet av en utökad språkkompetens och testning av nya medarbetare i 
svenska språket. För att på ett bättre sätt kunna ta emot nya medarbetare som 
kommer till omsorgsförvaltningen från arbetsmarknadsförvaltningen. 

- att i och med uppdraget anse motionen vara besvarad. 

Reservationer 

Susanne Lottsfeldt (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande. 

Yrkande 

Susanne Lottsfeldt (SD) yrkar bifall till motionen. 

Anders Wallentheim (S), Kristina Lind (M), Margaretha Lindqvist (KD) och Anna 
Pålsson (C) yrkar bifall till liggande förslag. 

Omröstning 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner liggande förslag till beslut 
bifallet.  

Beskrivning av ärendet  

Sverigedemokraterna har inkommit med en motion, Språktest för personal med 
brukarkontakt.  

Förvaltningen har insikt om att det förekommer problem med språket. 
Förvaltningen föreslår därför att en dialog med arbetsmarknadsförvaltningen förs 
för att utöka språkkompetensen och språktest av nya medarbetare som kommer 
från arbetsmarknadsförvaltningen. 

Omsorgsnämnden har tidigare svarat på motion från Sverigedemokraterna där även 
frågan om språktest behandlades. Omsorgsnämnden vidhåller tidigare 
ställningstagande att det inte är nämndens uppdrag att bedriva undervisning i språk 
eller att genomföra språktest, däremot, kräver nämnden att samtliga medarbetare 
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kan tala och skriva på svenska, detta då verksamheten kräver både dokumentation 
och kommunikation.  

Ärendets tidigare behandling 

Omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår 2021-05-18, § 36, omsorgsnämnden 
följande beslut:  

- att ge förvaltningen i uppdrag att föra en dialog med arbetsmarknadsförvaltningen 
om behovet av en utökad språkkompetens och testning av nya medarbetare i 
svenska språket. För att på ett bättre sätt kunna ta emot nya medarbetare som 
kommer till omsorgsförvaltningen från arbetsmarknadsförvaltningen. 

- att i och med uppdraget anse motionen vara besvarad 
_____________________ 

Sänt till: 
Kommunfullmäktige 
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Motion om språktest för personal med brukarkontrakt 
  

Förslag till beslut 

Omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår omsorgsnämnden besluta:  

- att ge förvaltningen i uppdrag att föra en dialog med 
arbetsmarknadsförvaltningen om behovet av en utökad språkkompetens 
och testning av nya medarbetare i svenska språket. För att på ett bättre sätt 
kunna ta emot nya medarbetare som kommer till omsorgsförvaltningen från 
arbetsmarknadsförvaltningen.  

- att i och med uppdraget anse motionen vara besvarad 

Sammanfattning  

Sverigedemokraterna har inkommit med en motion, Språktest för personal med 
brukarkontakt.  

Inom omsorgen är det viktigt att man som omsorgspersonal med brukarkontakt 
fullt ut kan förstå och göra sig förstådd i det svenska språket, både i tal och skrift. 
Om man som omsorgspersonal inte fullt ut förstår brukaren/patienten eller 
journalanteckningar äventyrar det säkerheten för den enskilde. 
Det har under den rådande Coronapandemin blivit tydligt att tillräckliga kunskaper i 
det svenska språket kan vara av avgörande betydelse för den enskilde i och med de 
nya rutiner, riktlinjer och arbetssätt som har tillkommit/förtydligats i det dagliga 
arbetet. 
 
Vid rekryteringen av nya medarbetare är språket en av flera viktiga parametrar att 
skapa sig en uppfattning om som chef.  
Redan i anställningsannonsen kan man läsa följande: Det krävs även goda kunskaper i 
svenska, både i tal och skrift samt god datorvana. Under intervjun säkerställer 
enhetschefen att den sökande har goda språkkunskaper. Innan den nya 
medarbetaren får arbeta självständigt är det rutin med bredvid gång tillsammans 
med en erfaren kollega i minst två pass. Bredvidgången utvärderas i sin helhet, vilket 
innebär att också förmågan att kommunicera utvärderas.  

Hässleholms 
kommun 
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Förvaltningen har insikt om att det förekommer problem med språket. 
Förvaltningen föreslår därför att en dialog med arbetsmarknadsförvaltningen förs 
för att utöka språkkompetensen och språktest av nya medarbetare som kommer 
från arbetsmarknadsförvaltningen. Vid rekrytering andra vägar än genom 
arbetsmarkandsförvaltningen görs en bedömning av språkkunskapen genom 
ansökan, intervju och i förekommande fall – då arbetet är brukar-/patientnära - 
också bredvid gång.  

Omsorgsnämnden har tidigare svarat på motion från Sverigedemokraterna där även 
frågan om språktest behandlades. Omsorgsnämnden vidhåller tidigare 
ställningstagande att det inte är nämndens uppdrag att bedriva undervisning i språk 
eller att genomföra språktest. Däremot kräver nämnden att samtliga medarbetare 
kan tala och skriva på svenska, då verksamheten kräver både dokumentation och 
kommunikation.   

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare  

Enbart positiva då kommunikationen mellan personal och brukare förbättras.  

Barnperspektivet  

Inte aktuellt 

Miljökonsekvenser  

Inte aktuellt 

Facklig samverkan 

Informeras på FÖS 2021-04-26 

Ekonomiska konsekvenser 

Inga märkbara 

Bilagor 

1. Motion från sverigedemokraterna  

Sändlista: 

Kommunstyrelsen 

Omsorgsförvaltningen 

Åsa Ollerstam Lundh 
Förvaltningschef  



2020-09-25 

Motion 

"Språktest för personal med brukarkontrakt". 
Till Kommunfullmäktige i Hässleholm 

Inom omsorgen är det väldigt viktigt att man som omsorgspersonal med brukarkontakt fullt ut kan förstå 
och göra sig förstådd i det svenska språket, både i tal och skrift. Om man som omsorgspersonal inte fullt ut 
förstår brukaren eller journalanteckningar äventyrar det patientens säkerhet. 
Det har visat sig om inte annat under den rådande Coronapandemin att tillräcklig kunskap i det svenska 
språket kan vara livsavgörande i och med de restriktioner som har tillkommit i det dagliga arbetet. 

Nationellt har inspektionen för vård och omsorg flera gånger slagit larm om att bristfälliga språkkunskaper 
är ett problem i äldreomsorgen. Tittar man i rapporten "Svenska språket - A och O inom äldreomsorgen" 
från 2019 ser man att Fackförbundet Kommunal även de uppmärksammar problemet. 

Sverigedemokraterna ställer det helt motiverade kravet att våra äldre i behov av omsorg kan förvänta sig 
att de förstår vård personalen och kan göra sig förstådda. 

Med anledning av detta yrkar sverigedemokraterna: 

-Att språktest i svenska för anställda med brukarkontakt i omsorgsförvaltningen införs. 



H""ssleholms 
kommun 

Kommunstyre/sen 

§ 154 

Motion om våtmark 
Dnr: KLF 2020/1140 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-09-28 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen ska anses 
besvarad. 

Beskrivning av ärendet 

Dolores Öhman och Arberesha Sabani, båda Miljöpartiet, väckte en motion i 
kommunfullmäktige. 

De yrkade att kommunfullmäktige i Hässleholm beslutar om ett tillägg i HIBAB:s 
ägardirektiv om att bolaget ska arbeta med att återskapa den gamla Hovdalaåns 
meandrande åfåra och för att skapa permanenta våtmarksområden i de låglänta 
delarna längs Hovdalaån och Tormestorpsån i syfte att förbättra miljönyttorna 
gällande vattenrening, vattenhushållning, ökad biologisk mångfald och rekreation 
med grund i utredningen "Förutsättningar för våtmarker på Hovdalaområdet och 
restaurering av Hovdalaån." 

Som grund för yrkandet anförde de följande. Enligt utredningen "Förutsättningar 
för våtmarker på Hovdalaområdet och restaurering av Hovdalaån", som 
behandlades i kommunstyrelsen den 2 september 2020, finns det goda 
förutsättningar för att återskapa den gamla Hovdalaåns meandrande åfåra och för 
att skapa permanenta 
våtmarksområden i de låglänta delarna längs Hovdalaån och Tormestorpsån. I 
rapporten presenteras och diskuteras miljönytta, skötsel, kostnader, finansiering, 
motstående intressen och nödvändig vattenrättslig prövning för respektive 
åtgärdsförslag. Utredningen är tydlig positiv till att gå vidare med att anlägga 
våtmarker längs Hovdalaån och Tormestorpsån. Det finns positiva ekonomiska, 
sociala och ekologiska förutsättningar för att anlägga våtmarker. Det finns bidrag att 
söka för både skötsel och anläggandet. Våtmarkerna kan leverera mycket vil-:tiga 
effekter gällande vattenhantering och biologisk mångfald. Utredningsområdet består 
av de öppna markerna som ligger mellan Hovdala slott och Finjasjön väster om 
Tormestorpsån och ägs till största delen av Hässleholms Industribyggnads AB 
(HIBAB) och till en mindre del av Statens fastighetsverk. 

Motionen har remitterades till HIBAB, som i yttrande anförde i huvudsak följande. 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 

6N 

47 (55) 



H'·ssle olms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-09-28 

HIBAB avråder ägaren från att detaljstyra via ett tillägg i ägardirektivet och föreslår 
istället att i samband med ägardialogen redovisa för ägaren om bolagets pågående 
hållbarhetsarbete. 

Vidare hänvisade bolaget till ett utdrag ur ovannämnda utredning (sidan 41): 
"Arbetet med vattenvårdsåtgärder bör ske långsiktigt och systematiskt. För att 
uppnå mätbara resultat beträffande vattenrening och på Finjasjöns vattenkvalitet 
krävs omfattande åtgärder i hela sjöns tillrinningsområde och/ eller i sjön. Enstaka 
våtmarksanläggningar, även sådana som kan anses ge hög näringsrening per 
våtmarksyta, kan inte förväntas ge mätbara effekter i Finjasjön. Förutsättningarna 
för att få tillstånd våtmarker för effektiv näringsrening i utpekat område är tyvärr 
ogynnsamma". 

Bakgrunden till förevarande ärende är en tidigare väckt motion (KLK 2016/259) 
från dåvarande fullmäktigeledamoten Håkan Spångberg (SD), i vilken han yrkade att 
det skulle genomföras en förutsättningslös utredning av eventuell etablering av 
våtmark alternativt fortsatt jordbruk mellan Hovdala och Tormestorpsån. Motionen 
fick till resultat att kommunstyrelsen i beslut den 16 november 2016, § 257 föreslog 
kommunfullmäktige följande beslut. 
1. Motionen bifalls. 
2. Tekniska nämnden ges i uppdrag att, i enlighet med motionärens förslag, 
genomföra en utredning av förutsättningarna för anläggande av våtmarker mellan 
Hovdala och Tormestorpsån. 

I beslut den 30 januari 2017, § 13, ärende KLK 2016/139, beslutade 
kommunfullmäktige att följa kommunstyrelsens förslag. 

Den 20 december 2019 förelåg utredningen "Förutsättningar för våtmarker på 
Hovdalaområdet och restaurering av Hovdalaån", utförd av Ekologigruppen AB, i 
fardigt skick. 

Den 2 september 2020, § 151, beslutade kommunstyrelsen att godkänna 
utredningen om förutsättningar för våtmarker på Hovdalaområdet och restaurering 
av Hovdalaån och "överlämnar den till Hässleholms Industribyggnads AB för 
eventuell åtgärd". 

Vad gäller förevarande motion från Dolores Öhman och Arberesha Sabani delade 
tjänsteskrivelse den 11 mars 2021 kommunledningsförvaltningen HIBAB:s 
uppfattning att det är olämpligt att i detalj styra bolagets verksamhet, vilket skulle bli 
fallet om det föreslagna tillägget till bolagets ägardirektiv görs samt att motionen 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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H ·· ssleholms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

därför borde avslås. 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-09-28 

Den 7 juli 2021, § 167, beslutade kommunfulhnäktige att återremittera ärendet för 
att avvakta slutrapporten av projektet "Finjasjön - en balansakt mellan bra och 
dåliga tillstånd - vad är droppen", vilken förväntades vara klar den 30 juni 2021. 

Det antecknas att ovannämnda rapport förelåg i sin slutliga version den 28 januari 
2022. 

Därefter har följande av intresse i ärendet inträffat. 

Mark- och miljödomstolen beslutade i dom den 10 februari 2022 att efter ansökan 
från HIBAB inte lagligförklara befintlig vattenkraftsanläggning i 
Hammarmölledammen på Hovdalaområdet. Tillstånd saknas för anläggningen. 
Domen har fått till följd att HIBAB har träffat en överenskommelse med 
länsstyrelsen om dammen, enligt vilken målbilden syftar till att uppnå högre 
naturvårdsnyttor och friluftslivsbevarande åtgärder genom anläggande av 
vattenytor/ sidovåtmarker i Hammarmölledammen. Vidare har HIBAB vid 
styrelsemöte den 4 maj 2022 beslutat att det för närvarande ej är aktuellt att anlägga 
våtmarker på Hovdalaområdet och att styrelsen uppdrager åt VD att prioritera 
resurser så att sidovåtmarker till Hovdalaån /Hammarmölledamm anläggs. 

Bedömning 

Kommunledningsförvaltningen vidhåller att det är olämpligt att i detalj styra 
bolagets verksamhet, genom föreslaget tillägg till bolagets ägardirektiv. Enligt 
överenskommelsen som alltså HIBAB har träffat är det meningen att ett 
våtmarksområde ska bildas på Hovdalaområdet. Detta område kommer inte att 
finnas på samma plats som motionärerna önskat och inte heller se likadant ut, men 
kommunlednings-förvaltningen bedömer trots det att syftet med motionen kan 
anses ha tillgodosetts på ett rimligt sätt. Motionen ska därmed anses besvarad. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2022-09-14, § 96, kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfulhnäktige besluta att motionen ska anses besvarad. 

Ulf Berggren (SD) avstår från att delta i beslutet. 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Kommunstyrelsen 

Sänt till: 
HIBAB 

Kommunstyrelsen 

Josteciog ~ {vJ 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-09-28 

Utdraget bestyrkes 
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Motion om våtmark 
 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige besluta att motionen ska anses besvarad. 

 
Beskrivning av ärendet 

Dolores Öhman och Arberesha Sabani, båda Miljöpartiet, väckte en motion i 
kommunfullmäktige.  
 
De yrkade att kommunfullmäktige i Hässleholm beslutar om ett tillägg i HIBAB:s 
ägardirektiv om att bolaget ska arbeta med att återskapa den gamla Hovdalaåns 
meandrande åfåra och för att skapa permanenta våtmarksområden i de låglänta 
delarna längs Hovdalaån och Tormestorpsån i syfte att förbättra miljönyttorna 
gällande vattenrening, vattenhushållning, ökad biologisk mångfald och rekreation 
med grund i utredningen ”Förutsättningar för våtmarker på Hovdalaområdet och 
restaurering av Hovdalaån.” 
 
Som grund för yrkandet anförde de följande. Enligt utredningen ”Förutsättningar 
för våtmarker på Hovdalaområdet och restaurering av Hovdalaån”, som behand-
lades i kommunstyrelsen den 2 september 2020, finns det goda förutsättningar för 
att återskapa den gamla Hovdalaåns meandrande åfåra och för att skapa permanenta 
våtmarksområden i de låglänta delarna längs Hovdalaån och Tormestorpsån. I 
rapporten presenteras och diskuteras miljönytta, skötsel, kostnader, finansiering, 
motstående intressen och nödvändig vattenrättslig prövning för respektive 
åtgärdsförslag. Utredningen är tydlig positiv till att gå vidare med att anlägga 
våtmarker längs Hovdalaån och Tormestorpsån. Det finns positiva ekonomiska, 
sociala och ekologiska förutsättningar för att anlägga våtmarker. Det finns bidrag att 
söka för både skötsel och anläggandet. Våtmarkerna kan leverera mycket viktiga 
effekter gällande vattenhantering och biologisk mångfald. Utredningsområdet består 
av de öppna markerna som ligger mellan Hovdala slott och Finjasjön väster om 
Tormestorpsån och ägs till största delen av Hässleholms Industribyggnads AB 

Hässleholms 
kommun 
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JAV 

(HIBAB) och till en mindre del av Statens fastighetsverk. 
 
Motionen har remitterades till HIBAB, som i yttrande anförde i huvudsak följande. 
 
HIBAB avråder ägaren från att detaljstyra via ett tillägg i ägardirektivet och föreslår 
istället att i samband med ägardialogen redovisa för ägaren om bolagets pågående 
hållbarhetsarbete. 
 
Vidare hänvisade bolaget till ett utdrag ur ovannämnda utredning (sidan 41): 
”Arbetet med vattenvårdsåtgärder bör ske långsiktigt och systematiskt. För att 
uppnå mätbara resultat beträffande vattenrening och på Finjasjöns vattenkvalitet 
krävs omfattande åtgärder i hela sjöns tillrinningsområde och/eller i sjön. Enstaka 
våtmarksanläggningar, även sådana som kan anses ge hög näringsrening per 
våtmarksyta, kan inte förväntas ge mätbara effekter i Finjasjön. Förutsättningarna 
för att få tillstånd våtmarker för effektiv näringsrening i utpekat område är tyvärr 
ogynnsamma”.  
 
Bakgrunden till förevarande ärende är en tidigare väckt motion (KLK 2016/259) 
från dåvarande fullmäktigeledamoten Håkan Spångberg (SD), i vilken han yrkade att 
det skulle genomföras en förutsättningslös utredning av eventuell etablering av 
våtmark alternativt fortsatt jordbruk mellan Hovdala och Tormestorpsån. Motionen 
fick till resultat att kommunstyrelsen i beslut den 16 november 2016, § 257 föreslog 
kommunfullmäktige följande beslut. 
1. Motionen bifalls. 
2. Tekniska nämnden ges i uppdrag att, i enlighet med motionärens förslag, 
genomföra en utredning av förutsättningarna för anläggande av våtmarker mellan 
Hovdala och Tormestorpsån. 
 
I beslut den 30 januari 2017, § 13, ärende KLK 2016/139, beslutade kommunfull-
mäktige att följa kommunstyrelsens förslag. 
 
Den 20 december 2019 förelåg utredningen ”Förutsättningar för våtmarker på 
Hovdalaområdet och restaurering av Hovdalaån”, utförd av Ekologigruppen AB, i 
färdigt skick. 
 
Den 2 september 2020, § 151, beslutade kommunstyrelsen att godkänna 
utredningen om förutsättningar för våtmarker på Hovdalaområdet och restaurering 
av Hovdalaån och ”överlämnar den till Hässleholms Industribyggnads AB för 
eventuell åtgärd”. 
 
Vad gäller förevarande motion från Dolores Öhman och Arberesha Sabani delade  i 
tjänsteskrivelse den 11 mars 2021 kommunledningsförvaltningen HIBAB:s uppfatt-
ning att det är olämpligt att i detalj styra bolagets verksamhet, vilket skulle bli fallet 
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om det föreslagna tillägget till bolagets ägardirektiv görs samt att motionen därför 
borde avslås. 
 
Den 7 juli 2021, § 167, beslutade kommunfullmäktige att återremittera ärendet för 
att avvakta slutrapporten av projektet ”Finjasjön – en balansakt mellan bra och 
dåliga tillstånd – vad är droppen”, vilken förväntades vara klar den 30 juni 2021. 
 
Det antecknas att ovannämnda rapport förelåg i sin slutliga version den 28 januari 
2022. 
 
Därefter har följande av intresse i ärendet inträffat. 
 
Mark- och miljödomstolen beslutade i dom den 10 februari 2022 att efter ansökan 
från HIBAB inte lagligförklara befintlig vattenkraftsanläggning i Hammarmölle-
dammen på Hovdalaområdet. Tillstånd saknas för anläggningen. Domen har fått till 
följd att HIBAB har träffat en överenskommelse med länsstyrelsen om dammen, 
enligt vilken målbilden syftar till att uppnå högre naturvårdsnyttor och friluftslivs-
bevarande åtgärder genom anläggande av vattenytor/ sidovåtmarker i Hammar-
mölledammen. Vidare har HIBAB vid styrelsemöte den 4 maj 2022 beslutat att det 
för närvarande ej är aktuellt att anlägga våtmarker på Hovdalaområdet och att 
styrelsen uppdrager åt VD att prioritera resurser så att sidovåtmarker till Hovdalaån 
/Hammarmölledamm anläggs. 
 
Bedömning 
 
Kommunledningsförvaltningen vidhåller att det är olämpligt att i detalj styra bola-
gets verksamhet, genom föreslaget tillägg till bolagets ägardirektiv. Enligt överens-
kommelsen som alltså HIBAB har träffat är det meningen att ett våtmarksområde 
ska bildas på Hovdalaområdet. Detta område kommer inte att finnas på samma 
plats som motionärerna önskat och inte heller se likadant ut, men kommunlednings-
förvaltningen bedömer trots det att syftet med motionen kan anses ha tillgodosetts 
på ett rimligt sätt. Motionen ska därmed anses besvarad. 
 

Kommunledningsförvaltningen 
 
 
Amra Salihovic    Marina Nillund 
Biträdande förvaltningschef   Avdelningschef 
 
 
Magnus Gjerstad 
Kommunjurist 
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Sändlista: 

HIBAB 

 

 

 

  



PROTOKOLL 05:2022 
fört vid styrelsemöte med Hässleholms Industribyggnads AB onsdagen den 4 maj 2022, via Teams. 

Närvarande: Lina Bengtsson ordf, Joachim Fors vice ordf, Lars Johnsson, Lena Wallentheim, 
Anders Edwall, Hanna Nilsson (§1 -§8), Susanne Lottsfeldt samt Kent Johannesson. 

Beslutande anges med fet stil. 

§ 1 

Ordföranden öppnar mötet kl. 14: 10. 

§ 2 

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll beslutar styrelsen utse 
Joachim Fors. 

§ 3 

Föreligger förslag till dagordning. Styrelsen beslutar att godkänna 
densamma. 

§4 

VD redovisade loggbok 2022-04-26. 05: 2017 §8 Hammarmölledamm, 
beslut om laglighetsprövning, 01:2019 §7 Norra Station Hus M4 -
Planbesked, 08:2020 §7 Våtmarker på Hovdalaområdet och restaurering 
av Hovdalaån, 08:2021 § 13 Förfrågan Företagshotell - Tanken 9, 
08:2021 § 14 Lokaliseringsutredning av Naturum / Naturforum Hovdala, 
01: 2022 §7 Magasinet 3, Väpnaregatan 13 D, Aktiviteternas hus, 
01: 2022 §8 Byggnad 137, Garnisonen, förslag till ombyggnad för arkiv/ 
Hjälpmedelcentral, kvarstår. 

§ 5 

Protokoll 03:2022 (2022-03-16) har tillsänts samtliga ledamöter. 
Anmälan om protokoll 04:2022 (2022-03-22, Per Capsulam) 

Styrelsen beslutar att lägga detsamma till handlingarna. 

§6 

Föreligger köpeavtal Vittsjö 3:385, vilket har accepterats av köparen. 

Styrelsen beslutar om en försäljning av fastigheten Vittsjö 3: 385 till en 
köpeskilling av 3,0 mnkr, samt uppdrager åt ordförande och VD att teckna 
erforderliga handlingar. 

§7 

Föreligger investeringsprospekt. 

Styrelsen beslutar att uppdraga åt VD att avstå Hässleholm 88: 11 och 
att fortsätta förhandlingarna med andra alternativ. 

Hässleholms Industribyggnads AB 

Öppning 

Justering 

Dagordning 

Loggbok / Restlista 

Föregående protokoll 
och anmälan om 
protokoll 04:2022, "Per 
Capsulam" 

Köpeavtal Vittsjö 3:385 

Investeringsprospekt 

Norra Stationsgatan 2A, 281 48 Hässleholm · Tel : 0451-26 72 23 
hibab@hassleholm.se • www.hibab.se • Bankgiro: 489-7997 · Org.nr: 556075-1306 

► En del av Hässleholms kommun. 



B B 
§ 8 

Föreligger förslag och riktlinjer från naturvårdverket för naturum. 

Styrelsen beslutar att godkänna förslaget och ge VD i uppdrag att 
upprätta en projektbudget. 

§9 

Föreligger en sammanfattning av Finjasjöprojektet, "En balansakt mellan 
bra och dåligt tillstånd - vad är droppen." 

Styrelsen beslutar att det för närvarande ej är aktuellt att anlägga 
våtmarker på Hovdalaområdet. Styrelsen uppdrager åt VD att prioritera 
resurser så att sidovåtmarker till Hovdalaån / Hammarmölledamm anläggs 
i samråd med Länsstyrelsen, enligt tecknad överenskommelse2022-03-30. 

§ 10 

Hibab 
VD redovisade finansrapport 2022-05-31. 
Hammarmölledamm 
Detaljplan Fridhem 8 
Detaljplan del av Verkstaden 6, programhandlingar 
Hovdala Trädhus 
By 137 och 138 
Terminalen 1 
Mölleröds Kungsgård 
Hässleholm Norra Station AB 
VD redovisade finansrapport 2022-05-31. 
Projektredovisning Hus M4. 
Hässleholm M6 AB 
VD redovisade finansrapport 2022-05-31. 
Aktieöverlåtelseavtal -UTKAST 
Byggaren 3 Fastighets AB 
VD redovisade finansrapport 2022-05-31. 

§ 11 

Anmäles att nästa möte avhålls 2022-06-22, kl 08:00 - 17:00 

§ 12 

Inga övriga frågor anmäldes. 

§ 13 

Ordföranden avslutar mötet kl. 16: 15 

Naturum -
Dalleröds ladan 

Våtmarker på 
Hovdalaområdet 

Information 

Nästa möte 

Övrigt 

Avslutning 

~t~t~~~_;_~~-~-1_0 __ _ Justeras: 

n essen Lina Bengtsson 
Ordf. 

Hässleholms Industribyggnads AB 

2~~ 
Joachim Fors 
Ledamot 

Norra Stationsgatan 2A, 281 48 Hässleholm• Tel: 0451-26 72 23 
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IBAB 

PROTOKOLL 04:2022 
Sammanträde med H~ssleholms Industribyggnads AB "per capsulam", digitalt via Te'ams 
08:30 - 08:50, 2022-03-22. 

Beslut kommer att anmälas pfi nästa ordinarie styrelsemöte. 

Lagligförklaring av dammanläggning samt tillstånd till vattenverksamhet vid 
Hammarmölledamm på fastigheten Tormestorp 5:31. 

Föreligger förslag till överenskommelse gällande Hammarmölledamm mellan Länsstyrelsen och 
HIBAB. Målbilden syftar till att uppnå högre naturvårdsnyttor och friluftslivsbevarande åtgärder 
genom anläggande av vattenytor/ Sidovåtmarker i före detta Hammarmölledamm. 

Förslaget är villkorat med att efter båda parters undertecknande skall HIBAB återkalla överklagan av 
Mark- och miljödomstolens dom M3717-18. 

Styrelsen beslutar att godkänna överenskommelsen och uppdraga åt Ordförande och VD att teckna 
erforderliga handlingar samt att återkalla överklagan av Mark- och miljödomstolens dom M 3717-18 
och att ansöka om utrivning av dammanläggning. 

Anders Edwa/1 reserverar sig mot beslut. 

Vid protokollet: 

~~~~ 
Kent Johannesson 
VD 

Justeras 
2022-03-

Lars Johnsson 
Ledamot 

Justeras 
2022-03-

Susanne Lottsfeldt 
Ledamot 

Justeras: 
2022-03-

Lina Bengtsson 
Ordf. 

Justeras: 
2022-03-

Lena Wallentheim 
Ledamot 

Närvarande: ovanstående samt Kristoffer Larsson 

Hässleholms Industribyggnads AB 

Justeras: 
2022-03-

Hanna Nilsson 
Ledamot 

Justeras: 
2022-03-

Anders Edwall 
Ledamot 

Norra Stationsgatan 2A, 281 48 Hässleholm · Tel: 0451-26 72 23 
hibab@hassleholm.se · www.hibab.se · Bankgiro: 489-7997 · Org.nr: 556075-1306 



Johannesson, Kent 

Från: 
Skickat: 
Till: 

Kopia: 
Ämne: 

Ja Mvh Susanne Lottsfeldt 

Hämta Outlook fö r iOS 

Lottsfeldt, Susanne 
den 22 mars 2022 17:58 
Bengtsson, Lina; Johannesson, Kent; Bengtsson, Lina; Edwall, Anders; Fors, Joachim; 
Johnsson, Lars; Nilsson, Hanna; Wallentheim, Lena 
Larsson, Kristoffer; Hesselbom, Maria 
Re: H I BAB 04:2022 

Från: Bengtsson, Lina <lina.bengtsson@osby.se> 
Skickat: Tuesday, March 22, 2022 3:50:37 PM 
Till: Johannesson, Kent <kent.johannesson@hassleholm.se>; Bengtsson, Lina <lina.m.bengtsson@hassleholm.se>; 
Edwall, Anders <anders.edwall@hassleholm.se>; Fors, Joachim <joachim.fors@hassleholm .se>; Johnsson, Lars 
<lars.johnsson@hassleholm.se>; Lottsfeldt, Susanne <susanne.lottsfeldt@hassleholm.se>; Nilsson, Hanna 
<hanna.ni1sson2@hassleholm.se>; Wallentheim, Lena <lena.wallentheim@hassleholm .se> 
Kopia: Larsson, Kristoffer <kristoffer.larsson@hassleholm.se>; Hesselbom, Maria <maria.hesselbom@hassleholm.se> 
Ämne: Sv: HIBAB 04:2022 

Ja. 

Vänliga hälsningar 

Lina Bengtsson 
MASN erksam hetsutveckla re 
Stab Hälsa & Omsorg 
Hälsa & Omsorg 
Osby Kommun 
283 80 Osby 
0479 - 52 83 00 
Växel: 0479 - 52 80 00 

lina.bengtsson@osby.se 
www.osby.se 
Så här hanterar Osby kommun personuppgifter. 

Från: Johannesson, Kent <kent.johannesson@hassleholm.se> 
Skickat: den 22 mars 2022 15:32 
Till: Bengtsson, Lina <lina.m.bengtsson@hassleholm.se>; Edwall, Anders <anders.edwall@hassleholm.se>; Fors, Joachim 
<joachim.fors@hassleholm.se>; Johnsson, Lars <lars.johnsson@hassleholm.se>; Bengtsson, Lina 
<lina.bengt sson@osby.se>; Lottsfeldt, Susanne <susanne.lottsfeldt@hassleholm.se>; Nilsson, Hanna 
<hanna.nilsson2@hassleholm.se>; Wallentheim, Lena <lena.wallentheim@hassleholm.se> 
Kopia: Larsson, Kristoffer <kristoffer.larsson@hassleholm.se>; Hesselbom, Maria <maria.hesselbom@hassleholm.se> 
Ämne: HIBAB 04:2022 



Johannesson, Kent 

Från: 
Skickat: 
Till: 

Kopia: 
Ämne: 

Ja 

Med vänlig hälsning 

Lena Wallentheim 
Oppositionsråd 

Förtroendevalda 
Tfn/mobil: 0451-26 83 71 
lena.wallentheim@hassleholm.se 
www.hassleholm .se 

Hässleholms kommun 
281 80 Hässleholm 

Wallentheim, Lena 

den 22 mars 2022 18:00 

Johannesson, Kent; Bengtsson, Lina; Edwall, Anders; Fors, Joachim; Johnsson, Lars; Lina 

Bengtsson; Lottsfeldt, Susanne; Nilsson, Hanna 

Larsson, Krist'otter; Hesselbom, Maria ' 

Sv: HIBAB 04:2022 

Från: Johannesson, Kent <kent.johannesson@hassleholm.se> 

Skickat: den 22 mars 2022 15:32 

Till: Bengtsson, Lina <lina.m.bengtsson@hassleholm.se>; Edwall, Anders <anders.edwall@hassleholm.se>; Fors, Joachim 

<joachim.fors@hassleholm.se>; Johnsson, Lars <lars.johnsson@hassleholm.se>; Lina Bengtsson 

<lina.bengtsson@osby.se>; Lottsfeldt, Susanne <susanne.lottsfeldt@hassleholm.se>; Nilsson, Hanna 

<hanna.nilsson2@hassleholm.se>; Wallentheim, Lena <lena.wallentheim@hassleholm.se> 

Kopia: Larsson, Kristoffer <kristoffer.larsson@hassleholm.se>; Hesselbom, Maria <maria.hesselbom@hassleholm.se> 

Ämne: HIBAB 04:2022 

Hej Styrelsen! 

Bifogar protokoll från dagens styrelsemöte. 

Protokollet kommer att anmälas och justeras -fysiskt, vid nästa sammanträde. 

Ni justerar digitalt med att besvara (ALLA) detta mail med ett JA eller NEJ. 

Kent Johannesson 
VD 

Tel: 0451-26 81 66 

Mobil: 0709-81 81 66 

kent.johannesson@hassleholm.se www.hibab.se 

Följ oss gärna på Facebook ~ 



Johannesson,Kent 

Från: 

Skickat: 
Till: 
Ämne: 

Ja! 
Mvh 
Lars Johnsson 

Hämta Outlook för iOS 

Johnsson, Lars 
den 22 mars 2022 18:18 
Johannesson, Kent 
Re: HIBAB 04:2022 

Från: Johannesson, Kent <kent.johannesson@hassleholm.se> 
Skickat: Tuesday, March 22, 2022 3:31:59 PM 
Till: Bengtsson, Lina <lina.m.bengtsson@hassleholm.se>; Edwall, Anders <anders.edwall@hassleholm.se>; Fors, Joachim 
<joachim.fors@hassleholm.se>; Johnsson, Lars <lars.johnsson@hassleholm.se>; Lina Bengtsson 
<lina.bengtsson@osby.se>; Lottsfeldt, Susanne <susanne.lottsfeldt@hassleholm.se>; Nilsson, Hanna 
<hanna.nilsson2@hassleholm.se>; Wallentheim, Lena <lena.wallentheim@hassleholm.se> 
Kopia: Larsson, Kristoffer <kristoffer.larsson@hassleholm.se>; Hesselbom, Maria <maria.hesselbom@hassleholm.se> 
Ämne: HIBAB 04:2022 

Hej Styrelsen! 

Bifogar protokoll från dagens styrelsemöte. 
Protokollet kommer att anmälas och justeras - fysiskt, vid nästa sammanträde. 

Ni justerar digitalt med att besvara (ALLA) detta mail med ett JA eller NEJ. 

Kent Johannesson 

VD 

Tel: 0451-26 81 66 
Mobil: 0709-81 81 66 

kent.johannesson@hassleholm.se www.hibab.se 

Följ oss gärna på Facebook ~ 

Hässleholms Industribyggnads AB 

Norra Stationsgatan 2A, 281 48 HÄSSLEHOLM 



Johannesson, Kent 

Från: 
Skickat: 
Till: 

Kopia: 
Ämne: 

Ja. 

Nilsson, Hanna 
den 23 mars'2022 13:00 
Johannesson, Kent; Bengtsson, Lina; Edwall, Anders; Fors, Joachim; Johnsson, Lars; Lina 
Bengtsson; Lottsfeldt, Susanne; Wallentheim, Lena 

I 1 

Larsson, Kristoffer; Hesselbom, Maria 
Sv: HIBAB 04:2022 

Från: Johannesson, Kent <kent.johannesson@hassleholm.se> 
Skickat: den 22 mars 2022 15:32 
Till: Bengtsson, Lina <lina.m.bengtsson@hassleholm.se>; Edwall, Anders <anders.edwall@hassleholm.se>; Fors, Joachim 
<joachim.fors@hassleholm.se>; Johnsson, Lars <lars.johnsson@hassleholm.se>; Lina Bengtsson 
<lina.bengtsson@osby.se>; Lottsfeldt, Susanne <susanne.lottsfeldt@hassleholm.se>; Nilsson, Hanna 
<hanna.nilsson2@hassleholm.se>; Wallentheim, Lena <lena.wallentheim@hassleholm.se> 
Kopia: Larsson, Kristoffer <kristoffer.larsson@hassleholm.se>; Hesselbom, Maria <maria.hesselbom@hassleholm.se> 
Ämne: HIBAB 04:2022 

Hej Styrelsen! 

Bifogar protokoll från dagens styrelsemöte. 
Protokollet kommer att anmälas och justeras -fysiskt, vid nästa sammanträde. 

Ni justerar digitalt med att besvara (ALLA) detta mail med ett JA eller NEJ. 

Kent Johannesson 
VD 
Tel: 0451-26 81 66 
Mobil: 0709-81 81 66 

kent.johannesson@hassleholm.se www.hibab.se 

Följ oss gärna på Facebook fa 

Hässleholms Industribyggnads AB 
Norra Stationsgatan 2A, 281 48 HÄSSLEHOLM 



Johannesson, Kent 

Från: 
Skickat: 
Till: 

Kopia: 
Ämne: 

JA 

Hämta Outlook för iOS 

Edwall, Anders 
den 23 mars 2022 14:25 
Johannesson, Kent; Bengtsson, Lina; Fors, Joachim; Johnsson, Lars; Lina Bengtsson; 
Lottsfeldt, Susanne; Nilsson, Hanna; Wallentheim, Lena 

\ \ \ 
Larsson, Kristoffer; Hesselbom, Maria 
Re: HIBAB 04:2022 

Från: Johannesson, Kent <kent.johannesson@hassleholm.se> 
Skickat: Tuesday, March 22, 2022 3:31:59 PM 
Till: Bengtsson, Lina <lina.m.bengtsson@hassleholm.se>; Edwall, Anders <anders.edwall@hassleholm.se>; Fors, Joachim 
<joachim.fors@hassleholm.se>; Johnsson, Lars <lars.johnsson@hassleholm.se>; Lina Bengtsson 
<lina.bengtsson@osby.se>; Lottsfeldt, Susanne <susanne.lottsfeldt@hassleholm.se>; Nilsson, Hanna 
<hanna .ni1sson2@hassleholm.se>; Wallentheim, Lena <lena.wallentheim@hassleholm.se> 
Kopia: Larsson, Kristoffer <kristoffer.larsson@hassleholm.se>; Hesselbom, Maria <maria.hesselbom@hassleholm.se> 
Ämne: HIBAB 04:2022 

Hej Styrelsen! 

Bifogar protokoll från dagens styrelsemöte. 
Protokollet kommer att anmälas och justeras - fysiskt, vid nästa sammanträde. 

Ni justerar digitalt med att besvara (ALLA) detta mail med ett JA eller NEJ. 

Kent Johannesson 
VD 

Tel: 0451-26 81 66 
Mobil: 0709-81 81 66 

kent.johannesson@hassleholm.se www.hibab.se 

Följ oss gärna på Facebook (a 

Hässleholms Industribyggnads AB 
Norra Stationsgatan 2A, 281 48 HÄSSLEHOLM 
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Överenskommelse gällande 
Hammarmölledamm 

 
 

PARTER HÄSSLEHOLMS INDUSTRIBYGGNADSAKTIEBOLAG 
(HIBAB) 
(556075-1306) Andel: Fastighet/Dämme 1/1 
c/o Kent Johannesson 
Norra stationsgatan 2A 
281 48 Hässleholm 
Tfn: 0451-26 81 66 

 STATEN genom LÄNSSTYRELSEN I SKÅNE LÄN  

(org.nr 202100-2346) 
205 15 MALMÖ 
Tel: 010-224 10 00 

 
 

BAKGRUND På fastigheten Hässleholm Tormestorp 5:31 har det bedrivits 
vattenkraftsverksamhet och dämning (Hammarmölledamm) under 
lång tid. 
 
Hovdalaån som rinner igenom Hammarmölledamm har i den 
nationella strategin för skydd av värdefulla vattenmiljöer utpekats som 
nationellt särskilt värdefullt vatten med avseende på dess naturvärden. 
Ån hyser ett hundratal flodpärlmusslor (EN), tidigare har här även 
påträffats skal av tjockskalig målarmussla (EN). Ån är sedan december 
2020 utpekad av Regeringen som ett Natura 2000 område. 
 

Länsstyrelsen har våren 2021 beviljats medel av Naturvårdsverket för 
att låta Naturcentrum utreda olika åtgärdsförslag för att kunna 
kvarhålla vatten i dammen alternativt anlägga sidovåtmarker. 
Utredningen som redovisades den 14 juni 2021 visar på att naturliga 
bergsklackar verkar saknas och lågpunkter med kompletterande 
schaktning skulle kunna medföra anläggande av två sidovåtmarker på 
totalt cirka 1,35 hektar.  

 

~ Länsstyrelsen V Skåne 
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Mark och miljödomstolen meddelade i dom den 10 februari 2022, 
Mål nr M 3717-18, att anläggningen inte omfattas av urminnes hävd 
och avslog yrkandet om lagligförklaring av befintlig 
vattenkraftsanläggning bestående av betongdamm med tillhörande 
fyllningsdammar på ömse sidor, överfallsutskov med tillhörande rör 
för minimitappning och bottenutskovslucka samt tilloppstub, turbiner 
och kraftstation med tillhörande utloppskanal. 
 

Länsstyrelsen har våren 2022 beviljats medel (2 miljoner kronor) för 
ytterligare utredning och anläggande av vattenyta/sidovåtmark i den 
tömda dammen. Sista dag för medels nyttjande är 2023-03-31. 

BESKRIVNING AV 
AVTALSOMRÅDET 

Hammaremölledamm utgörs av en dämd vattenyta på cirka 6 hektar. 
Fastigheten och dammanläggning ägs av Hässleholms 
industibyggnadsaktiebolag (HIBAB)  

SYFTE Syftet med avtalet är att klargöra parternas roller, ansvar och 
finansiering i samband med fullgörande av Mark och miljödomstolens 
dom den 10 februari 2022 mål nr M3717-18 samt vid anläggande av 
vattenytor/sidovåtmarker i fd Hammarmölledamm, efter först 
avtappning och senare utrivning av dammen. 

MÅLBILD Efter av Mark-och miljödomstolen meddelad dom den 10 februari 
2022 mål nr M3717-18, uppnå högre naturvårdsnytta och 
friluftslivsbevarande åtgärder genom anläggande av vattenytor 
/sidovåtmarker i före detta Hammarmölledamm enligt 
Naturcentrums utredning 14 juni 2021 och kommande 
kompletterande utredningar i ärendet. Om utrivning medger att 
befintlig brosträckning kan behållas är detta i första hand önskvärt. 
Om detta ej är görligt så flyttas infrastrukturen med led, bro över ån 
och rastplats till den nya vattenytan/sidovåtmark. För att få 
ytterligare kunskap kring möjliga utformningar och genomförande 
och inför upprättande av anmälan om våtmark låter HIBAB fortast 
möjligt avsänka dammytan till åfårans nivå och låta denna nivå bestå så 
att upptorkning sker och underlaget blir körbart. Arbetet med 
anläggande av vattenytor/sidovåtmarker bör ske under 
lågflödesperioden (sommaren) år 2022. Arbetet måste vara avslutat 
och betalt senast den 31 mars 2023, sedan upphör länsstyrelsens 
förfoganderätt över medlen.  

Då tidsramen är knapp behöver denna överenskommelse 
undertecknas av båda parter senast 2022-04-15, för att inhämtande av 
artskyddsdispens, avtappning, utredning, projektering, inhämtande av 

@! Länsstyrelsen 
~ Skåne 
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erforderliga godkännande, dispenser, samråd och eventuella tillstånd 
kopplade till anläggande av vattenytor/sidovåtmarker, genomförande 
och slutbesiktning ska kunna utföras.  

Om överenskommelsen avseende vattenyta/sidovåtmark ej går att 
uppfylla inom tidsramen 2023-03-31, är det parternas ambition att 
vattenyta ska anläggas vid en senare tidpunkt. Detta är dock beroende 
av vid den tidpunkten sökbara medel för anläggande av våtmark och 
den prioritering mellan olika projekt som kan vara aktuell vid den 
rådande tidpunkten. 

Det är inte aktuellt för någon av parterna att stå ansvarig för nytt 
dämme som kräver tillstånd enligt 11 kapitlet miljöbalken, då ett 
sådant tillstånd är förenat med ansvar, underhåll och tillsynsavgifter.  

FÖRBINDELSE HIBAB förbinder sig att inom överenskommelseområdet utföra och 
bekosta (samtliga kostnader som uppkommer avseende utredningar, 
anmälningar, tillstånd, projektering och genomförande (investering) 
samt förvaltning (drift och skötsel)) enligt följande: 

• Snarast och senast 2022-04-22 till vattenenheten, 
länsstyrelsen inlämna ansökan om artskyddsdispens 
gällande hur citronfläckig kärrtrollslända, 
flodpärlmussla, utter, kungsfiskare, sångsvan, 
fladdermöss och övriga eventuellt påverkade 
fågelarter påverkas av en dammavsänkning. 

• Snarast och senast 5 dagar efter eventuell beviljad 
artskyddsdispens trätt i laga kraft, öppna 
bottenutskovsluckan för att tömma dammen ner till 
åfårans nivå och låta denna nivå bestå så att 
upptorkning sker och underlaget blir ”körbart”.  

• Upprätta och bekosta ansökan om utrivning av 
dammanläggning. Inför ansökan ska samråd ske med 
länsstyrelsen. Ansökan ska lämnas in till Mark- och 
miljödomstolen senast 2022-12-31. 

• Även fortsättningsvis bekosta och ansvara för bro 
över Hovdala ån, om bron behålls i nuvarande läge, 
byggnaden Mjölmöllan med tillhörande byggnad. 

• Efter båda parters undertecknande av denna 
överenskommelse återkalla överklagan av Mark- och 
miljödomstolens dom M 3717-18. 

 
Länsstyrelsen förbinder sig att inom överenskommelseområdet utföra 
och bekosta (samtliga kostnader som uppkommer avseende 

@! Länsstyrelsen 
~ Skåne 
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utredningar, anmälningar, tillstånd, projektering och genomförande 
(investering) samt förvaltning (drift och skötsel)) enligt följande: 

• Upprätta anmälan/tillståndsprövning om 
vattenverksamhet gällande anläggande av 
vattenytor/sidovåtmarker, normal handläggningstid 
för detta är cirka 8 veckor. 

• Vid behov upprätta ansökan om artskyddsdispenser 
kopplade till ny vattenyta/sidovåtmark. 

• Ansvara för projektering och anläggande av 
vattenyta/sidovåtmark i Hammarmölledamm, 
faktura ska vara betald senast 2023-03-31. Därefter 
upphör länsstyrelsens förfoganderätt över medlen. 

• Ansöka om ev miljötillstånd gällande bortkörning av 
schaktmassor från Hammarmölledamm. 

• Bekosta biotopförbättrande åtgärder, vad som kan 
krävas utöver normal utrivning, i strömsträckan som 
uppkommer efter utrivningen av dämmet och i 
strömsträckan nedströms dämmet. 

• Om nuvarande led/bro ej kan vara kvar efter 
utrivningen och under förutsättning att länsstyrelsen 
kunnat anlägga ny vattenyta/sidovåtmark, anlägga 
ny led, bro över ån och rastplats vid nya 
vattenytan/sidovåtmark. 

• Skötsel av området genom slåtter och eller bete inom 
ramen för naturreservatet. 

• Ansvara för information till allmänheten gällande de 
planerade åtgärderna kring Hammarmölledamm, 
under förutsättning att HIBAB möjliggör för 
länsstyrelsen att anlägga ny vattenyta/sidovåtmark 
inom given tidsram. 
 

ÖVERRENSKOMMELSE 
TID 

Överenskommelsen gäller från undertecknade tills 
förbindelsepunkterna är uppfyllda, under förutsättning att dessa 
går att genomföra. Gällande anläggande av 
vattenyta/sidovåtmark behöver detta vara genomfört och betalt 
senast den 31 mars 2023. Därefter upphör överenskommelsen i 
denna del. 

FÖRBINDELSE Fastighetsägaren förbinder sig att vid eventuell överlåtelse av 
fastigheten göra förbehåll om denna överenskommelse och även 
lämna uppgift om ny ägare till Länsstyrelsen. 

@! Länsstyrelsen 
~ Skåne 
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ÄNDRINGAR Ändring i eller tillägg till denna överenskommelse skall ske 
skriftligen. 

ANTAL EXEMPLAR Denna överenskommelse har upprättats i två likalydande exemplar, 
varav parterna tagit var sitt. 

 
 
 
Underskrifter 

 

  
(Ort, datum) 
 

  
(Ort, datum) 

För Länsstyrelsen 
 
 .....................................................  
 
 
  

För Hässleholms Industribyggnadsaktiebolag 
 
 ......................................................  
 
 

 Ovanstående fastighetsägares firmatecknares egenhändiga 
namnteckningar bevittnas nedan: 
 
 .....................................................  
(Namnteckning) 

 

 

 .....................................................  
(Namnförtydligande, telefon) 

 
 
 .....................................................  
(Namnteckning) 

 

 .....................................................  
(Namnförtydligande, telefon) 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

@! Länsstyrelsen 
~ Skåne 
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Denna rapport utgör slutrapporten i LEVA-projektet "Finjasjön- en balansakt mellan bra och dåligt 

tillstånd - vad är droppen?", som pågått sedan 2018, och finansieras med medel från Havs- och 

vattenmyndigheten. Syftet är att ta reda på hur sjöns näringsstatus kan förbättras. Målet är att 

identifiera de åtgärder som krävs för att nå god status avseende näringsämnen. 

 

Finjasjöns arbetsgrupp med representanter från Tekniska förvaltningen, Miljö- och stadsbyggnads-

förvaltningen, Hässleholms vatten AB, Finjasjö Fiskevårdsområde, Finjasjöns fiskevårdsförening, 

Lunds universitet och Länsstyrelsen i Skåne har medverkat i projektet. 

 

  

 
 
Beställning: Länsstyrelsen Skåne, Thomas Lakowitz 
Framställt av: Ekologigruppen AB 
www.ekologigruppen.se 
Telefon: 046-10 67 50 
Slutversion: 2022-01-28) 
Uppdragsansvarig: Cecilia Holmström 
Medarbetare: Birgitta Bengtsson 
Intern granskning av rapport: Karl Holmström 2021-11-15 
Illustration: Ekologigruppen AB 
Internt projektnummer: 8807  
Bild på framsidan: Finjasjön, stranden vid Björkviken, juni 2021. Foto Birgitta 
Bengtsson 
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Sammanfattning 
Människan har påverkat Finjasjön under lång tid. Sjön sänktes 3 meter under andra halvan av 1800-

talet. Orenat avloppsvatten har släppts ut i sjön sedan slutet av 1800-talet, och i allt större mängder 

under 1930- och 1940-talet innan reningsverket i Hässleholm byggdes 1949. Näringen har lagrats i 

sedimentet och finns fortfarande kvar i stora mängder. När det blir syrebrist i sjön, vanligtvis under 

sommar/höst när temperaturen är hög, läcker fosfor upp i vattenmassan och bidrar till algblom-

ningar, som försämrar vattenkvaliteten. Genom omfattande årliga utfiskningar hålls fosforhalterna 

och algblomningarna nere.  

Det stora läckaget av fosfor från sedimenten identifierades redan på 1980-talet som ett problem och 

man försökte muddra sjön, vilket inte fungerade. Under 2020 har nya mätningar i sedimentet gjorts 

där fosforläckaget från sedimentet beräknades årligen uppgå till cirka 5 ton. Detta läckage är 

huvudsakligen orsakat av de tidigare utsläppen under 1900-talet. Om sjön hade varit frisk och 

opåverkad skulle den istället fungerat som en fosforfälla, där transporten ut ur sjön skulle varit 

tydligt lägre än transporten in till sjön.  

Vad är droppen? 
Med hänvisning till projektrubriken, Vad är droppen?, kan man konstatera att det inte är en droppe 

som avgör sjöns kvalitet. I stället har sedimentundersökningen visat att sjön har en stor, domineran-

de källa, nämligen fosforläckage från sedimenten. Man kan inte under rimlig tid åtgärda Finjasjöns 

problem utan att begränsa internbelastningen. Även om reningsverken och alla andra källor kring 

sjön tas bort så kommer algblomningarna att fortsätta, eftersom sedimenten läcker så mycket.  

Vilka åtgärder kan få sjön att nå god status? 
Reduktionsfiske bedrivs och har bedrivits tidigare i omgångar, vilket tillsammans med åtgärder i 

reningsverk och inom jordbruket har lett till tydliga förbättringar av sjöns vattenkvalitet. Jämfört 

med situationen på 1980-talet är situationen idag betydligt bättre med lägre totalfosforhalter och 

större siktdjup. Trots detta finns övergödningsproblem med algblomningar kvar, och god status har 

inte uppnåtts i sjön. För att Finjasjön ska nå god status behövs enligt modellberäkningar (Huser 

2021) en reduktion av fosforbelastningen på 6 ton fosfor per år i förhållande till den belastning som 

beräknas råda idag. 

Inom projektet har en sedimentundersökning gjorts. Där visas att en sedimentbehandling har 

potential att reducera sjöns interna fosforläckage på ett avgörande sätt. Av dessa 6 ton kan 

sedimentbehandling stå för 5 ton, alltså drygt 80 % av det modellerade reduktionsbehovet. 

Sedimentbehandling har gjorts i flera sjöar med gott resultat. Kostnaden för en sådan behandling av 

Finjasjön uppskattas till 30 miljoner kronor (Huser 2021). 

Utöver fastläggning av fosfor med sedimentbehandling bedöms att fortsatt, och om möjligt 

förstärkt, vårdfiske är en viktig åtgärd. Ett förstärkt vårdfiske kan bidra till att minska det interna 

fosforläckaget från sedimenten, men bedöms inte ensamt klara av det reduktionsbehov som finns 

för att stabilt uppnå god status. Kostnaden för det nuvarande vårdfisket är ca 1,2 miljoner per år.  

För att uppnå god status behöver även den fosfor som tillförs via vattendrag och reningsverk 

minska. Åtgärder för att minska denna externa belastning behöver täcka resterande 20 % (1000 kg), 

vilket kan vara svårt att uppnå. I denna rapport ges förslag där externa åtgärder kommer upp i 500 

kg reduktion, med ganska osäkra siffror på hur mycket fosfor som kan reduceras. Kostnaden för 

dessa externa åtgärder är också svåra att uppskatta, men beräkningar visar på cirka 70 miljoner 

kronor. 

Det finns alltså möjligheter att Finjasjön kan nå god status avseende näringsämnen. 

Kostnaden beräknas till drygt 100 miljoner kronor. 
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Inledning 
Länsstyrelsen Skåne och Hässleholms kommun driver ett projekt där näringsbelastningen av Finja-

sjön undersöks. Syftet är att ta reda på hur sjöns näringsstatus kan förbättras. Projektet är ett 

LEVA-projekt 2018-2020 "Finjasjön- en balansakt mellan bra och dåligt tillstånd - vad är droppen?" 

I projektet, som finansieras med medel från Havs- och vattenmyndigheten, är målet att identifiera 

de åtgärder som krävs för att nå god status i Finjasjön. Med tanke på det långvariga åtgärdsarbetet 

som bedrivits i Finjasjön och projektets fokus på både sjön och tillrinningsområdena, så bidrar 

projektet även med värdefull erfarenhet för framtida åtgärdsarbete.  

Som ett led i detta har Ekologigruppen Ekoplan AB fått i uppdrag sammanställa material och 

undersökningar som tar upp övergödningsproblematiken i sjön. Föreliggande rapport belyser 

problemen i sjön, beskriver historiken och utreder vilka näringskällor som belastar sjön och vilka 

möjliga åtgärder som kan få sjön att uppnå god status. Då målet för god status när det gäller 

näringsämnen handlar om fosfor, har fokus lagts på detta. 

Rapporten sammanfattar data från bland annat Hässleholms vattenundersökningar (Regito) och 

från Helgeåns recipientkontroll, samt andra undersökningar i sjön.  

Tidigare rapporter i detta LEVA-projekt har varit Erosionsriskkartering runt Finjasjön (Ekologigruppen 

2021), Fosforbudget för Finjasjön (Häggqvist 2019) och Sedimentundersökning och utvärdering av 

sedimentnäringsförhållanden och internbelastning av fosfor i Finjasjön (Huser 2021). Dessa rapporter 

sammanfattas kort i denna slutrapport. 

Sammanställningen har gjorts av Birgitta Bengtsson och Cecilia Holmström, Ekologigruppen, och 

har utförts på uppdrag av Länsstyrelsen i Skåne, där Thomas Lakowitz har varit kontaktperson. 

 

 

Figur 1. Finjasjön är en populär och välbesökt sjö bland annat för fiske, bad och rekreation. Foto: 
Ekologigruppen, juni 2021. 
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Övergödning och algblomning 
För mycket näring i en sjö orsakar övergödning. En del av näringstillförseln sker naturligt., men 

mänskliga aktiviteter tillför extra näringsämnen i form av kväve och fosfor. Verksamheter som 

bidrar till övergödningen är framför allt jordbruk, avlopp och reningsverk. Utsläpp av övergödande 

näringsämnen leder till ökad biologisk produktion av växtplankton och andra organismer. När 

dessa organismer dör, sjunker de till botten och bryts ned, Nedbrytningen förbrukar syre vilket, 

särskilt under perioder med sämre cirkulation, kan leda till syrebrist. Vid syrefria förhållanden kan 

fosfor som är bundet i bottensedimentet frigöras till vattnet (internbelastning) och den ökade 

fosforhalten gör att växtplankton kan tillväxa ännu mer. Övergödningen leder till att 

vattenkvaliteten blir sämre och den biologiska mångfalden minskar. 

I sjöar och vattendrag är det nästan alltid fosfor som orsakar övergödning. Det leder ofta till en 

ökad produktion av växtplankton och fintrådiga alger. Sommartid kan det bli massförökning av 

växtplankton, så kallad algblomning. Kraftig algblomning kan till exempel göra vattnet fläckvis 

grynigt, strimmigt, grön- eller brunfärgat. Algblomningarna består dessutom ibland av giftiga 

cyanobakterier (blågrönalger) som påverkar bland annat badvattenkvalitén negativt. Förhållandet 

mellan organismer ändras när vattnet blir grumligt och undervattensväxterna får svårt att klara sig. 

Minskad undervattensvegetation innebär att växtplankton får mindre konkurrens och kan öka 

ytterligare i mängd. 

I det grumliga vattnet kan rovfisk som gädda inte upptäcka sina byten. Därmed kan vitfisk som 

mört, ruda och braxen öka. När mörten ökar mycket i antal kan de till stor del äta upp sjöns 

bestånd av djurplankton. När djurplanktonen försvinner minskar deras betning av växtplankton, 

som därmed kan tillväxa ytterligare, vilket ger ett ännu grumligare vatten. Andra vitfiskar som ruda 

och braxen har ett beteende att böka runt i bottensedimenten, vilket bidrar till frigörande av 

näringsämnen och grumling. På detta sätt blir algblomningsproblemen och störningarna i 

ekosystemet allt större (Figur 2).  

 

 

Figur 2. I varje sjö finns ett unikt ekosystem, där växter och djur samverkar på ett komplicerat sätt. Ett 
grumligt vatten förblir ofta grumligt, eftersom växt- och djurlivet förstärker detta tillstånd. Stor 
näringstillgång gör att sjön lättare hamnar i ett grumligt tillstånd. Illustration Ekologigruppen.  

 

Klart tillstånd 

mycket djurplankton 

lite vitfis~ ~
tl'" 
( 

Grumligt tillstånd 



Slutrapport Finjasjöprojektet 
2022-01-28 
Slutversion 

 Ekologigruppen Ekoplan AB 8 (74) 

Viktiga händelser i Finjasjöns historia  
Uppgifterna nedan är huvudsakligen hämtade från Hässleholms kommuns hemsida, men även från 

fiskevårdsföreningar och tidningsklipp samlade i Pålsson 1993. I bilaga 8 finns en mer heltäckande 

förteckning över viktiga årtal och händelser i Finjasjöns historia. 

Människan har utnyttjat Finjasjön under lång tid utan tanke eller vetskap om konsekvenserna. Sjö-

sänkningarna under andra halvan av 1800-talet bidrog bland annat till ökat markläckage. Redan i 

slutet av 1800-talet började utsläppen till Finjasjön av orenat avloppsvatten, som sedan tog riktig 

fart med vattenklosetternas intåg på 1940-talet. De negativa effekterna märktes redan på 1930-talet 

då föroreningarna anmäldes av Finjasjöns fiskevårdsförening.  

Under 1940-talet var föroreningarna uppenbara med fiskdöd och algblomningar. Hässleholms 

reningsverk byggdes klart 1949 och på 1950-talet påbörjades utfiskning av ogräsfisk för att förbättra 

vattenkvaliteten. Trots detta följde somrar med algblomning och fiskdöd, speciellt 1956 och 1970. 

Som en följ restes krav på restaurering av sjön från flera föreningar 1974.  

1980 gav kommunen Uppsalalimnologerna att föreslå restaureringsåtgärder för sjön. Ett av 

förslagen var att muddra sjön för att minska läckaget av fosfor från sedimenten. Muddring skedde 

1984-1991, vilket inte ledde till någon förbättring eftersom de djupare sedimenten som blottlades 

fortsatte läcka fosfor.  

I början på 1990-talet inventerade kommunen Finjasjöns tillflöden och påbörjade arbetet med 

åtgärder inom jordbruket till exempel skyddszoner. 

Under 1992-1994 påbörjades storskaligt reduktionsfiske med trålning, som haft positivt resultat på 

fosforhalter och algblomningar. Sedan 2010 pågår årligt vårdfiske med andra metoder. 

År 1995 byggdes reningen vid Hässleholms reningsverk ut med den 30 hektar stora Magle våtmark. 

 

 

Figur 3. Mölleröds fågelplattform, med utsikt över Finjasjön, Almaån och en restaurerad strandäng med 
ett rikt fågelliv.   
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Finjasjön engagerar 
Genom åren har det kommit många larm om problem som uppstått i Finjasjön, från engagerade 

människor i närheten av sjön. Några av dessa larm och miljöproblem tas upp nedan, mer finns att 

läsa i billaga 3. 

Bada i sjön 
Vanligtvis är vattnet klart och det går utmärkt att bada i Finjasjön. Men under varma perioder under 

sommaren, speciellt när det är svag vind och lite omrörning i sjön, kan det uppstå giftiga algblom-

ningar då man inte bör bada. Algblomningen syns tydligt som gröna ansamlingar på ytan. Hässle-

holms kommun tar regelbundet prover vid kommunens badplatser Mjölkalånga och Björkviken. 

Det är vanligtvis förekomst av cyanobakterier som medför avrådan från bad. Cyanobakterierna kan 

bilda gifter och det är extra viktigt att små barn och hundar inte får i sig vattnet när algerna 

blommar. Läs mer under rubriken Algblomningar på sidan 19. 

Sötekärrsbäcken 
Sötekärrsbäcken (Figur 5har ett litet avrinningsområde och bäcken är tidvis uttorkad. Flödet i 

bäcken har minskat då dagvatten från Hässleholms tätort, som tidigare leddes hit, numera leds till 

Maglekärrsbäcken. Under upprepade tillfällen har det kommit larm om föroreningar från Sötekärrs-

bäcken. Invid bäcken finns en nerlagd avfallstipp. Eftersom flödet är litet har Sötekärrsbäcken 

endast en marginell betydelse när det gäller övergödningsproblemen i Finjasjön (Figur 6). 

Miljögifter har konstaterats i bäcken 2019 men hur stor mängd miljögifter som transporteras vidare 

ut i sjön är oklart. Undersökningar i fisk har gjorts 2018-2019 och miljögifter påträffades i halter 

som inte var anmärkningsvärda. PFOS påträffades i analyserade fiskar med halter under gällande 

gränsvärde. Läs mer i bilaga 3. 

Maglekärrsbäcken 
Maglekärrsbäcken tar emot vatten från Hässleholms reningsverk. Vattnet leds via Magle våtmark 

innan det rinner ut i Finjasjön. Maglekärrsbäcken är en liten bäck med ett medelflöde på cirka 0,1 

m3/s. Bäcken har tidvis betydligt högre näringshalter än sjövattnet. Vid höga flöden kan även 

bräddning från ledningsnät och reningsverket ske. Detta kan tillfälligt orsaka lokala problem med 

vattenkvaliteten. Arbete med att skilja dagvattnet från spillvattnet pågår och numera sker 

bräddningar mer sällan. 

Problemen med algblomning och dålig vattenkvalitet, som tidvis uppmärksammats i den sydöstra 

delen av Finjasjön, vid Sjörröd och Björkviken, kan delvis härledas till Maglekärrsbäcken, där 

fosforhalterna tidvis är höga. Ett grundproblem är dock Finjasjöns näringsrika sediment som gör att 

sjöns vatten periodvis har låga syrgashalter och förhöjda fosforhalter. Vid algblomningar förs 

algerna i den förhärskande vindriktningen in mot Sjörrödsviken/Björkviken. Dålig vatten-

omsättning i den grunda viken bidrar också till problemen.  
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Figur 5. Sötekärrsbäcken och Maglekärrsbäcken mynnar i Finjasjöns sydöstra del, söder om Sjörröd. 
Hässleholms reningsverks utsläpp pumpas upp till Magle våtmark där det passerar innan det leds ut i 
Maglekärrsbäcken.  

 

 

Figur 6. Inget dagvatten leds längre ut i Sötekärrsbäcken. Diket är tidvis helt stillastående. Foto. 
Ekologigruppen, juni 2021. 
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Hur är läget i Finjasjön? 
Allmänt om Finjasjön 

 

Figur 7. Finjasjön med de fem större tillflödena (svarta linjer) och avflödet Almaån i norr. Mellan de 
större, namnsatta tillflödena rinner vattnet av direkt till sjön eller via mindre diken och bäckar. Dessa 
områden benämns närområden i denna rapport. Maglekärrsbäcken, i öster vid Hässleholms reningsverk, 
är exempel på en sådan mindre bäck. I bilaga 9 finns en karta över dikningsföretag i avrinningsområdet. 
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Finjasjön är en relativt grund och näringsrik sjö inom Helgeåns avrinningsområde. Sjön har fem 

större tillflöden och ett frånflöde, Almaån, som leder till Helge å (Figur 7). I Figur 8finns en djup-

karta över sjön.  

Tabell 1. Data om Finjasjön. Avrinningsområdet 
anges inklusive sjöyta. Tabell från Regito 2021. 
 

 
 

Sjön har sänkts två gånger med totalt 3 m. Stränderna är flacka och man har byggt bostäder på den 

gamla sjöbotten vilket lett till problem med översvämningar. Sjöns utlopp har reglerats sedan 2009. 

Enligt en ny vattendom från augusti 2020 får sjön dämmas under 15 mars till 30 september. Den 

maximala vattennivån då dämmet får användas är 43,18 meter över havet. Det förhöjda vatten-

ståndet sommartid underlättar för båttrafik och för badande blir det mindre långgrunt. Även för 

vattenkvaliteten är dämningen positiv, det ger ett högre vattenstånd som ger kallare bottenvatten 

och större vattenvolym i sjön. 

 

Figur 8. Djupkarta över Finjasjön. Djuphålan ligger i sjöns sydöstra del. En mindre djuphåla finns i norra 
delen. Stora delar av sjön har ett djup under 5 meter. Sjörrödsviken är långgrund.  Karta från 
Stadsbyggnadskontoret, Hässleholms kommun. 
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Mätningar 
Hässleholms kommun gör omfattande limnologiska undersökningar i Finjasjön (lokal P0 över 

djuphålan i sjöns södra del) och även i tillrinnande vattendrag och avflödet, Almaån. Regito AB har 

utfört undersökningarna fram till och med 2020, och sedan 2021 är det Calluna AB som är 

ansvariga. Dessutom sker provtagning vid en lokal i norra delen av sjön inom Helgåns samordnade 

recipientkontrollprogram (SRK), där kontroll av vattenkemi har gjorts sedan 1979, men endast 4-6 

gånger per år. Mer om mätprogrammet finns i bilaga 2. 

Syrgasbrist och övergödningskarusellen 
Syrgashalten mäts på olika djup över djuphålan varje vecka under sommaren. Syrgasbrist i botten-

vattnet uppträder varje år under några veckor (Figur 10). Det extremt torra och varma året 2018 

sticker ut där 9 av de 13 sommarveckorna hade syrefritt vatten, medan det 2015 och 2017 endast 

var under en av sommarveckorna som syrefritt vatten uppmättes. Under 2020 var det syrefritt vid 

bottnen redan i juni och låga syrgashalter ovanligt högt upp i vattenmassan. I Figur 11 illustreras 

resultatet för vecka 30 (slutet av juli) under åren 2015-2020. År 2015 och 2017 var syrgashalten 

likartad genom hela djupprofilen, då vattnet var omrört. De övriga tre åren var det syrgasfritt på 

botten (11 m) och låga halter längre upp i profilen.  

När det blir syrgasbrist på bottnen triggas övergödningskarusellen. Djur som kan förflytta sig flyr 

från syrefria områden och andra djur dör. Den syrefria miljön leder även till att fosfor och 

ammonium frigörs från sedimenten och kan föras upp till ytan där det gynnar tillväxten av 

cyanobakterier (blågröna alger, Figur 9). Algerna sedimenterar till bottnen när de dör och förbrukar 

syre då de bryts ner. På detta sätt sker en självförstärkande effekt, där algblomning gynnar 

utbredningen av syrefria bottnar som i sin tur gynnar algblomning.   

 

 

Figur 9. När det är vindstilla kan algerna lägga sig på sjöytan i ett tjockt lager. Foto Ekologigruppen. 
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I Finjasjöns norra del, där mätningar görs inom den samordnade recipientkontrollen för Helge å 

(SRK) finns mätvärden av syrgashalter från de djupaste delarna (9 meter) 4-6 gånger per år sedan 

1982. Endast en gång per år har mätningarna gjorts på sommaren, vilket ger en otydlig totalbild. 

Dessa mätningar visar syrefritt bottenvatten endast enstaka år.   

Vid syrgasbrist kan även ammoniumhalterna bli förhöjda. Många fiskarter och andra vattenlevande 

organismer är känsliga för höga halter av ammonium. I Figur 13 illustreras 

ammoniumkvävehalterna vid ytan och bottnen i Finjasjön 2020. Man ser en tydlig koppling mellan 

låga syrgashalter i bottenvattnet (Figur 12) och höga ammoniumhalter. Gränsvärden och riktvärden 

för laxfiskvatten enligt SFS 2001:554 för ammoniumkväve (NH4-N) anger ett riktvärde på 0,03 

mg/l och ett gränsvärde på 0,78 mg/l. Finjasjön är inte ett utpekat laxfiskvatten, men gränsvärdet 

överskreds i augusti 2020 (vecka 34, botten 0,79 mg/l).  

Under förhållanden med höga vattentemperaturer och höga pH-värden, kan ammonium övergå till 

ammoniak, vilket kan vara toxiskt för vattenlevande organismer. Miljökvalitetsnormen (HVMFS 

2019:25) för ammoniak-kväve i vattenförekomster (inland) är 0,0068 mg/l (maxvärde).  

 

Figur 10. Antal veckor med olika syrgastillstånd i Finjasjöns södra del (F0), bottenvatten, under sommaren 
baserat på vecka 23-35 (totalt 13 veckor) åren 2015-2020. Tillståndet är klassat enligt Naturvårdsverket 
1999 (Rapport 4913).  

 

 

 

 

Figur 11. Syrgashalter i Finjasjön på 0-11 meters djup i vecka 30 under 2015-2020. 
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Figur 12. Syrgashalterna i Finjasjöns yt- och bottenvatten 2020. Från Limnologisk årsrapport för Finjasjön 
2020, Regito 2021. 

 

 

Figur 13. Ammoniumkvävehalterna i Finjasjöns yt- och bottenvatten 2020. Från Limnologisk årsrapport för 
Finjasjön 2020, Regito 2021. 
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Totalfosfor och klorofyll a 
Totalfosforhalterna i ytvattnet i Finjasjöns södra del (lokal F0) under augusti 2015-2020 (vecka 32-

35) har varierat mellan 30 µg/l (v 33 2015) och 145 µg/l (v 33 2018). Medelvärdet under perioden 

var 62 µg/l, vilket klassas som mycket högt (Naturvårdsverket 2000). Halten klorofyll a vid samma 

lokal och under samma period har varierat mellan 7 µg (v 33 2020) och 290 µg (v 32 2018). Medel-

värdet för augusti (vecka 32-35) åren 2015-2020 var 62 µg/l , vilket klassas som extremt hög halt. 

I Figur 14 redovisas totalfosforhalter och klorofyll a-halter i Finjasjöns ytvatten, södra delen, de 

senaste 6 åren. Halten klorofyll a avspeglar mängden växtplankton, och växtplankton tillväxer mer 

vid god tillgång på fosfor. Det syns tydligt i diagrammen att totalfosforhalterna ökar under sommar-

perioden. Man ser också ett klart samband mellan totalfosfor och klorofyll a. Detta kan kopplas till 

högre vattentemperatur under sommaren och ökad nedbrytning av alger som medför syrgasbrist i 

bottenvattnet. Syrgasbrist på bottnen ökar läckaget av fosfor till vattnet. Det varma och torra året 

2018 var halterna av totalfosfor och klorofyll a ovanligt höga. 

 

  

  

 
 

Figur 14. Uppmätta halter 2015-2020 av totalfosfor (Tot-P) och klorofyll a (Kl a) i i ytvatten i Finjasjöns 
södra del (lokal P0) under provtagningsveckorna. Data från Regito AB. Totalfosforhalterna är som högst 
under sensommaren. Den varma sommaren 2018 var halterna av totalfosfor och klorofyll a ovanligt höga. 
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Trender i sjön 
Vattenkemi 
I Figur 16-18 ses trender för totalfosforhalt, siktdjup och klorofyll a-halt i Finjasjöns under 

perioden 1979-2020. För alla tre parametrarna kan man se tydliga förbättringar fram till mitten av 

1990-talet. Denna utveckling kan troligen ses som effekter av utförda åtgärder vid externa källor 

som reningsverk och enskilda avlopp. Tyringe reningsverk överfördes till Hässleholms ARV 1981. 

Åtgärdsarbetet ökade under början av 1990-talet: reduktionsfiske med trålning 1992-1994, 

anläggningen av Magle våtmark som ett reningssteg till Hässleholms reningsverk samt arbete med 

åtgärder inom jordbruket och enskilda avlopp. 

• Fosforhalterna har minskat tydligt fram till mitten av 1990-talet och därefter legat på en 

relativt stabil nivå. 

• Siktdjupet har ökat tydligt under perioden. Siktdjupet varierar med toppar och dalar vilket 

är en kombinationseffekt av väderleksförhållanden, då varma somrar orsakar algblomning 

och litet siktdjup, samt av reduktionsfisket som varit periodiskt, men resulterat i klarare 

vatten.  

• Klorofyll a-halten, som är ett grovt mått på mängden växtplankton, var generellt högre 

under 1980-talet och har varit lägre sedan 1995, även om halten varierat en del. Den varma 

sommaren 2018 var halten klorofyll a extremt hög. 

• 2018 var ett år som utmärkte sig med ovanligt varmt och torrt väder. I diagrammen 

avspeglas det genom att året utmärker sig i högre totalfosforhalt, lägre siktdjup och högre 

klorofyll a-halt än på länge. Det varma vädret medförde att syrgashalterna blev låga i 

bottenvattnet under en lång, sammanhängande period av sommaren. Detta medförde ökat 

fosforläckage från sedimenten. Under 2018 var halten fosfor den högsta sedan 1994, 

siktdjupet var det lägsta sedan 2005 och klorofyll a-halten var den högsta sedan 1990. 

 

 
 

Figur 15. Siktdjupet mäts genom att man sänker ned en vit skiva under vattenytan. Mätningen är enkel 
och har gammal tradition inom limnologin. Den ger ett mått på vattnets genomskinlighet. 
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Figur 16. Totalfosforhalten i Finjasjön 1979-2020. Värden för 1979-1987 är från SRK-programmet där 
totalfosfor mäts en gång per år i norra delen av sjön (augusti-september). Åren 1988-2020 är mätvärden 
från Hässleholms kommun, där provtagningen sker i södra delen av sjön. Värdena från och med 1988 är 
sommarmedelvärden omfattande vecka 23–35, då provtagning skett en gång/vecka.  

Figur 17. Siktdjupet i Finjasjön 1979-2020. Värden för 1979-1987 är från SRK-programmet där totalfosfor 
mäts en gång per år i norra delen av sjön (augusti-september). Åren 1988-2020 är mätvärden från 
Hässleholms kommun, där provtagningen sker i södra delen av sjön. Värdena från och med 1988 är 
sommarmedelvärden omfattande vecka 23–35, då provtagning skett en gång/vecka. 

Figur 18. Klorofyll a-halten i Finjasjön 1979-2020. Värden för 1979-1987 är från SRK-programmet där 
totalfosfor mäts en gång per år i norra delen av sjön (augusti-september). Åren 1988-2020 är mätvärden 
från Hässleholms kommun, där provtagningen sker i södra delen av sjön. Värdena från och med 1988 är 
sommarmedelvärden omfattande vecka 23–35, då provtagning skett en gång/vecka. 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500
19

79

19
81

19
83

19
85

19
87

19
89

19
91

19
93

19
95

19
97

19
99

20
01

20
03

20
05

20
07

20
09

20
11

20
13

20
15

20
17

20
19

mg/l

Regito, sommarmedelvärden
SRK, augusti/september

Finjasjön, totalfosfor

0

0,5

1

1,5

2

2,5

19
79

19
81

19
83

19
85

19
87

19
89

19
91

19
93

19
95

19
97

19
99

20
01

20
03

20
05

20
07

20
09

20
11

20
13

20
15

20
17

20
19

m

Regito, sommarmedelvärden
SRK, augusti/september

Finjasjön, siktdjup

0

50

100

150

200

19
79

19
81

19
83

19
85

19
87

19
89

19
91

19
93

19
95

19
97

19
99

20
01

20
03

20
05

20
07

20
09

20
11

20
13

20
15

20
17

20
19

mg/l

Regito, sommarmedelvärden
SRK, augusti/september

Finjasjön, klorofyll a

I I I 11 
I 

■ 

■ 

I 111 11 

■ 

■ 

■ 

■ 



Slutrapport Finjasjöprojektet 
2022-01-28 
Slutversion 

 Ekologigruppen Ekoplan AB 19 (74) 

Algblomningar 
Cyanobakterier 
Återkommande algblomningar på somrarna är ett stort problem i Finjasjön, särskilt eftersom vissa 

alger kan bilda farliga gifter. Cyanobakterier är mikroskopiska organismer som tidigare har kallats 

blågröna alger. Mycket näring (fosfor) och varmt väder, speciellt i samband med dålig omrörning av 

vattenmassan, gynnar cyanobakterierna och resulterar i algblomningar. Cyanobakterier kan ta upp 

kväve från luften, vilket innebär att fosforhalten är begränsande för deras tillväxt. I Figur 19 ses för 

flertalet år en tydlig koppling mellan totalfosforhalten och biomassan av cyanobakterier. Den totala 

växtplanktonbiomassan var förhållandevis låg 2019-2020. Samtidigt var cyanobakteriernas andel av 

den totala biomassan betydligt lägre än tidigare. Halt cyanobakterier över 5 mg/l är mycket hög. 

 

 

Figur 19. Biomassa för växtplankton (totalt) och cyanobakterier (blågröna alger) i Finjasjön 2008–2020, 
sommarmedelvärden (vecka 23–35), samt sommarmedelvärdet av totalfosfor under samma period. Data 
från Limnologiska årsrapporter för Finjasjön, Regito AB. Axel till vänster är biomassa, till höger totalfosfor. 

 

 

Figur 20. Cyanobakteriernas (blågröna algers) andel av den totala biomassan i Finjasjön 2008–2020, 
sommarmedelvärden (vecka 23–35). Data från Limnologiska årsrapporter för Finjasjön, Regito. 
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Förändringarna i algsamhället syns tydligt i Figur 21. Under 2015-2018 dominerade cyanobakterier 

under större delen av sommaren, medan kiselalger tidvis varit dominerande under 2019 och 2020.  

Algblomningarna kan variera i utbredning och i delar av sjön kan det vara klart och fint vatten, 

medan det samtidigt är ”algsoppa” i andra delar. Björkviken och Sjörrödsviken, i sydost, tycks vara 

den del av sjön där problem med vattenkvaliteten uppträder oftast. I en undersökning (Regito 2019) 

undersöktes om olika delar av Finjasjön skiljde sig åt när det gällde växtplankton. I västra delen av 

sjön, i området mellan Mjölkalånga och Måsudden, var vattnet fritt från algblomning och 

växtplanktonsamhället dominerades av kiselalger. Östra delen av sjön, mellan Maglekärrbäckens 

utlopp och Sjörröd, utmärkte sig som ett område där cyanobakterier dominerade och algblomning 

förekom ymnigast. 

 

  

  

  
Figur 21. Cyanobakteriernas (blågröna alger) andel av den totala biomassan i Finjasjön 2008–2020, 
sommarmedelvärden vecka 23-35. Figurer från Limnologiska årsrapporter för Finjasjön, Regito AB. De två 
senaste åren har kiselalger utgjort en större andel än tidigare. Den totala algbiomassan var också lägre. 
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Badvattenkvalitet – tidvis blomning av cyanobakterier 
Hässleholms kommun gör regelbundna klassificeringar av badplatser utifrån vattenkvaliteten under 

badsäsongen (mitten av juni till mitten av augusti), där uppgifter om algblomning ingår. I tabellen 

nedan ses datum då algblomning registrerades de senaste fyra åren, från Mjölkalånga och 

Björkvikens badplatser (Figur 22). När det gäller dessa resultat kan ingen skillnad ses mellan 

badplatserna. 

Tabell 2. Algförekomst registrerat som blomning från Björkvikens (sydöstra delen av Finjasjön) och 
Mjölkalånga (Västra delen av Finjasjön) badplatser 2017-2021. Resultat hämtat från Havs och 
vattenmyndigheten. 

Badplats Datum Algförekomst Vattentemperatur 
Mjölkalånga 2017-06-27  Blomning 19,0 ℃ 

Björkviken 2017-06-27  Blomning 18,0 ℃ 

Mjölkalånga 2017-07-18  Blomning 18,0 ℃ 

Björkviken 2017-07-18  Blomning 18,0 ℃ 

Mjölkalånga 2017-08-08  Blomning 20,0 ℃ 

Björkviken 2017-08-08  Blomning 21,0 ℃ 

Mjölkalånga 2018-06-26  Blomning 20,6 ℃ 

Björkviken 2018-06-26  Blomning 20,8 ℃ 

Mjölkalånga 2018-07-17  Blomning 24,2 ℃ 

Björkviken 2018-07-17  Blomning 22,0 ℃ 

Mjölkalånga 2018-08-07  Blomning 22,9 ℃ 

Björkviken 2018-08-07  Blomning 22,1 ℃ 

Mjölkalånga 2019-06-25  Blomning 21,4 ℃ 

Björkviken 2019-07-16  Blomning 18,5 ℃ 

Mjölkalånga 2021-06-29  Blomning 21,2 ℃ 

 

 

 

Figur 22. Finjasjöns strand vid Björkviken, juni 2021. Foto: Ekologigruppen. 
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Kiselalger 
Kiselalger massutvecklas ofta på våren i samband med att ljuset och temperaturen tilltar, men även 

under hösten, när vattenmassan cirkulerar. Senare på hösten går cellerna in i en i vilofas, då de 

sjunker till bottnen. När isläggningsperioden av en sjö blir kort eller uteblir, kan cirkulationen av 

vattenmassan fortsätta under en längre period, vilket ger kiselalgerna möjligheter att föröka sig även 

under vintern. På detta sätt kan ett varmare klimat påverka förekomsten av kiselalger. 

Sedan 2016 har Finjasjöns vårdfiskare Mats Bengtsson märkt en ökning av alger på nät och 

bottengarn och sedan 2017 har det varit ett årligt problem (Regito AB, 2021). Kiselalger har ökat 

sin andel av den totala algbiomassan de två senaste åren (Figur 21), medan den totala algbiomassan 

minskat.  

Algpåväxten sätter igen fiskenät, bland annat de som används inom vårdfisket, vilket innebär 

problem i själva åtgärdsarbetet (Figur 23). Våren 2019, då det var stora problem med igenslammade 

nät i Finjasjön gjordes en algundersökning, som visade att slammet bestod av olika arter kiselalger. 

Några av dessa bildar långa trådar (Melosira, Tabellaria, Fragilaria), som blir som ett ”nät” eller ”filter” 

där partiklar, både organismer, rester av organismer och oorganiskt material fastnar (Jarlman 

Konsult. 2019). Att kiselalger är särskilt besvärliga beror på att de utsöndrar ett klibbigt sekret.  

Problem med kiselalger på fisknät är inte unikt för Finjasjön, utan det förekommer i flera svenska 

sjöar. Det är inte heller någon ny företeelse. En gammal uppgift om detta omskrevs från Ringsjön i 

Skåne av Trybom 1893. De ökade problemen, som fiskare i Finjasjön, Ringsjön och andra sjöar har 

vittnat om, kan ha samband med ökade temperaturer och mindre isläggning vintertid. 

Kiselalger är generellt sett bättre och näringsrikare föda för djurplankton än cyanobakterier, vilket 

kan gynna djurplankton och ge positiva effekter i ekosystemet om kiselalger ökar på bekostnad av 

cyanobakterier. 

 

  

Figur 23. Till vänster: Igenslammade fiskenät i Finjasjön, den 3/6-2021. Foto: Thomas Lakowitz. Till höger: 
Band av kiselalgssläktet Fragilaria, som fanns i prov från fiskenät i Finjasjön 2019. Foto: Amelie Jarlman. 
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Om fisk och andra inventeringar  
Fiske och provfisken 
Finjasjön är ett fiskevårdsområde. Det aktiva sportfisket i Finjasjön organiseras av Finjasjöns 

Fiskevårdsförening. Rovfisk från sjön får inte säljas. Max två gäddor/gösar får tas upp per fiskekort 

och dag. Gädda ska vara minst 50 cm och högst 100 cm lång, gös minst 45 cm och högst 70 cm 

lång. Ålfiske är förbjudet och öring ska återutsättas. Vårdfisket sköts sedan 2016 av Mats 

Bengtsson, Viltgården AB. 

I Finjasjön har det genomförts nätprovfisken årligen sedan 2007. Provfiske med översiktsnät 

används för att uppskatta sjöns fiskbestånd, jämföra variation över tid och mellan olika sjöar, samt 

för att bedöma sjöns ekologiska status avseende fiskfaunan. 

Från det senast genomförda provfisket 2020 i Finjasjön dras slutsatsen att Finjasjöns fiskbestånd 

sakta går mot en förbättring och att statusen skulle vara betydligt sämre utan genomförda 

reduktionsfisken (C-J Natur 2021). Enligt rapporten förväntas fiskproduktionen öka med ett 

varmare klimat, då varmvattensfiskar som abborre, mört och braxen kommer att gynnas. Provfisket 

2020 hade en stor mängd små fiskar, vilket indikerar att de senaste åren varit gynnsamma för 

reproduktionen. 

Statusen med avseende på provfisket 2020 visade otillfredsställande status i E-index, som är riktat för 

att påvisa näringsstatus och god status i det vidare EQR8-index. Båda indexen visar en uppåtgående 

trend, vilket pekar på att reduktionsfisket hjälper Finjasjön att utvecklas i rätt riktning.  

I Figur 24 redovisas provfiskeresultatet 2007-2020, totalt antal fiskar och total vikt. I bilaga 7 

redovisas resultatet uppdelat på fiskarter. Mört och abborre har ökat den senaste tioårsperioden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 24. Resultat från provfisket 2007-2020 (C-J Natur 2021). Antal fiskar redovisas på axeln till vänster 
och vikt i gram på axeln till höger. Resultatet uppdelat på olika fiskarter redovisas i bilaga 7.  

 

Undersökning av undervattensväxter 2013 
Under augusti-september 2013 undersöktes Finjasjöns undervattensväxter av Rickard Ågren, 

Hässleholms kommun (Regito AB 2013). Resultaten jämfördes med tidigare undersökningar som 

gjorts runt 1950 (Almestrand och Lundh) och på 1990-talet (J Strand). Runt 1950 fanns ett artrikt 

samhälle av undervattensväxter, med stora områden med kransalger. På 1990-talet var det betydligt 

artfattigare, undervattensväxter förekom endast på 5 % av sjöns botten och inga fynd av kransalger 

rapporterades. Vid inventeringen 2013 fann Ågren stora områden av kransalger vid sjöns nord-

Finjasjön totalfångst 2007-2020, 32 bottennät 
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västra del och undervattensväxter förekom på cirka 12 % av sjöns bottenyta. Den nordvästra delen 

av sjön visade sig även i dykundersökningen 2018 ha de värdefullaste bottnarna (Regito AB 2019). 

En rik flora av undervattensväxter ger många positiva ekologiska effekter. 

Inventering av stormusslor 2018-2019 
Med anledning av uppgifter om att stormusslor har minskat starkt i Finjasjön gjordes i juni 2018 en 

stormusselinventering med vattenkikare vid 10 lokaler i sjön (Månsson 2018). Lokaler med mest 

musslor fanns i området mellan Mjölkalånga och Måsudden i västra delen av sjön, medan lokalerna 

vid Sjörröd hade få stormusslor. Fem arter hittades, fördelningen mellan dessa ses i Figur 25. Två 

av arterna är rödlistade i kategorin nära hotad, NT (äkta målarmussla och flat dammussla).  

I Finjasjöns tillflöden samt i Almaån gjordes en stormusselinventering 2019 (Månsson 2019). I 

Almaån hittades sex arter stormusslor, däribland den starkt hotade (EN) tjockskaliga målarmusslan 

och två andra rödlistade musslor i kategorin nära hotade, äkta målarmussla och flat dammussla. 

Dessutom påträffades allmän och större dammussla. Stora mängder musslor finns i Almaån, men 

endast få unga exemplar vilket gör att musselbestånden är hotade på sikt.  

I Hovdalaån hittades den rödlistade och starkt hotade (EN) flodpärlmusslan. Antalet flodpärlmusslor 

i ån uppskattades till 5000 exemplar, men inga unga individer hittades, vilket innebär att beståndet 

är hotat på sikt. Inga musslor hittades i Tormestorpsån, Mjölklångaån, Hogabäcken och 

Matterödsån. 

Stormusselfynden i Finjasjön, Hovdalaån och Almaån visar att de limniska miljöerna i området har 

mycket höga naturvårdsvärden. Fyra rödlistade arter, varav två starkt hotade, visar vattenmiljöernas 

höga kvalitet. Förekomsterna är hotade på sikt, då reproduktionen inte fungerar. Musslorna blir 

väldigt gamla (100 år) och kan överleva länge, men om de inte lyckas med reproduktionen kommer 

de att försvinna. En viktig anledning till den dåliga reproduktionen är igenslamning av bottnarna, 

vilket kan orsakats av förändrad markanvändning inom jord- och skogsbruket. 

 

 

Figur 25. Artfördelning av de 223 stormusslor som fångades in för mätning i Finjasjön 2018. Totalt hittades 
1000 levande musslor. Figur från Månsson 2018.   
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Näringstillförsel från sjöns tillflöden 
Allmänt om tillflödena 
Finjasjön har fem större tillflöden, där det utförs regelbundna mätningar av vattenkemi. Uppgifter 

om deras storlek och vattenföring har sammanställts i Fosforbudget för Finjasjön (Häggkvist 2019). I 

Figur 26 syns provpunkterna i de fem tillflödena och utflödet till Almaån. Vatten tillförs förutom 

via dessa tillflöden också direkt till Finjasjön från områdena mellan vattendragen, vilket här 

omnämns som ”närområdet” och från Hässleholms reningsverk, via Maglekärrsbäcken. I Tabell 3 

anges tillrinningsområdenas storlek och i Figur 27 redovisas den genomsnittliga vattenföringen. 

 

 

Figur 26. Provpunkter i Hässleholms kommuns undersökningar av Finjasjöns tillflöden och av 
Hässleholms reningsverks utlopp, som rinner ut via Maglekärrsbäcken (bakgrundskarta från SMHI:s 
vattenwebb). Från fosforbudget för Finjasjön”, en utredning av Joel Häggqvist. I kartan visas skog med 
grönt, öppen mark med gult, sjöyta med blått och tätort med orange färg. 

 

Tabell 3. Finjasjöns tillrinnande vattendrag, dess mätstationer och storlek (enligt SMHI:s SHYPE). 

Vattendrag Mätstation Tillrinningsområdes 
storlek, km2 

Tormestorpsån F-P1 76,1 

Hovdalaån F-P2 och F-P2b 63,5 

Matterödsån F-P3 och F-P9 17,8 

Hogabäcken F-P4 14,7 

Mjölkalångaån  F-P5 37,2 

 

1jölk.: I. n .-.: n 

Hog.ibacken 
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Figur 27. Genomsnittlig vattenföring till Finjasjön (2008-2018) från de fem tillflödena och Maglerödsbäcken 
med reningsverket, samt närområdet. Från Häggqvist 2019. 

 

Mätningar 
Hässleholms kommun gör vattenkemiska undersökningar varje månad i Finjasjöns tillflöden och 

avflödet Almaån. Regito AB har utfört undersökningarna fram till och med 2020, och sedan 2021 är 

Calluna AB ansvariga. Dessutom sker provtagning inom Helgåns samordnade recipient-

kontrollprogram (SRK) 6 gånger per år vid tre lokaler i Tormestorpsån samt Svartevadsbäcken. och 

varje månad i avflödet Almaån (Figur 28). Mer om mätprogrammet finns i billaga 2. 

 

Figur 28. Finjasjöns avflöde, Almaån, juni 2021. Foto Ekologigruppen. 
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Figur 30. H
ovdalaån, före inloppet i Finjasjön, Juni 2021. Foto Ekologigruppen 
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Trender 
Inom den samordnade recipientkontrollen för Helge å ingår provtagning i Tormestorpsån före 

inloppet i Finjasjön (pkt 20C). Där har gjorts mätningar 6 gånger/år av bland annat fosfor och 

kväve under en längre tidperiod. Analysresultaten visar på svagt sjunkande kvävehalter och tydligt 

sjunkande fosforhalter under perioden 1976-2020 (Figur 31 och Figur 32). Liknande tendenser syns 

i andra skånska vattendrag. 

När det gäller fosfor har minskningen av halterna främst skett i början av perioden. Under de 

senaste 20 åren har halterna legat på en relativt stabil nivå, med årsmedelhalten mestadels under 50 

ug/l. Minskningen antas bero på bättre rening i reningsverk och enskilda avlopp, och åtgärder inom 

jordbruket som behovsanpassad gödsling. 

 

 

Figur 31. Kvävehalter i Tormestorpsån1976-2020. Halterna är medelvärden av 6 mätningar/år i 
Tormestorpsån, före inloppet i Finjasjön (pkt 20C) i recipientkontrollprogrammet för Helge å. 

 

 

Figur 32. Fosforhalter i Tormestorpsån1976-2020. Halterna är medelvärden av 6 mätningar/år i 
Tormestorpsåns inlopp, före inloppet i Finjasjön (pkt 20C) i recipientkontrollprogrammet för Helge å. 
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Fosfortransporter  
Hur mycket fosfor som transporteras via tillflödena till sjön, beräknas genom att halten i respektive 

tillflöde multipliceras med vattenföringen. Häggkvist (2019) har beräknat fosfortransporterna under 

en tioårsperiod i Finjasjöns tillflöden (Råmaterial Limnologiska årsrapporter från Finjasjön 2008-

2018. Regito AB). 

Den totala genomsnittliga fosfortransporten till Finjasjön från de fem tillflödena, närområdet och 

reningsverket (Maglekärrsbäcken) uppgår till 3,2 ton fosfor/år, varav de fem tillflödena står för 2,5 

ton. De största mängderna kommer från de största biflödena Tormestorpsån och Hovdalaån. Dessa 

båda tillflöden står för gott och väl hälften av fosformängden som transporteras till sjön (Figur 33 

och Tabell 4). 

 

 

Figur 33. Genomsnittlig transport (2008-2018) per år av fosfor (tot-P) från de fem tillflödena, närområdet 
och reningsverket till Finjasjön. Från Häggqvist 2019. I Tormestorpsån ingår bidraget från Sösdala 
reningsverk och Tjörnarps reningsverk (brunfärgat i stapeln). Utsläppet från Hässleholms reningsverk når 
Finjasjön via Maglekärrsbäcken. 

 

Tabell 4. Genomsnittlig transport (2008-2018) per år av fosfor (tot-P) från de fem tillflödena, närområdet 
och Hässleholms reningsverk (Maglekärrsbäcken) till Finjasjön. Från Häggqvist 2019. 

Vattendrag Mätstation Fosfortransport, kg 
Tormestorpsån F-P1 1040 

Hovdalaån F-P2 680 

Matterödsån F-P3 210 

Hogabäcken F-P4 130 

Mjölkalångaån F-P5 410 

Totalt, stora tillflöden  2470 

Närområde  350 

Hässleholms reningsverk  390 

Totalt   3200 
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Dagvatten 
Dagvatten innehåller många föroreningar som spolats av från hårdgjorda ytor, bland annat fosfor, 

kväve, metaller, oljeföreningar och kolväten. Av totalt 52 dagvattenutsläpp till Finjasjön kommer 14 

från verksamhetsområde, varav drygt 90 % av detta flöde renas i dagvattendammar innan det når 

recipienten. Fosforinnehållet är inte försumbart utan markläckaget per hektar av fosfor från 

dagvatten kan vara högre än från jordbruksmark. Ett representativt intervall för uppmätta medel- 

och mediankoncentrationer av totalfosfor i dagvatten anges till 140-400 ug/l (Viklander 2019). Ett 

riktvärde för totalfosfor i dagvatten anges från 50 ug/l (Miljöförvaltningen, Göteborgs Stad. 2020). 

Om dagvattenmängden från Hässleholms tätort beräknas så kan de ungefärliga totalfosfor-

mängderna till Finjasjön uppskattas. 

Markanvändning och markläckage (arealförluster)  
Finjasjöns tillrinningsområde består till cirka 60 % av skog, och drygt 20 % jordbruksmark. Andelen 

jordbruksmark är alltså ganska liten (Figur 34). I bilaga 5, Markanvändning, redovisas 

markanvändningsdiagram för de fem stora tillflödena, där det framgår att Tormestorpsån har den 

största andelen jordbruksmark (26%), följt av Hovdalaån (24 %), Mjölkalångaån (22 %), medan 

Hogabäcken och Matterödsån har den minsta andelen jordbruksmark (båda 15%). 

 

Figur 34. Markanvändning i Finjasjöns tillrinningsområde. 
Källa: SMHI SHYPE. När det gäller jordbruksmarken, så 
finns karta över olikas grödoslag och deras utbredning i 
bilaga 11. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 35. Finjasjöns tillrinningsområde består till största delen av skog. Foto Ekologigruppen, juni 2021.  
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Markläckaget, eller arealförlusten från ett tillrinningsområde beräknas genom att den årliga 

transporten divideras med områdets storlek och detta ger ett mått på läckaget per ytenhet. I 

Häggqvist 2019 har arealförlusterna av fosfor under en tioårsperiod i Finjasjöns tillflöden beräknats 

(Hässleholms kommuns data).  

Vid nederbörd kan fosfor sköljas av från markerna och rinna ut i vattendragen. De största läckagen 

sker från jordbruksmark i samband med höga flöden, speciellt om det är barmark (se mer i bilaga 6 

Markläckage och erosion). 

I Figur 36 redovisas arealförlusten av fosfor i Finjasjöns tillflöden. Fosforbidraget från Tjörnarps 

och Sösdala reningsverk har inte räknats med i Tormestorpsåns arealförlust. Enligt beräkningarna 

står ändå Tormestorpsån för den största fosforförlusten (13 kg/km2), medan Hogabäcken har den 

minsta fosforförlusten (9 kg/km2). 

 

Jämförelse med andra vattendrag 
Arealförlusterna i Finjasjöns tillflöden är inte så höga om man jämför med mer jordbruks-

dominerade avrinningsområden. Som jämförelse kan nämnas två av Ringsjöns tillflöden, 

Snogerödsbäcken med 80 % jordbruksmark och Kvesarumsån med endast 20 %. 2020 hade 

Snogerödsbäcken en arealförlust av fosfor på 27 kg/km2, medan Kvesarumsåns fosforförlust var 10 

kg/km2.  

 

 

 

Figur 36. Arealförlust av fosfor från de fem större tillflödena, baserat på arean av tillflödenas avrinnings-
områden enligt S-HYPE (SMHI) och data för fosfortransport (tot-P) från åren 2009–2018.  Fosforbidraget 
från Tjörnarps och Sösdala reningsverk har inte räknats med i Tormestorpsåns arealförlust (bearbetat från 
Häggkvist 2019). 
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Erosionsriskkartering 2021 
I rapporten Erosionsrisk runt Finjasjön. Utvärdering och analys av erosionsriskkartering inom Finjasjöns 

tillrinningsområde (Ekologigruppen 2021) har Jordbruksverkets nationella erosionsriskkartering 

använts för att utvärdera och bedöma om erosion av jordpartiklar samt transport av ytvatten på 

åkermark, kan vara ett betydande bidrag till övergödningen av Finjasjön.  

Andelen jordbruksmark är en viktig faktor när det gäller erosion, fosforläckage och framtagande av 

högriskområden. De tillflöden som har störst andel jordbruksmark är Tormestorpsån (26%) och 

Hovdalaån (24 %), följt av Mjölkalångaån (22%), medan Matterödsån och Hogabäcken har något 

mindre andel (15%). Figurer redovisas i bilaga 5. Det var också inom Tormestorpsåns 

delavrinningsområde som de högsta och mest omfattande riskerna för erosion och transport genom 

ytavrinning enligt Jordbruksverkets nationella riskkartering identifierades. Därför valdes detta för 

närmre utredning.  

I Tormestorpsåns delavrinningsområde studerades ett 20-tal intressanta områden i fält. I stort sett 

observerades inga tecken på erosion i åkermark och få tecken på ytavrinnande vatten i kontakt med 

vattendragen under fältbesöken. Enligt rapporten bedöms erosion och ytavrinning från åkermark 

inte vara något stort problem inom Finjasjöns tillrinningsområde, och inte bidra till någon väsentlig 

del av fosfortransporten till sjön. En starkt bidragande orsak till detta är att brukarna i mycket stor 

omfattning redan har vidtagit åtgärder som kan motverka erosion på åkermarken samt vidare 

transport till vattendragen. Dessa åtgärder inkluderar t ex skyddszoner läng vattendrag, vintergröna 

åkrar och plöjning vinkelrätt mot åkermarkens lutning (Figur 37). Att många åtgärder har 

genomförts innebär inte att det saknas lokala problemområden i sjöns tillrinningsområde, vilka bör 

åtgärdas. Se mer om markläckage och erosion i bilaga 6.  

 

 

Figur 37. Sluttning ner mot Tormestorpsån. Vintergrön mark och åker plöjd parallellt med ån och vinkelrätt 
mot sluttningen. Dessa åtgärder minskar risken för erosion från åkermarken genom ytavrinning. Foto: 
Ekologigruppen 2021. 
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Näringstillförsel från reningsverk  
Tre reningsverk belastar Finjasjön. Det största är Hässleholms ARV som passerar Magle våtmark 

och därefter rinner ut i Finjasjön via Maglekärrsbäcken. Tjörnarps- och Sösdala ARV har båda sina 

utsläppspunkter i Tormestorpsån.  

 

Hässleholms reningsverk  
Verksamhetsområdet till Hässleholms avloppsreningsverk innefattar förutom Hässleholm/Stoby 

även Arkelstorp, Ballingslöv, Bjärnum, Finja, Mala, Skyrup, Tormestorp, Tyringe och Vankiva. I 

reningsverket, som är dimensionerat för 45 500 pe, behandlas vattnet i fyra steg inom rening-

sverksområdet, varefter det pumpas till Magle våtmark. Reningen av fosfor har förbättrat i flera steg 

och i dagsläget reduceras oftast 98 % i anläggningen. I Magle våtmark sker en extra reducering av 

näringsämnen, genom naturliga processer (assimilation och denitrifikation). Vattnet leds sedan via 

Maglekärrsbäcken ut i Finjasjön. Årligen transporteras cirka 460 kg fosfor och 35 ton kväve till 

Finjasjön från staden Hässleholm efter rening i reningsverket och Magle våtmark (medelvärde 

2005-2019, uppgifter hämtade ur miljörapporter från Hässleholms ARV). Reningsverkets utsläpp av 

fosfor i jämförelse med andra externa källor illustreras i Figur 52. Mer att läsa om åtgärder vid 

Hässleholms reningsverk och Magle våtmark, finns på sidan 42. 

 

Tjörnarps och Sösdala reningsverk 
Till Tormestorpsån släpper Tjörnarps ARV, som är dimensionerat för 800 pe, årligen ut cirka 10 kg 

fosfor och 1,3 ton kväve (Figur 38). Enligt utredningen Tjörnarps avloppsreningsverk och eventuell 

överföringsledning (Mittskåne vatten 2019), fungerar Tjörnarps avloppsreningsverk inte tillfreds-

ställande. Det finns krav på verket från tillsynsmyndigheten. Befintliga reningsdammar börjar bli 

fulla och det finns risk för slamflykt om inte dessa åtgärdas. Utredningen föreslår omledning av 

vattnet till Ormanäs ARV, beläget i Höörs kommun och inom Ringsjöns tillrinningsområde. 

Ormanäs reningsverk kommer då inte längre att belasta Tormestorpsån. I dagsläget finns ett beslut 

taget att reningsverket i Tjörnarp ska läggas ner och avloppet ska föras över till Ormanäs. Ormanäs 

reningsverk måste dock byggas om innan det är möjligt med en omledning. 

Sösdala ARV, som är dimensionerat för 4000 pe, bidrar med cirka 70 kg fosfor och 8,9 ton kväve 

(medel 2014-2018). Utspädningseffekten är stor och där Tormestorpsån mynnar i Finjasjön kan 

bara cirka 8 procent av fosforn härledas till dessa båda reningsverk. 

 

 

Figur 38. Den årliga fosfortransporten från 
Tormestorpsån med Tjörnarps och Sösdala 
reningsverk till Finjasjön. Medeltransporten i 
Tormestorpsån är totalt 1040 kg/år 2008-2018 
(Häggqvist 2019) och reningsverkens medel-
utsläpp 2014-2019 från Tjörnarp 10 kg/år och 
Sösdala 70 kg/år (från årsrapporter för respektive 
ARV). Ingen retention mellan utsläpps- och 
mynningspunkt är medräknad, vilket överskattar 
reningsverkens andel.  
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Bräddningar 
Vid mycket regn och höga flöden kan dagvatten komma in i ledningsnätet för spillvatten och 

bräddning blir nödvändig. Hässleholms kommun håller på att separera dessa system och har i 

dagsläget cirka 98% i duplikatsystem.  

Bräddpunkter på ledningsnätet är till för att i första hand undvika överbelastning av pumpstationer 

och spillvattenledningar, vilket också är nödvändigt för att förhindra översvämningar hos kunder 

uppströms. Bräddpunkterna förläggs vid pumpstationer och alla bräddtillfällen mäts och redovisas 

till tillsynsmyndigheten.  

Kommunen mäter bräddningar på ledningsnätet och variationerna mellan olika år är stora beroende 

på främst väderleksförhållanden och driftstörningar. Under perioden 2010-2020 uppskattar 

kommunen att den bräddade fosformängden från ledningsnätet till mellan 0,4 och 23 kg/år med ett 

medelvärde på cirka 10 kg/år. All bräddning når inte Finjasjön. 

Näringstillförsel från sedimenten  
Näringsämnesbudget baserad på mätningar i till- 
och frånflöden 
I en näringsämnesbudget beräknas bland annat näringsflödet in och ut ur sjön. I Fosforbudget för 

Finjasjön (Häggqvist 2019) har sådana beräkningar gjorts för åren 2009-2018 (Figur 39). Enligt 

beräkningarna transporteras det vissa år in mer fosfor till sjön via tillflödena än det transporteras ut 

(exempelvis 2017), medan det andra år är tvärtom (exempelvis 2018). 

I årsbudgeten för Finjasjön 2009-2018, har även den atmosfäriska depositionen tagits med och 

därefter har fastläggningen i sedimenten beräknats genom att summera tillförseln från tillflödena 

och den atmosfäriska depositionen och sedan dra ifrån den mängd som transporteras ut från sjön 

via utflödet (Figur 40). Enligt dessa beräkningar sker det totalt en nettofastläggning av 300 kg 

fosfor/år i sedimenten (Häggkvist). Detta är betydligt lägre än vad som kan förväntas. 

 

 

Figur 39. In- och utflöde av fosfor (P-tot) till Finjasjön för perioden 2009–2018. Figuren visar även 
årsmedelvattenföringen in i sjön på den högra axeln. Figur från Häggkvist 2019. 
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Enligt Vollenweider (1975) ska en normal sjö med Finjasjöns volym ge en retention (fastläggning) 

på 5 ton per år (0,55 g/m2/år, Huser 2021), vilket tyder på en internbelastning i Finjasjön på cirka 

4,7 ton fosfor (5 ton minus 0,3 ton). Detta verifierades i den sedimentundersökning som gjordes 

2020, där internbelastningen beräknades till 5 ton fosfor per år (Huser 2021), se vidare i kapitlet 

Sedimentundersökning nedan. Internbelastningen motsvaras av en ungefär lika stor sedimentation av 

organiskt material (alger, bakterier), vilket gör att internbelastningen försummas i Häggkvists 

beräkning av nettosedimentationen. 

Enligt Vollenweider-modellen måste tillflödenas fosforkoncentration underskrida 37,5 µg/l för att 

sjön på sikt skall kunna uppnå god status, med en medelhalt i sjön på 26 µg/l. Detta förutsätter 

dock att fosforläckaget från sedimenten är normalt, och inte förhöjt som i Finjasjön. 

Den beräknade medelkoncentration i sjöns tillflöden under perioden 2009-2018 var 40,8 µg/l, vilket 

innebär att fosforkoncentrationen i tillrinnande vatten behöver sänkas med 9 % för att kunna 

uppnå god status enligt modellen (Häggkvist 2019). I VISS anges särskilda målhalter för god status 

för varje vattenförekomst, dessa redovisas i bilaga 1. 

 

 

Figur 40. Genomsnittlig årlig fosforbudget under åren 2009–2018. Budgeten har beräknats genom att 
ΔPsediment motsvarar tillflöden + atmosfärisk deposition – frånflöde. Figur från Häggqvist 2019. 
Internbelastningen har inte tagits med i denna budget.  

  

Genomsnittlig årlig fosforbudget i Finjasjön, 2009-2018 
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Sjön göder sig själv 
I Finjasjöns bottensediment finns stora mängder fosfor lagrade från tidigare utsläpp till sjön. Löst 

bunden fosfor och järnbunden fosfor frigörs från bottnen under syrefria förhållanden, vilket det 

regelbundet blir i Finjasjön under varma perioder (Figur 41). Man kan säga att sjön göder sig själv 

och man får en ond cirkel med stegrande övergödningsproblem. Internbelastningen har beräknats 

med hjälp av resultatet från en sedimentundersökning i sjön hösten 2020 (Huser, 2021). 

 

 

Figur 41. Interna processer (biologiska och kemiska) i en sjö påverkar fosforhalten i sjöns vatten. Alger 
tillväxer i sjön, de dör, sjunker till bottnen och bryts ner i sedimentet. Nedbrytningen förbrukar syre och vid 
syrgasbrist läcker fosfor upp i vattnet. Högt pH kan öka läckaget av fosfor, liksom förekomsten av mycket 
bottenbökande fisk. På detta sätt kan näringen cirkulera internt i en sjö, och gynna algblomningar. Figur 
från Huser 2021. 

 

Sedimentundersökning och modellberäknad 
näringsämnesbudget  
En sedimentundersökning gjordes i Finjasjön under 2020 i syfte att bedöma näringsförhållandena i 

sedimentet och beräkna internbelastningen (Huser 2021).  

I Figur 43 ses provstationerna och de modellerade mängderna av läckagebenägen fosfor. Läckage-

benägna former av fosfor var störst i de djupare delarna av sjön (FI 1 och FI 21, Figur 43). 

Mängderna minskade sedan med ett grundare vattendjup och mindre näringsrikt sediment, som det 

oftast gör i övergödda sjöar. Det fanns dock några undantag när det gäller relationen mellan 

läckagebenägen fosfor och vattendjup, oftast i sediment som hämtades nära inloppen till sjön. 

Propparna FI 2, FI 8, och FI 9 hade mer läckagebenägen fosfor än väntat och alla tre ligger nära 

inloppen till Hovdalaån eller Tormestorpsån. Mängden läckagebenägen fosfor har summerats för 

att beräkna mängden som måste behandlas eller tas bort för att minska internbelastningen. Totalt 

beräknades 55 ton läckagebenägen fosfor finnas i Finjasjöns sediments aktiva lager.  Jämfört med 

andra övergödda sjöar i Sverige var mängden läckagebenägen fosfor hög till mycket hög. 
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Enligt modellberäkningar, som skapades för Finjasjön, med 2015 som modellår, var fosfor-

belastningen på sjön totalt 9,5 ton varav externbelastningen stod för 4,2 ton (44 % av belastningen). 

Internbelastning från sedimenten beräknades till 5,3 ton (56 %). Den största källan för fosfor till 

Finjasjön var alltså internbelastningen från sedimenten.  

Ett åtgärdsscenario där en sedimentbehandling lyckas reducera internbelastningen med 100 % (5,3 

ton) visar att de externa källorna samtidigt måste begränsas med 20 % för att sjön ska nå god status. 

Detta innebär att externa källor bör reduceras med 840 kg fosfor per år, helst med marginal dvs 

1000 kg per år. 

Resultaten av modelleringen gällande 2018, då avrinningen var mycket låg och temperaturen hög, 

visade att under vissa betingelser finns det risk för mycket förhöjd internbelastning av fosfor i 

Finjasjön (Figur 42). Förhållandena 2018 liknar de som förutspås bli vanligare med klimat-

förändringarna.  

Det är stora skillnader i belastning från olika källor under olika årstider. Under sommaren är 

externbelastningen av fosfor (från tillflöden) låg eftersom tillrinningen är låg, men den interna 

belastningen från sedimenten är däremot som högst under sommaren (Figur 42).  

 

 

 

 

Figur 42. Beräknad intern- och externbelastning av fosfor (P) 2015 och 2018. Figurerna visar att den 
externa fosforbelastningen på Finjasjön är låg under sommaren, då tillrinningen från vattendragen är låg. 
På sommaren är den interna fosforbelastningen från sedimenten som högst. Algblomning med 
cyanobakterier sker under sommaren då temperaturen är hög. Beräkningar och figurer från Huser 2021. 
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Figur 43. Provpunkter i sediment i Finjasjön 2020 och modellerad läckagebenägen fosfor (P). De 
mörkaste gröna ytorna innehåller mest läckagebenägen fosfor. Från Huser, B. 2021. 

 

I rapporten diskuteras olika åtgärder för att minska internbelastningen. Fortsatt reduktionsfiske 

rekommenderas, eftersom utfiskning av karpfisk minskar internbelastningen och om fisket upphör 

är det troligt att vattenkvaliteten skulle försämras inom några få år. 

Även en naturlig återhämtning diskuteras, men denna bedöms ta årtionden eller längre. Dessutom 

innebär det att fosforöverskottet transporteras till nedströms liggande vattenförekomster och därför 

rekommenderas inte denna metod. 

I rapporten rekommenderas försök med olika fosforbindande mineraler för att bedöma vilken som 

är bäst för att fastlägga fosfor i sedimentet och minska internbelastningen i Finjasjön. En 

kostnadsuppskattning för fastläggning av fosfor i sedimentet med aluminiumbehandling redovisas. 

Denna visade att en sedimentbehandling med aluminium skulle kosta cirka 30 miljoner kronor om 

hela sjöns läckagebenägna sediment behandlas. 
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Jämförelse med andra sjöar 
Det är komplicerat att jämföra näringsförhållanden mellan sjöar, då alla har olika omsättning, 

storlek och djup, samt olika karaktär på tillrinningsområdena. Finjasjön har jämförts med två 

skånska sjöar, Östra Ringsjön och Vombsjön, samt Bergundasjön i Småland. Alla tre är 

näringspåverkade och samtliga är liksom Finjasjön påverkade av avloppsreningsverk.  Alla sjöarna 

är ingående studerade sedan lång tid och liksom i Finjasjön pågår utfiskning av vitfisk i Östra 

Ringsjön. Klassningen av sjöarnas ekologiska status framgår av Tabell 5 

Tabell 5. Klassning av sammanvägd ekologisk status och status avseende, fosfor (näringsämnen) enligt 
VISS. För förklaring av ekologisk status, se bilaga 1 

Sjö Näringsämnesstatus fosfor Sammanvägd  
ekologisk status 

Finjasjön Måttlig Dålig 

Östra Ringsjön Otillfredsställande Otillfredsställande 

Vombsjön Dålig Otillfredsställande 

Norra Bergundasjön Dålig Otillfredsställande 

 

Vombsjön 
Vombsjön är en slättsjö i Kävlingeåns avrinningsområde. Sjön har ett medeldjup på 6,6 m och ett 

maximumdjup på 16 m. Sjöns yta är 11,8 km2. Större delen av tillrinningsområdet utgörs av 

jordbruksmark och sjön är mycket näringsrik med återkommande algblomningar sommartid. Sjön 

har tidigare belastats med avlopp från reningsverk, och näring finns ansamlad i sedimentet. Ingen 

utfiskning har skett men yrkesfiske bedrivs i sjön. Vombsjön är en dricksvattentäkt för främst 

Malmö vilket innebär en reglering av vattenståndet med drygt 2,5 m.  

Östra Ringsjön 
Östra Ringsjön är cirka 15 m djup. Sjöns yta är 20,5 km2. Utflödet sker via Västra Ringsjön till 

Rönne å. Sjön är recipient för Hörby reningsverk. Ringsjön har haft en rik undervattensvegetation 

men kraftig övergödning har missgynnat den och istället dominerar planktonalger som blommar 

regelbundet. Omfattande undersökningar av vattenkvalitet, växt- och djurliv har gjorts inom Projekt 

Ringsjön. Reduktionsfiske av vitfisk (mört och braxen) har genomförts i olika omgångar. I sjön 

bedrivs yrkesfiske främst på gös och ål. Ringsjön är sänkt och vattennivån reglerad och sjön 

används som reservvattentäkt.  

Norra Bergundasjön 
Norra Bergundasjön är en tätortsnära sjö som ingår i Mörrumsåns vattensystem. Ytan är 2,14 km2, 

den har ett medeldjup på 2,7 meter ett maxdjup på 5 meter. Sjön bedöms ursprungligen ha haft en 

näringsfattig karaktär men mänsklig påverkan har lett till att sjön blivit kraftigt övergödd 

(eutrofierad). Sjön är recipient för Växjös avloppsreningsverk (Sundet). Uppströms sjön har Växjö 

kommun genomfört en sedimentbehandling med fastläggning av fosfor i Växjösjöns botten, under 

sommaren 2018 och 2019/2020 gjordes en likadan behandling i Södra Bergundasjön. Detta gjordes 

för att minska övergödning och algblomning i sjöarna. Metoden går ut på att tillsätta aluminium-

klorid som minskar läckage av fosfor till vattenmassan från djupbottnarna. De båda sjöarna har 

efter denna insats blivit betydligt klarare och är nu populära badsjöar.  
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Finjasjön jämfört med tre andra näringsbelastade sjöar 
I nedanstående figurer jämförs Finjasjöns näringshalt, klorofyll A-halt och siktdjup med tre andra 

sjöar: Diagrammen visar att näringshalter (kväve och fosfor), klorofyll A-halter och siktdjup är lika i 

de skånska sjöarna (Finjasjön, Östra Ringsjön och Vombsjön), medan Norra Bergundasjön urskiljer 

sig med något högre halter av näringsämnen och klorofyll A, samt lägre siktdjup. Denna jämförelse 

visar att näringsförhållandena i Finjasjön inte är extrema jämfört med andra liknande sjöar som 

tillförts avloppsvatten.  

 

  

  

Figur 44. Totalkväve, totalfosfor, klorofyll A och siktdjup i fyra sjöar 2011-2020. Mätvärden, ytprover från 
augusti (för Finjasjön vecka 33).Data från Finjasjön, Regito och övriga, samordnad recipientkontroll (SRK). 

 

 

Figur 45. Totalkväve, totalfosfor, klorofyll A och siktdjup i fyra sjöar, medelvärden 2016-2020 Mätvärden 
från augusti (för Finjasjön vecka 33).  
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Finjasjön jämfört med Västersjön 
Västersjön, i nordvästra Skåne har ett medeldjup på 4,8 meter, maxdjup på 12,6 meter och ytan är 

4,5 km2. Sjön är relativt näringsfattig och har inte varit påverkad av något avloppsreningsverk. Sjön 

är omgiven av skogsmark (68 %) och har bara 8 % åkermark i tillrinningsområdet. Jämfört med 

Finjasjön har Västersjön betydligt lägre fosfor- och kvävehalter, medan siktdjupet är större och 

klorofyll a halterna lägre (Figur 46). 

 

  

  

Figur 46. Totalkväve, totalfosfor, klorofyll A och siktdjup i ytvattnet i Finjasjön och Västersjön 2011-2020. 
Augustivärden från recipientkontrollen i Helge å och Rönne å augusti (för Finjasjön vecka 33). 
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Mycket har gjorts för att förbättra Finjasjön 
Genomförda åtgärder 
Åtgärder vid Hässleholms reningsverk  
Hässleholms reningsverk togs i bruk 1949 med mekanisk rening. Flera åtgärder för att minska 

samhällets påverkan på Finjasjön har gjorts genom årens lopp i reningsverket. Biologisk rening 

infördes 1977 och kemisk rening 1995. Samma år anlades den 30 ha stora Magle våtmark (Figur 47 

Våtmarken fungerar som ett levande filter. Behandlat avloppsvatten från Hässleholms 

avloppsreningsverk passerar genom våtmarken och renas ytterligare innan det leds ut i 

Maglekärrsbäcken och slutligen når Finjasjön. 

Ett av huvudskälen till anläggandet av Magle våtmark var att den skulle rena kväve. I Figur 48 ses 

årsmedelhalten av totalkväve för inkommande vatten till reningsverket och halterna före och efter 

Magle våtmark under perioden 1995-2020. Reningsverket byggdes ut med ett biosteg 2011, vilket 

gav en tydlig sänkning av kvävehalterna. Den procentuella reduktionen av kvävehalterna i Magle 

våtmark har varit relativt konstant. Efter 2011 (2012-2020) har den legat på i medeltal 30 %.  

Även fosfor reduceras i våtmarken (Figur 49). Den årliga reduktionen av fosfor varierar dock mer 

än för kväve. Under 2005-2019 har den legat på 35 %. Totalt transporteras cirka 460 kg fosfor och 

35 ton kväve per år till Finjasjön från Magle våtmark (medelvärde 2005-2019, uppgifter hämtade ur 

miljörapporter från Hässleholms ARV). Eftersom de transporterade mängderna in till våtmarken 

inte har kunnat beräknas, är det svårt att utvärdera våtmarkens effektivitet. 

Tabell 6. Utgående mängder av fosfor (totP) och kväve (tot-N) från Magle våtmark 2019-2020. Uppgift 
från miljörapporter Hässleholms ARV. Inga uppgifter finns om inkommande mängder. 

 

Figur 47. Efter att vattnet lämnat Hässleholms avloppsreningsverk pumpas det till Magle våtmark. 
Uppehållstiden i våtmarken är cirka 7 dagar och där sker en naturlig reduktion av kväve och fosfor i 
vattnet. Växterna i våtmarken tar upp dessa näringsämnen och det sker en omvandling av nitratkväve till 
luftkväve, så kallad denitrifikation. Text och bild från Hässleholms vatten 

ut från fosfor kväve

Magle (ton) (ton

2019 0,40 37

2018 0,43 32
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Figur 48. Årsmedelhalter av totalkväve vid Hässleholms reningsverk för inkommande vatten (Till RV) in till 
Magle våtmark (till Magle) och ut från våtmarken (Från Magle) under perioden 1995-2017. Reningsverket 
byggdes ut med ett biosteg 2011, vilket märks tydligt på kurvan. Den röda linjen visar riktvärdet, på 15 
mg/l, för vatten ut från Magle våtmark, som instiftades 2004. Figuren är hämtad från Hässleholms vatten 
2018, Magle våtmark 2017, kompletterad med data 2018-2020, från Hässleholms vatten. 

 

 

Figur 49. Årsmedelhalter av totalfosfor vid Hässleholms reningsverk för vatten in till Magle våtmark (till 
Magle) och ut från våtmarken (Från Magle) under perioden 1995-2017. Den röda linjen visar 
tillståndsbeslut, på 0,3 mg/l, för behandlat vatten. Figuren är hämtad från Hässleholms vatten 2018, Magle 
våtmark 2017, kompletterad med data 2018-2020, från Hässleholms vatten. 
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Muddring för att minska fosforläckage 
Trots att näringstillförseln till sjön hade minskat kraftigt genom utbyggnad av reningsverken 

fortsatte sjöns sediment att läcka fosfor. I slutet av 1980-talet och i början av 1990-talet gjordes 

försök att stoppa fosforläckage från Finjasjöns bottensediment genom att muddra bort det översta 

sedimentlagret (Löfgren 1990). Denna åtgärd bedömdes dock vara ineffektiv eftersom de muddrade 

bottnarna fortsatte att läcka fosfor, och projektet avslutades 1991, då cirka 25 % av 

sedimentbottnen hade muddrats. 

Reduktionsfiske 
Reduktionsfiske är en form av biomanipulation där man försöker ta bort eller minska vissa fiskarter. 

Det är främst karpfiskar som mört och braxen som fiskas ut. När mörten minskar kan djurplankton 

öka och då minskar växtplankton och cyanobakterier, vilket gör vattnet klarare. Braxen bökar i 

bottnen och rör upp näring från sedimenten vilket ökar övergödningen.  

Reduktionsfisket med trålning av vitfisk (främst mört och braxen) startade 1992 och från 1992 till 

1994 togs 430 ton fisk upp. Detta gav snabbt resultat. Fosforhalten och algmängden i sjön 

minskade och siktdjupet ökade (Figur 50). Effekterna blev dock inte långvariga och 1997 ökade 

mängden cyanobakterier (blågrönalger) igen. Trålningen återupptogs och under 1998-1999 togs 100 

ton fisk upp. Efter detta förbättrades vattenkvaliteten, men effekten varade bara i några år, då 

utfiskningen upphörde. Den återupptogs igen 2006-2007, men under dessa år togs endast 50 ton 

fisk upp. Kritik mot trålningens negativa effekter vid hantering av rovfisken ledde till att fisket 

avbröts 2007. Sommaren 2008 förekom kraftiga algblomningar i sjön vilket ledde till att en ny 

fiskestrategi med bottengarn och ringnot infördes. Sedan 2010 har reduktionsfiske bedrivits årligen 

enligt denna strategi, vilket har lett till att vattenkvaliteten ånyo har förbättrats. Under åren 2010 till 

2020 har totalt 590 ton fisk tagits upp, mellan 34 och 70 ton per år. Det är nu en av huvud-

åtgärderna i arbetet med Finjasjön och benämns vårdfiske. Det är tydligt att vårdfisket ger en 

positiv effekt på sjöns vattenkvalitet med ökat siktdjup och minskade fosforhalter. Fisket bidrar 

också till en direkt fosforreduktion då fisken innehåller cirka 0,4 % fosfor (Hjerne & Hansson 

2002). Om man fiskar ut 70 ton fisk innebär det en fosforreduktion på 280 kg. 

 

Figur 50. Utfiskad vikt (ton) vid reduktionsfiske i Finjasjön 1988-2020 i relation till siktdjup (m) och 
totalfosforhalt (µg/l). Siktdjup (blå) avläses på vänster sida medan mängd fisk och totalfosforhalt (orange) 
avläses på höger sida. Data från Limnologiska årsrapporter för Finjasjön 2014-2020. Regito AB. 
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Hur stor mängd måste fiskas ut varje år? 
Sedan 2010 har årligen stora mängder fisk fiskats ut, mellan cirka 34 och 70 ton per år (Figur 50).  

C-J Natur, som utvärderar provfisket i sjön, rekommenderar att 70-80 ton fisk tas bort årligen i 

Finjasjön (C-J Natur 2021). Hässleholms kommun har satt upp ett mål på att ta upp 75 ton fisk per 

år. Denna mängd har inte nåtts under den senaste 10-årsperioden, och inget klarvattenstadie har 

nåtts. Troligen måste utfiskningen öka för att det ska kunna nås. 

Det kan ibland vara svårt att komma upp i så stora mängder varje år. Situationer som försvårar 

utfiskningen kan vara väderleksförhållanden, vattenstånd och påväxt på fiskenäten (se mer under ” 

Kiselalger”, sidan 22). 

Åtgärder i tillrinningsområdet 
I början av 1990-talet gjordes åtgärder i Finjasjöns tillflöden i avsikt att minska näringsflödet till 

sjön (Miljöförvaltningen, Hässleholms kommun). Tillflödena kartlades och enskilda avlopp 

åtgärdades, skyddszoner anlades och lantbrukarna fick gratis markkartering och växtodlingsplaner. 

Därefter har ett kontinuerligt arbete skett för att förbättra enskilda avlopp och minska påverkan 

från jordbruket. I bilaga 10 finns en klassning av de enskilda avloppen i Finjasjöns 

avrinningsområde. 

 

Figur 51. Tormestorpsåns utlopp i Finjasjön, juni 2021. Tormestorpsån är Finjasjöns största tillflöde.   
Foto: Ekologigruppen. 

Sommardämmet 
För att hindra vattnet i Finjasjön från att sjunka för mycket under sommaren, togs ett dämme i 

Almaån i drift 2009. Tillståndet för bibehålla medelvattenstånd under sommaren gällde under 

perioden 15 mars till augusti med krav på att regleringspåverkan på vattennivån skulle ha upphört 

31 augusti. I praktiken innebar detta att dämningen fick avslutas runt den 15 augusti. Syftet var att 

höja vattenståndet i sjön under sommarmånaderna, för att förbättra möjligheterna till fiske, 

båttrafik och bad. Även för vattenkvaliteten är dämningen positiv, det ger ett högre vattenstånd 

som ger kallare bottenvatten och större vattenvolym i sjön. Enligt en ny vattendom från augusti 

2020 får sjön dämmas till och med 30 september. Den förlängda regleringsperioden har införts 

bland annat för att begränsa förutsättningarna för kraftiga algblomningar under sensommaren. 
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Hur kan Finjasjöns vattenkvalitet förbättras? 
Vattenkvalitetsproblem 
Det allvarligaste vattenkvalitetsproblemet i Finjasjön är de periodvisa algblomningarna med delvis 

giftiga cyanobakterier. Situationer med syrefritt bottenvatten, som uppstår under somrarna, leder till 

att fosfor frigörs från sediment och cirkulerar i vattenmassan. Det gynnar tillväxten av 

cyanobakterier (blågröna alger). På detta sätt uppstår ett tillstånd med grumligt vatten, där sjön 

göder sig själv. Detta tillstånd är stabilt och svårt att komma ur. 

Fosforkällor som bör begränsas 
Internbelastning 
En huvudorsak till problemen är den kraftiga föroreningen av sjön som har skett under 1900-talet 

då avloppsvatten tidvis gick orenat direkt ut i sjön. Stora delar av näringen ligger kvar i sedimentet 

(beräknad mängd läckagebenägen fosfor är 55 ton, Huser 2021), och vid syrebrist läcker näringen 

från sedimentet upp i vattenmassan med planktonblomning och försämrad vattenkvalitet som följd. 

Fosforläckaget förvärras också genom att fisk bökar upp sedimenten. 

Internbelastningen i sjön har beräknats till cirka 5 ton fosfor per år. Flera tänkbara metoder finns 

för att reducera denna belastning och sådana beskrivs till exempel i Havs- och Vattenmyndighetens 

utredning ”Åtgärder mot intern näringsbelastning” (Remissupplaga 2020). Nedan beskrivs ett par av de 

metoder som bedöms mest relevanta för Finjasjön.  

Fastläggning av fosfor i sedimentet med fosforbindande mineraler 
Den åtgärd som föreslås i sedimentundersökningen (Huser 2021) är att behandla sedimentet så att 

en fastläggning av fosforn sker i sedimenten. Efter en sådan behandling binds fosfor på bottnen. 

Cirkulationen av fosfor i vattenmassan uteblir då, även vid syrefria förhållanden. Då gynnas inte 

längre cyanobakterierna och det stabila tillståndet med grumligt vatten, då sjön göder sig själv, kan 

brytas. En behandling av sedimentet beräknas kunna reducera fosforläckaget i sjöns botten ner mot 

noll, alltså en reduktion med upp till 5 ton fosfor per år (Huser 2021). Sedimentbehandlingen har 

alltså potential att reducera en mycket stor mängd fosfor (Figur 52). Man kan även välja att 

behandla delar av sjön till exempel enbart djuphålorna. Kostnaden för en sedimentbehandling av 

hela sjön har beräknats till cirka 30 miljoner kronor. En omständighet som måste beaktas vid vissa 

typer av sedimentbehandlingar är förekomst av den ammunition som Försvarsmakten dumpat i del 

av sjön på 1950-talet. Mer information om detta finns i bilaga 3. 

Sedimentbehandling har gjorts i ett flertal sjöar i bland annat Sverige och USA. I Växjö kommun 

behandlades Växjösjön 2018 med goda resultat. Sedimentbehandling, eller permanent fastläggning 

av fosfor, är en av de åtgärder som föreslås i Havs- och Vattenmyndighetens utredning 2020. Mer 

om fastläggning av fosfor i sedimentet finns i bilaga 4. 

Under 2022 kommer Länsstyrelsen Skåne mer i detalj att låta undersöka vad det skulle innebära att 

göra en sedimentbehandling. Det är planerat att ingå i denna undersökning är först och främst att 

avgöra sjöns lämplighet för en sedimentbehandling, samt metod och omfattning av en behandling. 

Vidare utredning av vilken typ av sedimentbindande ämnen som kan vara lämpliga, då de har olika 

egenskaper, kommer också att göras. En undersökning av vilken miljöpåverkan en 

sedimentbehandling får, såväl positiv som negativ behöver också göras. Underlaget kan sedan 

tillsammans med tidigare utförd sedimentundersökning utgöra delar i en eventuell framtida 

tillståndsansökan hos Mark och miljödomstolen. 
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Fortsatt reduktionsfiske i sjön 
Utfiskning av karpfiskar minskar internbelastningen av fosfor (Huser et al. 2016b, Huser et al. 

2021), och om utfiskningen upphör är det troligt att vattenkvaliteten försämras inom några få år. 

Det är alltså viktigt att det omfattande vårdfisket som görs i sjön fortsätter varje år och hålls på en 

hög nivå.  

Hur mycket karpfisk behöver årligen tas bort i Finjasjön? Enligt ”Utvärdering av provfisken i Finjasjön 

2020” (C-J Natur 2021) bör ett fortsatt årligt uttag på 70-80 ton ske i Finjasjön och helst uppåt 100 

ton några år. Ett mer riktat fiske vore också värdefullt, till exempel genom att ta fram effektiva 

metoder för att kunna reducera småfisk (5-10 cm) i grunda delar av sjön och i tillflödena.  

Reduktionsfisket är en biomanipulation som ger vattenkvalitetsförbättringar med minskad 

växtplanktonblom, ökat siktdjup och klarare vatten. Då erhålls även positiva effekter på intern-

belastningen, genom mindre bottenbökande fisk, förbättrade syreförhållanden och mindre tillförsel 

av syretärande material till bottensedimentet. Reduktionsfisket är därför en viktig åtgärdstyp. 

Vårdfisket i Finjasjön har visat tydligt positiva resultat, men målet god status är ännu inte uppnått. 

Frågan är om vårdfisket kan optimeras och bli ännu effektivare. I nuläget bedöms reduktionsfisket 

inte ensamt kunna hejda sjöns övergödningsproblem och mer stabilt skapa god status.  

Eftersom fisk innehåller cirka 0,4 % fosfor (Hjerne & Hansson 2002) kommer en viss mängd 

fosfor tas bort från sjön med fisket. Fosforinnehållet i 70 ton fisk är cirka 280 kg.  

En utredning av reduktionsfisket kommer att göras under 2022. Syftet är att klargöra nuvarande 

funktion och om det kan optimeras med avseende på hur och var det fiskas, samt hur stora 

mängder som bör fiskas upp. Eftersom alger i näten varit ett problem kan den möjliga mängden 

som fiskas upp variera år från år. Om det ett år fiskas en mindre mängd än vad som är önskvärt, 

kan det kanske kompenseras följande år om möjligheterna då är bättre. 

 

Många droppar små – många små åtgärder kan minska 
belastningen från land 
Sjön tillförs även fosfor från vattendragen, vilka transporterar näringsämnen som främst läcker från 

jordbruksmarken i området. Läckaget är inte anmärkningsvärt, med tanke på markanvändningen, 

och det är därmed svårt att hitta åtgärder som ger stor effekt i tillrinningsområdena (Figur 52). Ett 

fortsatt jordbruk medför ett näringsläckage. Totalt transporterar vattendragen cirka 3,2 ton fosfor 

per år till sjön (Tabell 4). 
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Figur 52. Fosforkällor i Finjasjön. Den del som bedömts möjlig att ta bort med olika åtgärder har markerats 
med röd färg. Hela sedimentläckaget bedöms vara möjligt att ta bort med sedimentbehandling (Huser 
2021). Fosforbelastningen från tillrinnande vattendrag bedöms med olika åtgärder kunna minska med cirka 
500 kg/år (300 kg från våtmarker, 100 kg från jord- och skogsbruksåtgärder och 100 kg från förbättring av 
enskilda avlopp och dagvattenrening). I Maglekärrsbäcken är fosforhalterna högre än i de övriga 
vattendragen, därför kan åtgärder där ge en högre fosforreduktion än i övriga tillflöden.  

 
Våtmarker i tillrinningsområdet 
Att anlägga våtmarker i landskapet där vattnet renas är en fungerande åtgärd. Halterna i vatten-

dragen runt Finjasjön är dock ganska låga och fosforreduktionen kan bara antas vara 3 kg/ha och 

år. Med en total anlagd våtmarksyta på 100 ha skulle reduktionen bli 300 kg fosfor per år. Mer än 

100 ha våtmarker bedöms vara orimligt att anlägga. Åtgärden är dyr i förhållande till mängden 

reducerat fosfor, vilket beror på de låga halterna. Kostnaden bedöms bli runt 50 miljoner kronor 

(Tabell 7). Ytterligare en aspekt som är viktig att lyfta fram gällande åtgärdstypen våtmarker är 

tiden. Att anlägga 100 hektar våtmark bedöms ta minst 10 år att genomföra. 

En våtmarksutredning i Hovdalaån 2019 föreslog att en 7,5 hektar stor våtmark skulle anläggas i 

nedre delen av ån (Ekologigruppen 2019). Beroende på olika intressen inom kommunens 

organisation antogs dock inte förslaget, vilket är ett exempel på hur svårt det kan vara att driva fram 

dessa åtgärder. Att anlägga våtmarker är emellertid en relevant åtgärd som bör fortsätta där 

förutsättningarna är goda. Kommunen behöver tillsammans med markägare utreda lämpliga 

våtmarkslägen i tillrinningsområdet till Finjasjön. 

Åtgärder i jord- och skogsbruket 
I erosionsriskkarteringen (Ekologigruppen 2021) framkom att många åtgärder redan har gjorts 

inom jordbruket när det gäller att anlägga skyddszoner, ha fånggröda, vintergrön mark, plöja 

parallellt med vattendrag och vinkelrätt mot fältets lutning samt god gödselhantering. Fortsatt 

information och tillsyn vid lantbruk och hästgårdar kan ytterligare begränsa fosforläckaget från 

jordbruket. Det är svårt att uppskatta hur mycket fosfor som kan fångas upp med åtgärder inom 

jord- och skogsbruk, men det ligger troligen lägre än 100 kg per år. Kostnaden är svårberäknad 

men uppskattas till minst 10 miljoner kronor. 
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Kommunen behöver fortsätta bedriva tillsyn på hästgårdar och gödselhantering på lantbruk. 

Kommunen har fått stöd från Havs och Vattenmyndigheten för att även kunna bedriva ett 

informationsprojekt riktat mot lantbrukare med syftet att minska näringsläckaget.  

Inom studien av markerosion framkom att plöjning och skyddszoner utförs på ett önskvärt sätt. 

Dessa metoder är det viktigt att markägare fortsätter med och på platser där det brister, se till att 

det åtgärdas på bästa sätt. Extra hänsyn behövs vid odling nära sjön på grund av att mycket av 

näring som läcker här rinner vidare direkt till sjön. Detta gäller exempelvis Hovdalaområdet där 

kommunen som markägare genom HIBAB behöver verka för en mer miljöanpassad odling t ex 

genom att avveckla odling på frekvent översvämmad mark intill vattendrag. Dessutom bör det 

bedömas om den genom pumpning avvattnade marken är långsiktigt hållbar, samt om en övergång 

till ett mer extensivt brukande behövs, då med inslag av fler våtmarker och betesmark. 

Enskilda avlopp och dagvattenrening 
Fortsatt tillsyn och förbättring av enskilda avlopp bör ske. Överföring av enskilda avlopp kan också 

ske till befintliga reningsverk. Status för enskilda avlopp redovisas i bilaga 9. Dagvatten kan 

innehålla höga halter fosfor och bör så långt möjligt infiltreras lokalt (LOD) samt fördröjas och 

renas i dammar. Åtgärderna för enskilda avlopp och dagvatten har grovt skattats kunna ge en 

reduktion på 100 kg/år. En mycket grov kostnadsuppskattning har bedömts till 10 miljoner kronor. 

Kommunen behöver fortsatt bedriva en stärkt tillsyn av enskilda avlopp, med målet att ej godkända 

eller dåligt fungerande anläggningar ska åtgärdas och uppdateras till dagens krav. En översyn av 

dagvattenutflödet i Finjasjön behöver göras för att undersöka vattenkvalitet och utsläppsmängd, 

samt identifiera möjliga åtgärder för att förbättra eventuella problem med vattenkvaliteten. 

Hässleholms reningsverk/Magle våtmark och Sjörrödsviken 
Den största externa punktkällan till Finjasjön är Hässleholms reningsverk som transporterar cirka 

400 kg fosfor per år till sjön via Magle våtmark och Maglekärrsbäcken. Hässleholm miljö behöver 

revidera nuvarande miljötillstånd för reningsverket för att utreda möjligheterna att ytterligare öka 

reduktionen av främst fosfor. Kommunens miljöförvaltning som är tillsynsmyndighet behöver 

bevaka så att nödvändiga åtgärder vidtas. 

I kommunen utreds förutsättningarna för att förbättra reningsverket med ytterligare ett reningssteg 

med så kallad MBR-teknik. Ett sådant reningssteg beräknas kunna nedbringa utsläppet från 

reningsverket med cirka 100 kg fosfor per år. Kostnaderna beräknas bli stora med en kostnad per 

renat kg fosfor på i storleksordningen 100 000 kr. 

I Magle våtmark finns inplanterad karp, vilket direkt motverkar reningseffekten i våtmarken. En 

utfiskning pågår, men bör intensifieras för att förbättra våtmarkens reningskapacitet. Hur stor 

minskningen av fosforhalten skulle bli efter en utfiskning är svår att uppskatta.  

Hässleholm miljö bör se över möjligheten att bygga om våtmarksanläggningen för att får den mer 

effektiv för just fosforreduktion, ta bort sediment från dammarna om där sker läckage, se över 

möjlighet till vassklippning (beakta särskilt fåglar), nivåreglering och om det vore en lösning att 

anlägga sandfilter innan utloppet till sjön där järn kan binda rester av fosfor. Ytterligare insatser 

behöver också sättas in för att förebygga och minska bräddningar från reningsverket. 

Andra reningsverk i tillrinningsområdet är Sösdala reningsverk, där även det behöver omprövas och 

byggas om i ett längre perspektiv, liksom Tjörnarps avloppsreningsverk. Här bör Mittskåne vatten 

utreda möjligheten att göra en överföringsledning till ett större verk alternativt bygga om 

anläggningen. 
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Sjörrödsviken 
Maglekärrsbäcken, med relativt höga näringshalter, mynnar i den grunda Sjörrödsviken, där 

vattenomsättningen tidvis är liten. Även dagvattnet från Hässleholms tätort släpps ut via Magle-

kärrsbäcken och påverkar den grunda viken. Den förhärskande vindriktningen är in mot viken, och 

alger och dåligt syresatt vatten från djuphålan i sjön kan föras in med vinden och organiskt material 

överlagras med sand. Under åren har upprepade larm om dålig vattenkvalitet och svavelvätebildning 

i Sjörrödsviken förts fram. Vilka förutsättningar som finns för att åtgärda dessa förhållanden är 

osäkert.  

Tidigare användes en avloppstub från reningsverket, där det utgående avloppsvatten släpptes ut 

cirka 1 km ut i sjön. Förslag har framkommit att man ska undersöka möjligheten att åter börja 

använda avloppstuben, för att minska den negativa påverkan i Sjörrödsviken. Avloppstuben är i 

dagsläget tveksamt funktionsduglig, dessutom utgår den direkt från reningsverket. För att även få 

med reningen i Magle våtmark krävs det tekniska åtgärder för att pumpa och omdirigera vattnet 

från Magle våtmark tillbaka till reningsverket och tuben. Det innebär att detta alternativ är kost-

samt. Dessutom är det svårt att veta vilka effekter det ger i Sjörrödsviken. Om vikens problem 

beror på dålig vattenomsättning och näringstillförsel från sjöns djupare delar kommer ingen 

förbättring att ske med en omledning via avloppstuben.  

I Sjörrödsviken mynnar även Sötekärrsbäcken, där olika miljögifter registrerats (Regito AB 2019). 

Flödet från Sötekärrsbäcken till Finjasjön är vanligtvis litet eller inget, men några av ämnena kan 

eventuellt spridas ut i sjön i samband med stora nederbördsmängder, högflödessituationer, 

snösmältning, eller via grundvatten. Mängderna föroreningar som når sjön från denna bäck är 

troligen små, men en fortsatt utredning i området bör göras för att klargöra om det är ett problem.  

 

Övrigt  
Bilaga 2 i denna rapport görs en översyn och förslag till förändringar av provtagningsprogrammet 

för Finjasjön. Det är en översyn kommunen bör diskutera att förändra med aktuell provtagande 

konsult.  

Kommunen bör också överväga att bilda ett eget vattenråd för Finjasjön. I dagsläget ingår Finjasjön 

som en del i Helgeåns vattenråd. Med tanke på den stora utsträckning Helge å har, är det naturligt 

att problembilden eller möjligheterna till åtgärder ser helt olika ut. Finjasjön skulle behöva få ett 

starkare fokus i detta sammanhang och den möjligheten kommer mest till sin rätt om sjön kan 

utgöras av ett separat vattenråd (jämför Ringsjöns vattenråd). 

För att nå framåtanda i arbetet kring Finjasjön borde det finnas en tydlig målbild, som är förankrad 

politiskt. Hässleholms kommun bör ta fram en sådan målbild och börja reflektera över hur mycket 

som det är värt att satsa för att uppnå målbilden. 
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Kostnadseffektiva åtgärder 
Sedimentbehandling är den åtgärd som har möjlighet att reducera en stor mängd fosfor. Det är 

också den åtgärd som är mest kostnadseffektiv (Tabell 7), kostnaden har beräknats till 600 kr per 

kilo fosfor om man slår ut kostnaden på 10 år, vilket bedömts vara rimligt (se Bilaga 4). En 

ytterligare utbyggnad av reningsverket beräknas kunna ge en fosforreduktion på 100 kg per år till en 

kostnad av 95 000 kr per kg. Möjligheten till extern finansiering av åtgärderna har inte beaktats i 

kostnadsberäkningarna. 

Tabell 7. Kostnadseffektivitet med olika fosforreducerande åtgärder i Finjasjön och dess tillrinnings-
område. Kostnad för sedimentbehandling har beräknats av Huser 2021. Åtgärdens livslängd har skattats 
till 10 år. Övriga åtgärdskostnader är grovt uppskattade och avskrivningstiden för dessa investeringar har 
satts till 25 år.  

Åtgärd  Fosforreduktion Kostnad Kostnad per kilo  

Sedimentbehandling 5000 kg/år  30 miljoner 600 kr/kg 

Anlägga våtmarker, 100 ha 300 kg/år  50 miljoner 6 700 kr/kg 

Övrigt i jord- och skogsbruk 100 kg/år  10 miljoner 4 000 kr/kg 

Enskilda avlopp, dagvatten 100 kg/år  10 miljoner 4 000 kr/kg 

Hässleholms reningsverk 100 kg/år (utöver nuvarande) 300 miljoner 95 000 kr/kg 

Kan Finjasjön nå målet ”God Status”? 
Finjasjön har måttlig ekologisk status avseende näringsämnen. För att nå god status i Finjasjön 

får medelvärdet av totalfosfor vara max 26 μg/l under året, enligt mål i VISS (dubbla bakgrunds-

värdet). Medelvärdet av samtliga mättillfällen 2008-2018 (Regito AB) vid punkt P0 i Finjasjöns 

södra del har varit 49 μg/l i ytan (52 μg/l vid bottnen). I VISS anges medelvärdet vara 38 μg/l i 

ytan, grundat på mätdata från recipientkontrollen i norra delen av sjön med mätningar 4 gånger per 

år. Det innebär alltså att fosforhalterna i sjön måste minska med cirka 30-40 % för att nå god status. 

Modellberäkningar (Huser 2021), baserat på samtliga mätdata, visar att för att undvika halter i sjön 

som överstiger 30 μg/l, krävs en minskning av internbelastningen med 100 %. Samtidigt måste 

externbelastningen minska med 20 %, vilket bedöms vara svårt att uppnå. 

Enligt Vollenweider-modellen måste tillflödenas fosforkoncentration minska från 40,8 µg/l (medel 

2009-2018) till 37,5 µg/l för att sjön ska uppnå god status (Häggkvist 2019). Detta innebär att 

fosforkoncentrationen i tillrinnande vatten behöver sänkas med 9 % för att kunna uppnå god status 

enligt modellen. Detta bedöms vara möjligt att uppnå med åtgärder i tillrinningsområdena. 

I bedömningen av den sammanvägda ekologiska statusen har de biologiska kvalitetsfaktorerna 

stor betydelse för statusklassningen. Växtplankton är den faktor som har sämst status i Finjasjön 

och är avgörande för klassningen (se bilaga 1). Växtplankton bedöms ha dålig status i sjön. För att 

förbättra statusen för växtplankton måste fosforhalterna i sjön minska betydligt. I reduktionsfisket 

kan växtplankton missgynnas biomanipulation där djurplankton gynnas. 

Stora minskningar av fosforhalten i sjön krävs för att Finjasjön ska nå god status. Vid reduktions-

fiske är målet ett klarvattenstadium där ljuset når djupt ner i vattenmassan och ger möjlighet till 

fotosyntes och syreproduktion i en stor del av vattenvolymen, vilket kan förhindra fosforläckage. 

Åtgärden innebär också mindre läckage genom reduktion av bottenbökande fisk. Vid en lyckad 

sedimentbehandling stoppas fosforläckaget från bottnen till vattenmassan, vilket ger en stor 

minskning av fosfortillförseln (Figur 52). Reduktionsfiske låser inte källan till fosforbelastningen 

lika omedelbart som en sedimentbehandling och det är svårt att beräkna effekten på fosforhalten. 
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Om man väljer att inte sedimentbehandla sjön, utan förlitar sig på övriga åtgärder, kan det ta många 

decennier, kanske 100 år att nå god status i sjön. Under denna tid belastar man Almaån och 

nedströms liggande vattenförekomster med en stor mängd fosfor, som vid behandling av botten-

sedimentet hade kunnat låsas fast i sjöns sediment. En kombination av de båda metoderna är 

troligen den bästa lösningen för sjön. 
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Bilaga 1. Statusklassning av Finjasjön och 
tillflöden 
God status – ett politiskt beslut 
I enlighet med EU:s vattendirektiv, som infördes i svensk lagstiftning 2004, ska alla 

vattenförekomster i Sverige statusklassas utifrån sin kemiska och ekologiska status. Data från bland 

annat recipientkontrollen används i för att ge en generell beskrivning av vattenstatusen i 

avrinningsområdet och en klassning görs i VISS (VattenInformationSystem Sverige).     

EU:s ramdirektiv och miljökvalitetsnormerna (MKN) för vatten innebär att sjöar, vattendrag och 

kustvatten ska nå god ekologisk och god kemisk ytvattenstatus. Den aktuella statusen får inte 

försämras i något avseende. I lagstiftningen finns olika slags undantag från MKN, som vatten-

myndigheten ska besluta om. Dessa är tidsundantag (till senast 2027) och mindre stränga krav, vilka 

båda avser recipientens status. 

Klassningen av ekologisk status enligt VISS bygger på en sammanvägning av flera parametrar, 

under en längre tidsperiod. I klassningen av ekologisk status är biologiska faktorer överordnade 

övriga, och får stor inverkan på den sammanvägda klassningen. Utöver de biologiska kvalitets-

faktorerna klassificeras även stödjande kvalitetsfaktorer som beskriver fysikaliska-kemiska 

egenskaper i vattnet, särskilda förorenande ämnen samt hydromorfologi.  

Den ekologiska statusen bedöms i en femgradig skala där hög status anger ett bra eller önskat 

tillstånd och dålig status anger ett bristfälligt eller oönskat tillstånd. I klassningen jämförs data för 

en kvalitetsfaktor med referensförhållanden för den typ av vatten man bedömer. En miljökvalitets-

norm, MKN, beskriver målsättningen för kvaliteten på vattnet och när målet ska vara uppnått. Det 

övergripande målet för vattenförvaltningen, enligt EU-direktivet, är att alla vattenförekomster ska 

ha uppnått god status senast 2027.  
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Ekologisk status avseende näringsämnen (fosfor) 
Klassningen av den ekologiska statusens fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorn näringsämnen baseras 

på fosforhalter. I Tabell 8 och Figur 53 redovisas vattenförekomsternas uppmätta fosforhalter 

(recipientkontrolldata, där prov tas i sjöns norra del), gränsvärden för god status samt nuvarande 

klassning enligt VISS (2019).  Tre av Finjasjöns tillflöden är vattenförekomster (tabell 8) och av 

dessa uppnår Hovdalaån och Mjölkalångaån god status, vilket även avflödet Almaån gör. 

Tormestorpsån har måttlig status avseende fosfor. För att Tormestorpsån ska nå god status måste 

halterna minska med 12 % från 42 till 37 µg/l. 

Finjasjön har idag måttlig status avseende fosfor (VISS 2019). För att nå god status måste halterna i 

sjön minska med 32 % från 38 till 26 µg/l (tabell 8). Halterna i VISS grundar sig på recipient-

kontrolldata och när det gäller Finjasjön provtas en lokal i norra delen. Hässleholms kommun 

undersöker en lokal i sjöns södra del (F0). Denna lokal har något högre fosforhalter, jämförbart 

medelvärde i den södra delen 2013-2017 ligger på 42 µg/l. 

Tabell 8. Klassning av ekologisk status avseende näringsämnen (fosfor) enligt VISS. Uppmätt halt vid 
respektive mätstation (recipientkontroll 2013-2017). Gräns mellan god och måttlig status är den halt som 
inte ska överskridas för att målet ”god status” ska uppnås). Aktuell klassning av ekologisk status enligt 
VISS redovisas också.  

Vattendrag Fosforhalt 
uppmätt,  mg/l 

Gräns mellan god/måttlig 
status, VISS 

Klassning 
VISS 

Finjasjön 38 26 Måttlig 

Tormestorpsån 42 37 Måttlig 

Hovdalaån 29 31 God 

Mjölkalångaån  27 32 God 

Almaån 32 36 God 
 

 

Figur 53. Klassning av ekologisk status avseende näringsämnen (fosfor) enligt VISS (2019). Endast 
vattenförekomsterna klassas. Hovdalaån, Mjölkalångaån och Almaån uppnår god status. Tormestorpsån 
och Finjasjön har måttlig status avseende näringsämnen (fosfor). 

 

 

Hög  God  Måttlig  Otillfredsställande  Dålig □ □ D .____I _______J 
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Sammanvägd ekologisk status 
Den sammanvägda ekologiska statusen (Figur 54) tar även hänsyn till biologiska kvalitetsfaktorer, 

vilka är överordnade övriga kvalitetsfaktorer.  

I Finjasjön har de biologiska kvalitetsfaktorerna växtplankton, bottenfauna och fisk bedömts 

(VISS 2019). Växtplankton har bedömts ha dålig status, bottenfauna otillfredsställande status, 

medan fisk bedömts ha god status. Den kvalitetsfaktorn som har den sämsta klassen bestämmer 

den sammanvägda statusen, och därmed skulle Finjasjöns sammanvägda status bli dålig (Figur 54). 

Redovisningen av ekologisk status i VISS är dock tvetydig då den klassas som otillfredsställande 

samtidigt som det i motivering till klassning anges att statusen är dålig. Med hänsyn till växtplankton 

sak den klassas till dålig status, och ändring är på gång i VISS. Växtplanktonparametern klorofyll 

uppvisade ett medelvärde 2013-2017 på 66 µg/l, vilket måste minska till 18 µg/l för att uppnå god 

status. Värdena grundar sig på recipientkontrolldata från sjöns norra del. 

Tre av Finjasjöns tillflöden är klassade som vattenförekomster, Tormestorpsån, Hovdalaån och 

Mjölkalångaån. Den sammanvägda ekologiska statusen har bedömts vara måttlig i dessa tre 

tillflöden, samt i avflödet, Almaån (VISS 2020). Det är främst kvalitetsfaktorn fisk som avgjort 

bedömningen. 

 

 

Figur 54. I VISS har den sammanvägda ekologiska statusen indelats i fem klasser enligt nedan. Figuren 
visar klassningen enligt förvaltningscykel 3, 2017-2021. Samtliga tillflöden (som är vattenförekomster) 
hade måttlig status, liksom avflödet Almaån. Finjasjön hade dålig status.  

 

 

  

Hög  God  Måttlig  Otillfredsställande  Dålig 
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Bilaga 2. Nuvarande övervakningsprogram och 
kommentarer till fortsatt provtagning  
Nuvarande övervakning 
Flera mätprogram är kopplade till Finjasjön. Dels ingår några provpunkter i Helgeåns recipient-

kontrollprogram (SRK), som pågått sedan 1976 (se nedan). Dessutom gör Hässleholms kommun 

en omfattande limnologisk undersökning av Finjasjön varje år, där mätningar görs i Finjasjön samt 

tillrinnande vattendrag (se nedan). Hässleholms kommun administrerar även årliga nätprovfiske i 

sjön. 

I den nationella miljöövervakningen (NMÖ) tas prover i Finjasjön för analys av vattenkemi, bland 

annat näringsämnen och metaller vart 6:te år sedan 2007. 

Samordnad recipientkontroll Helge å 
Inom den samordnade recipientkontrollen för Helge å (SRK) ingår följande provpunkter i 

anslutning till Finjasjön:   

20A Tormestorpsån uppströms Sösdala (6 ggr/år) 

20B Tormestorpsån nedströms Sösdala (6 ggr/år) 

20C Tormestorpsån före inlopp i Finjasjön (6 ggr/år) 

20K Finjasjön, ytan, botten + syrgasprofil (4 ggr/år) 

20I Svartevadsbäcken nedstr. Tyringe (6 ggr/år) 

20L Almaån. utlopp ur Finjasjön (12 ggr/år) 

För de flesta av dessa provpunkter har gjorts mätningar av 

bland annat fosfor och kväve sedan 1976.  

De kemiska undersökningarna i tillflödena inom SRK 

innefattar: totalkväve, ammoniumkväve, nitrat+nitrit-kväve, 

totalfosfor, TOC (totalt organiskt kol), temperatur, syrgashalt, 

syrgasmättnad, pH, alkalinitet, konduktivitet, absorbans (420 nm) och turbiditet (grumlighet). 

I Finjasjöns norra del (provpunkt 20K) mäts samma parametrar som i vattendragen med tillägg av 

fosfatfosfor, siktdjup (med vattenkikare) och klorofyll a. Där görs även biologiska undersökningar 

av växtplankton (en gång per år i augusti), djurplankton (en gång vart tredje år i augusti) och 

bottenfauna i profundalen (en gång per år). 

Inga biologiska undersökningar görs i Finjasjöns tillflöden. Kiselalger görs årligen i Almaåns utflöde 

från Finjasjön, provpunkt 20L Längre ned i Almaån vid utloppet i Helge å (20AB) undersöks 

kiselalger och fisk (elfiske) årligen och bottenfaunan undersöks vartannat år. 

Hässleholms kommuns undersökningar 
Hässleholms kommun gör limnologiska undersökningar i Finjasjön (utförare: tidigare Regito AB 

och sedan 2021 Calluna AB), där mätningar görs i Finjasjön samt i tillrinnande vattendrag. 

Limnologiska årsrapporter för Finjasjön har tagits fram av Regito 2014-2020, men mätdata finns i 

vissa fall längre tillbaka i tiden. Med början 2021 har Calluna AB ansvar för de limnologiska 

undersökningarna. 

I sjön tas vattenprov en gång per månad, året runt och dessutom varje vecka mellan vecka 23 och 

41. Provtagning sker från båt vid sjöns södra djuphåla (provpunkt P0, Figur 55), vid ytan, bottnen 

och för syrgas i profil. Vattendjupet mäts också vid djuphålan. Proven analyseras på växtplankton,  
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Figur 55. Provpunkter ingående i Hässleholms kommuns limnologiska undersökningar av Finjasjön. Figur 
från. ”Sedimentundersökning och utvärdering av sedimentnäringsförhållanden och internbelastning av 
fosfor i Finjasjön. Huser 2021”. 

djurplankton, klorofyll a, siktdjup, totalkväve, ammoniumkväve, nitrat+nitrit-kväve, totalfosfor, 

fosfatfosfor, sulfat, CODCr (kemisk syreförbrukning), TOC (totalt organiskt kol), 

vattentemperatur, syrgashalt, syrgasmättnad, pH, konduktivitet, absorbans, turbiditet, (grumlighet) 

och totaljärn.  

De hydrologiska undersökningarna innebär att vattenståndsmätning utförs vid sjöns hamn, vid de 

sju provpunkterna i tillflödena och vid utflödet i Almaån. Tillfälligtvis sker flödesmätningar i 

tillflödena och utflödet. När sommardämmet är isatt mäts vattenståndet ovan och nedan 

sommardämmet, samt i omlöpet för fisken. 

När det gäller tillflödena och från flödet (Almaån), tas prov för analys av vattenkemi en 

gång/månad vid följande provpunkter; Tormestorpsån (P1), Hovdalaån (P2b), Matterödsån (P3), 

Hogabäcken (P4), Mjölkalångaån (P5), Maglekärrsbäcken (P8), Oberödsbäcken (P9) samt i utflödet, 

Almaån (P6b).  

De kemiska undersökningarna i tillflödena innefattar: totalkväve, ammoniumkväve, nitrat+nitrit-

kväve, totalfosfor, fosfatfosfor, sulfat, CODCr (kemisk syreförbrukning), TOC (totalt organiskt 

kol), temperatur, syrgashalt, syrgasmättnad, pH, konduktivitet, absorbans, turbiditet (grumlighet), 

totaljärn. 

När det gäller biologiska undersökningar i sjön ingår omfattande växt- och djurplankton-

undersökningar i provpunkt F0. Dessutom görs nätprovfiske årligen. En översiktlig makrofyt-

undersökning gjordes 2013. Stormusselinventering i sjön gjordes senast 2018 och i 

tillflöden/avflöde 2019. Även vid millennieskiftet utfördes en stormusselinventering i Almaån i 

samband en årensning. 

I vattendragen har inga andra biologiska undersökningar utförts inom Hässleholms kommuns 

program. 
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Kommentarer till Hässleholms kommuns 
provtagning 
Det löpande programmet som administreras av Hässleholms kommun är omfattande när det gäller 

vattenkemi och plankton, och det är viktigt att detta fortsätter i samma omfattning som tidigare, för 

att effekten av pågående åtgärder i Finjasjön och tillrinnande vattendrag ska kunna mätas. 

Transporter i tillflöden och avflöde bör beräknas och redovisas i årsrapporten. 

Rapportering till datavärd 
För att göra mätdata tillgängliga och underlätta beräkningar bör alla resultat, historiska och 

pågående, rapporteras till SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) som är nationell datavärd. 

Biologiska undersökningar i Finjasjön 
Växt- och djurplanktonprovtagningen är mycket omfattande. Under pågående åtgärdsarbete med 

reduktionsfiske och sedimentbehandling kan det vara bra att hålla kvar en tät planktonprovtagning 

för att få ett tillräckligt statistiskt underlag före och efter åtgärden. Möjligheterna för att förändra 

planktonprovtagningen kräver en särskild utvärdering för att bedöma vilka data som är önskvärda.  

De biologiska undersökningarna bör kompletteras med undersökningar av makrofyter och 

bottenfauna i litoralzonen. Makrofyter bör undersökas vart tredje år enligt standardiserad metod, 

där ett antal transekter läggs runt sjön. Bottenfauna i strandzonen bör tas vid en eller två lämpliga, 

exponerade lokaler varje år. Stormusselinventeringen som utfördes 2018 bör upprepas åtminstone 

vart sjätte år. 

Miljögifter i fisk 
Miljögifter i fisk, främst PFOS som uppmätts i halter runt gränsvärdet, bör undersökas vart tredje 

år. 

Biologiska undersökningar i Finjasjöns tillflöden 
Undersökning av kiselalger och bottenfauna bör införas i de tre vattenförekomsterna 

Tormestorpsån, Hovdalaån och Mjölkalångaån. Lämpliga lokaler bör rekognoceras. Provtagningen 

bör ske vart tredje år.  

Stormusselinventeringen som gjordes 2019 bör upprepas i Hovdalaån och Almaån åtminstone vart 

sjätte år. 

Samordnade program 
Det är två lokaler som tas parallellt i de båda kontrollprogrammen. Båda programmen tar proverna 

ungefär samtidigt i månaden, i andra halvan 15-27 ungefär.  

Den ena lokalen som tas dubbelt är Tormestorpsån vid inflödet i Finjasjön (lokal P1 respektive 20C 

i SRK), där Hässleholms kommun tar prov varje månad medan SRK tar varannan månad. 

Den andra är avflödet i Almaån (lokal P6b respektive 20L i SRK) där prov tas varje månad i båda 

programmen. Kommunen kan stryka provtagningen i Almaån och istället inhämta värdena från 

recipientkontrollprogrammet. Om kommunen vill ha kvar provtagningen i Almaån föreslås att 

proverna tas i början av månaden.  
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Bilaga 3. Miljöproblem och undersökningar 
Miljögifter i Sötekärrsbäcken 
Sötekärrsbäcken, som är ett litet dike, har flera gånger varit omskriven som förorenad. En illegal 

avfallstipp finns i anslutning till bäcken. Tidigare leddes dagvatten från Hässleholms tätort ut i 

bäcken, som rann vidare ut i Finjasjön, men numera leds dagvattnet i stället till Maglekärrsbäcken.  

I avsikt att undersöka om det finns miljögifter i diket undersöktes Sötekärrsbäckens sediment och 

vatten 2019 (Regito 2019). Förhöjda halter av flera miljögifter hittades. Bland annat hittades 

metaller som bly och koppar, polyaromatiska kolväten (PAH) och dioxin i sedimentet, vilket 

troligen kommer från dagvatten och/eller avfallstippen. Även högflorerande ämnen (PFAS) 

hittades, vilket vittnar om föroreningar från brandövningsplatser. Dagvatten från brandstationen 

gick före 1995 ut i Sötekärrsbäcken (Frilagt 2019-05-29). 

Flödet i Sötekärrsbäcken är vanligtvis lågt, men några av ämnena kan spridas ut i sjön i samband 

med stora nederbördsmängder, högflödessituationer och snösmältning, samt via grundvatten. Det 

behövs klarläggas om de mängder av gifter som finns i Sötekärrsbäcken och avfallstippen utgör 

någon fara för omgivningen. 

 

Miljögifter i fisk 
Undersökning 2012-2013 
Redan 2012–2013 utfördes en undersökning av miljögifter i fisk från Finjasjön inom ett Leader-

projekt (Annadotter med flera, 2013). Då undersöktes flera olika fiskarter med avseende på 

kvicksilver, DDT med nedbrytningsprodukter samt dioxinlika PCB. Finjasjöns fiskar hade bland de 

lägsta halterna av sådana ämnen jämfört med ett antal andra sjöar i Sverige och samtliga prov låg 

långt under kända gränsvärden.  

Undersökning 2018-2019, Metaller, PAH, PFAS 
En undersökning av miljögifter i gös, braxen och mört (5 fiskar av varje art) gjordes i Finjasjön 

2018–2019 (Regito AB 2019). Av de analyserade metallerna låg samtliga halter under gällande 

gränsvärden. Halterna av de giftiga metallerna bly, kadmium och kvicksilver låg långt under 

gränsvärdena. 16 olika PAH, polyaromatiska kolväten analyserades. Fenantren, fluoranten, fluoren, 

naftalen och pyren detekterades. Det var stor skillnad i halter mellan de olika fiskarterna. Överlag 

detekterades högst halter i braxen. Halterna var inte anmärkningsvärt höga. 

Av PFAS undersöktes 32 varianter och PFOS var det enda som påträffades. PFOS är ett vanligt 

ämne i brandskyddsmedel. Ämnet detekterades i samtliga fiskindivider. Det totala medelvärdet låg 

på 8,4 ng/g våtvikt, vilket är nära MKN (miljökvalitetsnormen) som är 9,1 ng/g våtvikt. Samtliga 

medelvärden för varje fiskart låg under MKN och endast två fiskar hade en halt strax över MKN. 

Halterna av PFOS i fisk ligger i samma nivå som från andra svenska urbana områden. Ämnet är 

svårnedbrytbart och kan spridas i marken runt brandövningsplatser, vilket är den troliga källan även 

vid Finjasjön. Dagvattnet från Hässleholms brandstation gick före 1995 ut i Sötekärrsbäcken. 

Halterna i Finjasjön är inte alarmerande höga, men de ger en indikation på att sjön utsätts för en 

bakgrundspåverkan av PFOS. Halterna ligger runt gränsvärdet (MKN, miljökvalitetsnormen) och 

två av sex fiskar överskred gränsvärdet något (en gös och en braxen). Livsmedelsverkets allmänna 

rekommendation gäller att inte äta insjöfisk mer än 1-2 gånger i veckan. 
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Fluff, flockar och skum 2015-2018 
Larm om gult ”fluff” i Finjasjöns östra del rapporterades under hösten 2015 och 2016. Detta 

observerades främst i området vid Maglekärrsbäckens utlopp. Regito (Heléne Annadotter och 

Johan Forssblad) undersökte området 2017, då gulfärgning fanns i bottensediment och is, i 

avseende att reda ut vad ”fluffet” bestod av. I prover från platsen fanns trådformiga bakterier, som 

identifierades som smutsvattensvamp (Sphaerotilus natans) som är en känd indikatorart för förorenad 

miljö med syrebrist och höga näringshalter (Regito 2017). 

Även 2018 uppträdde åter flockar och skum i Sötekärrsbäcken och Maglekärrsbäcken, och de 

undersöktes med avseende på eventuell förekomst av smutsvattensvamp (Länsstyrelsen Skåne 

2018). I undersökningen hittades ingen smutstvattensvamp varken i Sötekärrsbäcken, Maglekärrs-

bäcken eller i Björkviken. Fluff, flockar och skum bestod främst av järnbakterier och kiselalger.  

Ammunition har dumpats i sjön 
I mitten av 1950-talet dumpade Försvaret en ansenlig mängd ammunition i Finjasjön. Det 

uppmärksammades först 1969. Försvarsmakten arbetar nu aktivt med att åtgärda gamla synder och 

dumpad ammunition kartläggs och bedöms. I Finjasjön utreddes och genomsöktes bottnarna 2014-

2015, då ett flertal lådor med ammunition från andra världskriget hittades.2020 gjordes en ny 

undersökning då man ville kontrollera hur ammunitionen påverkats av tiden på botten. För att hitta 

ammunitionen användes både sonar och dykare i vattnet. Efter undersökningen 2020 gjordes 

bedömningen att ”ammunitionen inte är farlig där den ligger just nu, på djupt vatten”. Det är först 

om man skulle börja lyfta på lådorna och påverka utifrån som det skulle kunna hända någonting. 

Det konstaterades att ”det inte skett någon förändring sedan 2015 och det tyder på att lådorna 

ligger bra där de ligger” 

Om behandling av sedimentet blir aktuellt, till exempel med aluminium, kan beroende på 

behandlingsmetod, uppgifter om ammunitionens exakta geografiska förekomst och risker vid 

kontakt behöva tas fram.  
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Bilaga 4. Fastläggning av fosfor i sediment 
Fastläggning av läckagebenägen fosfor innebär att fosforn binds i sedimenten. Detta kräver tillsats 

av fosforbindande ämnen som måste kunna binda fosfor oavsett om syre är tillgängligt eller inte. 

Vid kemisk fällning tillsätter man ett mineral, såsom exempelvis aluminium, järn eller kalk. 

Aluminium är det mineral som är mest effektivt och som använts och studerats mest i både Sverige 

och i övriga världen. Minerallösningen injiceras i sedimenten, fosforn fastläggs och kan inte läcka ut 

till vattenmassan och därmed minskas internbelastningen. Det är samma princip som i ett 

reningsverk där aluminiumsalt tillsätts för att fälla ut fosfor ur vattnet. Fastläggning av fosfor med 

hjälp av aluminium är en väldokumenterad metod för behandling av insjöar och har använts sedan 

1970-talet, både utomlands och i Sverige, främst i sjöar runt Stockholm. (Ramboll 2019) 

 

Erfarenheter från Växjösjön och S. Bergundasjön 
Exempel på sjöar som har behandlats genom fastläggning av fosfor i sediment, är Växjösjön och 

Södra Bergundasjön vid Växjö. Under sommaren 2018 gjordes en fastläggning av fosfor i Växjö-

sjöns botten, och under 2019 och 2020 gjordes en likadan behandling i Södra Bergundasjön. I 

sjöarna har det dessutom genomförts reduktionsfiske sedan 2016, vilket ofta rekommenderas för att 

minska bottenbökande fisk. 

Erfarenheterna från sjöarna vid Växjö är goda och stora positiva effekter har märkts i sjöarna 

(SYNLAB 2020). År 2014, innan behandlingen, var siktdjupet i Växjösjön i medeltal 1,6 meter, 

vilket ökade till 3,4 meter år 2020. Motsvarande ökning skedde i Södra Bergundasjön där siktdjupet 

ökade från 0,9 meter till 4,5 meter. Grumligheten under sommaren minskade med cirka 80 procent 

i Växjösjön och mer än 90 % i Södra Bergundasjön. Fosfortransporten från Södra Bergundasjön till 

den nedströms liggande Norra Bergundasjön minskade med cirka 700 kg per år, vilket är mer än det 

samlade utsläppet från reningsverket i Växjö stad. Mer om att läsa om åtgärderna i Växjösjön och 

Södra Bergundasjön finns att läsa på Växjö kommuns hemsida:  

De ekologiska riskerna med korrekt utförd aluminiumfällning bedöms som små i ett pH-intervall 

mellan 6 och 8,5 (Havs- och Vattenmyndigheten 2020). Erfarenheterna från Växsjösjön är att inga 

förhöjda halter eller uttransport av aluminium efter behandlingen har kunnat konstaterats. Inte 

heller har behandlingen orsakat några tydliga negativa effekter på vattenlevande organismer 

(SYNLAB 2020). 

 

Hur länge varar behandlingen?  
(Sammanfattat från Huser 2021) 

Sedimentbehandlingen kan både ha lång och kort livslängd. Den har varierat mellan 4 till 21 år i 

skiktade sjöar och från mindre än 1 år till 11 år i grunda sjöar (Welch och Cooke 1999). 

Doseringsmetoderna har dock förbättrats på senare år vilket ökat sannolikheten för mer bestående 

behandlingseffekter (Kuster et al. 2020). De studier som gjorts (e.g. Rydin et al. 2000; Huser et al. 

2016c) visar på att åtgärden ur ett perspektiv har obegränsad livslängd om externbelastningen har 

minskats till en naturlig nivå. Om man däremot tittar på sjöar där mängden tillsatt aluminium är allt 

för låg i förhållande till mängden mobiliserbar fosfor, eller där den pågående externbelastningen är 

hög så kan livslängden vara i princip hur kort som helst.  
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Bilaga 5. Markanvändning 
Finjasjön 

Markanvändningen i Finjasjöns tillrinningsområde illustreras i Figur 34 Det består till största delen 

av skog (58 %), men det finns även en del jordbruksmark (21 %). Större tätorter utgör Hässleholm, 

Sjörröd, Tormestorp, Tyringe, Sösdala, Tjörnarp och Tyringe.  

Tillflöden 
Markanvändningen är ganska likartad i de fem större tillflödena, vilket redovisas i Figur 56. När det 

gäller erosion och markläckage av fosfor är andelen jordbruksmark en viktig faktor. De tillflöden 

som har störst andel jordbruksmark är Tormestorpsån (26%) och Hovdalaån (24 %), följt av 

Mjölkalångaån (22%), medan Matterödsån och Hogabäcken har något mindre andel (15%). Det är 

egentligen andel jordbruksmark nära sjön som är mest intressant när det gäller åtgärder, eftersom 

läckaget från jordbruksmark långt upp i avrinningsområdet kan sedimentera och fångas upp när 

vattnet passerar skogsmarker. Hur intensivt jordbruksmarken brukas har också betydelse. I kartan 

figur 6 ser man jordbruksmarkens utbredning i Finjasjöns avrinningsområde. Ytterligare 

information om hur åkermarken använts för olika grödor 2019 visas i bilaga 11. 

Mjölkalångaån har ganska stor andel tätort och hårdgjord yta (11 %) vilket kan ge negativ påverkan 

på vattendragets hydromorfologi nedströms Tyringe. I Tormestorpsån utgör tätort 4 % 

(Tormestorp, Tjörnarp, Sösdala) 

I området mellan Almaån och Tormestorpsån, med Maglekärrsbäcken och avrinningsområdena 

norr och söder därom, har mycket tätortsarea och ganska mycket jordbruksmark. Magle våtmark i 

Maglekärrsbäcken är placerad på ett mycket lämpligt ställe. 
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Figur 56. Markanvändning i Finjasjöns fem tillflöden. Källa: SMHI SHYPE. 
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Bilaga 6. Markläckage och erosion – mer fakta 
I kapitlet Markanvändning och markläckage redovisas Markanvändningen i Finjasjöns 

avrinningsområde, samt beräknat markläckage, även kallat arealförlust, i de olika tillflödena. 

Andelen jordbruksmark är relativt låg i området, och även markläckaget är lågt. I kapitlet 

Erosionsriskkartering 2021 bedöms inte erosion och ytavrinning vara något stort problem inom 

Finjasjöns avrinningsområde. Nedan förklaras närmare hur fosfor kan läcka från markerna. 

Fosfor är ett viktigt näringsämne, som främjar tillväxten hos växterna. I lagom dos bidrar det till 

goda skördar. Fosfor som finns i överskott och som ej är bundet till marken kan leda till 

övergödning av sjöar och hav. Vid nederbörd kan fosfor sköljas av från markerna och rinna ut i 

vattendragen (Figur 57). 2,5 ton fosfor (medelvärde 2008-2018) följer med vattnet från de fem 

tillflödena varje år och rinner ut i Finjasjön.  

Den fosfor som transporteras i vattendragen har olika ursprung. Dels finns det en naturlig 

bakgrundshalt i vattnet oavsett mänsklig (antropogen) tillförsel. Fosfor tillförs också från 

punktkällor såsom avloppsreningsverk och enskilda avlopp. Den största källan i ett 

jordbruksdominerat avrinningsområde generellt är läckage från marken. Markläckaget kan hindras 

främst genom att genom att hålla kvar fosforn i marken (där den gör nytta).  

Fosfor kan läcka från marken både genom löst fosfat och genom fosfor bundet till jordpartiklar, 

som följer med avrinnande vatten. I områden med skog och myrmark är fosfor ofta bundet till 

humus och annat organiskt material. Även läckaget från jordbruksmark kan vara bundet till partiklar 

men då är det ofta minerogena sådana, till exempel fosfor bundet till lerpartiklar. Avrinning med 

grumlat vatten är oftast förenat med höga halter av partikulärt bundet fosfor. Fosfor förflyttas i 

vattnet genom avrinning ovanpå markytan och via dräneringssystem. Faktorer som påverkar 

ytavrinningen är t ex nederbördens intensitet, landskapets topografi, jordens egenskaper, förekomst 

av dränering och vegetationstäckning på marken. På sandiga marker sker infiltration, medan det i 

tätare lerjordar bildas sprickor, där vatten tränger ner och transporterar fosforn mot vattendraget. 

 

 

 

 

Figur 57. Fosforn sköljs av från markerna vid nederbörd. Bilden visar fyra processer som styr avrinning 
och läckage av fosfor från jordbruksmark. 
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Höga halter av fosfor i vattendragen kan uppträda sommartid vid låga flöden. Då är förklaringen 

ofta att påverkan från punktutsläpp i form av till exempel enskilda avlopp och i förekommande fall 

reningsverk kan bli förhållandevis stor när flödet är lågt (liten utspädningseffekt). På årsbasis 

medför vanligtvis sådana höga halter dock inte några stora transporter av fosfor.  

De största mängderna transporteras när läckage av fosfor från jordbruksmark sker i samband med 

höga flöden, speciellt om det är barmark. Månader med hög risk för stora läckage är därför 

november-december och januari-mars. Som en tumregel brukar man säga att 90 % av 

fosforförlusterna kommer från 10 % av arealen under 1 % av tiden 
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Bilaga 7. Provfiske 1994-2020, artvisa resultat 
 

Nedan i Figur 58 redovisas artvisa resultat från provfisken 1994 och 2007 – 2020 (CJ-Natur 2021). 

På axeln till vänster redovisas antalet fiskar och på axeln till höger redovisas vikt i gram. Gösen har 

varierat mycket, vikten var högst 2018. Lägst vikt hade den efter trålningsinsatsen 1994. Mörten har 

ökat den senaste tioårsperioden men minskade 2020. Av braxen och björkna har endast få exemplar 

fångats i näten. Efter trålningen 1994 fanns mycket abborre, men de hade minskat 2007. Abborren 

har ökat den senaste tioårsperioden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 58. Resultat för olika fiskarter från provfisken 1994 och 2007 – 2020. Axeln till vänster i diagrammen 
visar antalet fiskar, medan högra axeln visar vikten i gram. Från CJ-Natur 2021. 
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Bilaga 8. Viktiga årtal och händelser i Finjasjöns 
historia 
Uppgifterna nedan är huvudsakligen hämtad från Hässleholms kommuns hemsida, men även data från 

fiskevårdsföreningar och tidningsklipp samlade i Pålsson 1993. 

1800-tal - Sänkning av Finjasjön 

Mellan åren 1847-1854 gjordes en första sänkning av Finjasjön med cirka en meter. Sänkningen gjordes för 

utvinning av mer åker- och betesmark. 

År 1891-1899 gjordes en andra sjösänkning av Finjasjön på 2,1 meter. 

1889 - Hässleholms första avloppsledning byggdes till diket Suregrop som mynnar ut i Finjasjön. Helt 

orenat avloppsvatten leddes därefter ut i Finjasjön. 

1932 – Utplantering av 100 000 sikyngel 

Utplantering av stora antal gädda, ål, siklöja och gös har gjorts regelbundet enligt Fiskeföreningens statistik. 

1936 - Förorening av sjön anmäls 

1936 bildas Finjasjöns fiskevårdsförening och samma år skriver föreningen till länsstyrelsen och anmäler 

förorening av sjön. 

1938 förelades kommunen vid vite att sluta släppa ut orenat avloppsvatten. 

1940-talet Vattenklosetter blir vanliga i nybyggda hus. 

1941 -1942 Vattnet förorenat, stor fiskdöd i sjön. Byggandet av Hässleholms reningsverk försenat. 

1947 – Algblomning pågår numera hela sommaren. Vattenkvaliteten har försämrats oerhört de senaste 

fem åren. Badförbud på vissa stränder. 

1949 - Reningsverket 

Finjasjön har under många år varit hårt belastad av föroreningar. Under 1900-talets första hälft släpptes 

obehandlat avloppsvatten ut i sjön. 1938 förelades Hässleholms kommun vid vite att sluta släppa ut orenat 

avloppsvatten. Därefter har reningen i Hässleholms reningsverk successivt förbättrats. 

1949 införs mekanisk rening och klorering av avloppsvattnet vid Hässleholms reningsverk. 

1964 kompletteras reningen med ett biologiskt reningssteg. 

1977 kompletteras reningen ytterligare med ett kemiskt reningssteg med aluminiumsulfatfällning. 

1953 – Mjärdar för avfiskning av ogräsfisk placeras ut. 

1956 – Utfiskning av ogräsfisk under april, totalt 3,5 ton 

1956 – Tyringe och Tormestorp har fått reningsfrågan ordnad på fullt tillfredsställande sätt 

(tidningsrubrik). 

1956 – Algblomning och partiellt badförbud i sjön. Strömavbrott gjorde att orenat avlopp från 

Hässleholm gick ut i sjön. Reningen vid reningsverket uppgår till 30 %. 

1964 – Utfiskning av ogräsfisk, totalt 5,9 ton. 

1969 – Försvaret uppmärksammar ammunition i sjön på 12 m djup 4 km NNV om Tormestorps station. 

Dumpningen av ammunitionen gjordes av försvaret redan i mitten av 1950-talet och ammunitionen uppges 

bland annat vara skänkt tysk ammunition som var farlig att skjuta. 

1969 – Utfiskning av ogräsfisk 10,5 ton. Rekord. 

1970 – Fiskdöd, hundratals ton alger drivit upp på stränderna och stinker. 
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1972-76 – Undersökningar av reningsverkets påverkan på recipienten utförs med stöd av limnologer 

från Uppsala. 

1974 - Begäran om restaurering. 1974 krävde åtta föreningar med anknytning till Finjasjön en restaurering 

av sjön. 

1977 – Förslag på ytterligare vattenvårdsåtgärder tas på uppdrag av kommunen fram av limnologer från 

Uppsala under namnet ”Främja Finjasjöns Friska Framtid” 

1980 - Strategi för restaurering 

1980 gav kommunen Uppsalalimnologerna i uppdrag att föreslå lämplig restaureringsstrategi. Efter flera års 

undersökningar presenterades följande fyra möjliga metoder: 

1. Kyla vattnet för att förhindra algblomning. 

2. Täcka bottensedimenten med kalksalpeter för att förhindra fosforläckaget. 

3. Dämma upp sjön 2-3 gånger per år och sedan skölja ut det näringsrika vattnet. 

4. Avlägsna de översta fosforrika sedimenten genom muddring. 

1984-1991 - Muddring av Finjasjön 

1984 beslutade kommunstyrelsen att restaurera Finjasjön med muddring under mottot "Finjasjön ska bli 

badbar i vår tid för våra barn".  

1986 – undersökning av läckagebenägen fosfor i sedimenten gjordes av Stefan Lövgren, Uppsala universitet. 

1984-1991 gjordes omfattande muddringar av sediment i sjön till en kostnad av cirka 40 miljoner kronor. 

Tyvärr gav inte muddringen de resultat som förväntades och åtgärden fick avbrytas. 

1991-1994 - Inventering av tillflöden 

1991-1994 inventerades tillflödena till Finjasjön och skyddszoner etablerades. 

1992 - Reduktionsfiske med trålning 

I början på 90-talet provades reduktionsfiske av vitfisk (främst mört och braxen) i stor skala som 

restaureringsmetod. Med vitfisk menas djurplanktonätande fisk. Fisket gav omedelbart fantastiska resultat på 

vattenkvaliteten i sjön och åtgärden blev uppmärksammad både nationellt och internationellt.  

Under 1992-1994 trålades 430 ton fisk upp. 1997 började vattenkvaliteten bli sämre igen. Även 1998-1999 

och 2006-2007 genomfördes trålning. Sedan 2010 genomförs årligt vårdfiske med andra metoder, och är 

sedan dess en av huvudåtgärderna i arbetet med Finjasjön. 

1995 - Magle Våtmark 

1995 togs den 30 hektar stora, anlagda våtmarken Magle våtmark i bruk. Den fungerar som en efterpolering 

där renat avloppsvatten från Hässleholms avloppsreningsverk passerar och renas ytterligare innan vattnet 

slutligen når Finjasjön. 

2009 – Dämme i Almaån tas i bruk. Dämningen får ske mellan 15 mars till 30 augusti. Tillståndet för 

reglering av sjöytan justeras 2020. 

2010 - Reduktionsfisket årterinförs 

2010 återinförs reduktionsfisket med nya metoder som är skonsammare mot rovfisken (bottengarn på våren 

och ringnot på hösten). Detta vårdfiske har visat sig vara en mycket viktig åtgärd i arbetet med att förbättra 

Finjasjöns vattenkvalitet och pågår numera årligen. 

2014 - Finjasjöns arbetsgrupp 

Den 1 januari 2014 bildades Finjasjöns arbetsgrupp som består av en representant vardera från tekniska 

förvaltningen, Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen, Hässleholms vatten AB, Finjasjö Fiskevårdsområde, 

Finjasjöns fiskevårdsförening och tekniska nämnden. 
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2018 – 2021 Finjasjöprojektet 

Finjasjön är ett av 20 pilotområden som har fått medel från Havs- och vattenmyndigheten för att utveckla nya 

arbetsformer för vattenvården. LEVA-projektet "Finjasjön- en balansakt mellan bra och dåligt tillstånd - vad 

är droppen?" I projektet, som bedrivs av Länsstyrelsen, Hässleholms kommun och Finjasjöns arbetsgrupp, 

ska man identifiera de åtgärder som krävs för att nå god status i Finjasjön. 

2020 – Ändrad dämningsperiod. Efter ansökan av kommunen beslutar mark- och miljödomstolen att 

reglering för att bibehålla normalvattenstånd i Finjasjön får ske fram och med september. 
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Bilaga 9. Dikningsföretag 
Data inskannat och digitaliserat av Länsstyrelsen Skåne 
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Bilaga 10. Enskilda avlopp 
Efter inventeringar av Hässleholms kommun 
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Bilaga 11. Grödoslag 
Data från Jordbruksverket 

~-? . 

... ~ .... - ,., 

~"'1" i1-- Grödoslag _.,, ";'\ 

~ , \ (Jordbruksblock 2019) J 
· Delavrinn ingsområde , 

-· (i/-~ 

SjÖrr_§d 

F.n on 

I 

Jordbruksblock 2019 
Gröda 

- Oljeväxter (höst) Sjicnerup 't 1/'133 

~p-~ D Hässleho,ms k=rmun 

~ o 0,75 1,5 3 Kilometers )!} '> D Ovnga komm une 

- Potatis 

- Spannmål (höstsådd) 

- - Spannmål (vårsådd) 

Va llgrödor ... 
,,..,,.,. .............. ~ - \ ✓ I 



Slutrapport Finjasjöprojektet 
2022-01-28 
Slutversion 

 Ekologigruppen Ekoplan AB 74 (74) 

Bilaga 12. Djurenheter 
Efter inventeringar av Hässleholms kommun med underlagsdata från Jordbruksverket 
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H'"ssl holms 

kommun 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-06-07 

§ 167

Motion om våtmark 
Dnr: KLF 2020/1140 

Beslut 

Kommunfullmäktige återremitterar ärendet för att avvakta slutrapporten av 
projektet "Finjasjön - en balansakt mellan bra och dåliga tillstånd - vad är 
droppen", vilken förväntas vara klar 2021-06-30. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

Folkets väls ledamöter avstår från att delta i beslutet. 

Yrkande 

Lars Johnsson (M) yrkar att ärendet återremitteras för att avvakta slutrapporten av 
projektet "Finjasjön - en balansakt mellan bra och dåliga tillstånd - vad är 
droppen", vilken förväntas vara klar 2021-06-30. 

Joachim Fors (S) och Hanna Nilsson (SD) instämmer i Lars Johnssons 
återremissyrkande. 

Omröstning 

Ordförande ställer under proposition om ärendet ska återremitteras eller om det ska 
avgöras idag och finner det återremitterat. 

Beskrivning av ärendet 

Dolores Öhman och Arberesha Sabani, båda Miljöpartiet, har väckt en motion i 
kommunfullmäktige. 

De yrkar att kommunfullmäktige i Hässleholm beslutar om ett tillägg i HIBAB:s 
ägardirektiv om att bolaget ska arbeta med att återskapa den gamla Hovdalåns 
meandrande åfåra och för att skapa permanenta våtmarksområden i de låglänta 
delarna längs Hovdalaån och Tormestorpsån i syfte att förbättra miljönyttorna 
gällande vattenrening, vattenhushållning, ökad biologisk mångfald och rekreation 
med grund i utredningen "Förutsättningar för våtmarker på Hovdalaområdet och 
restaurering av Hovdalaån." 

Som grund för yrkandet anför de följande. Enligt utredningen "Förutsättningar för 

Kommunfullmäktige 

Utdraget bestyrkes 

49 (63) 



SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2021-06-07 

H··ssl holms 
kommun 

Kommunfullmäktige 

våtmarker på Hovdalaornrådet och restaurering av Hovdalaån", som behandlades i 
kommunstyrelsen den 2 september 2020, finns det goda förutsättningar för att 
återskapa den gamla Hovdalåns meandrande åfåra och för att skapa permanenta 
våtmarksornråden i de låglänta delarna längs Hovdalaån och Tormestorpsån. I 
rapporten presenteras och diskuteras miljönytta, skötsel, kostnader, finansiering, 
motstående intressen och nödvändig vattenrättslig prövning för respektive 
åtgärdsförslag. Utredningen är tydlig positiv till att gå vidare med att anlägga 
våtmarker längs Hovdalaån och Tormestorpsån. Det finns positiva ekonomiska, 
sociala och ekologiska förutsättningar för att anlägga våtmarker. Det finns bidrag att 
söka för både skötsel och anläggandet. Våtmarkerna kan leverera mycket viktiga 
effekter gällande vattenhantering och biologisk mångfald. Utredningsornrådet består 
av de öppna markerna som ligger mellan Hovdala slott och Finjasjön väster om 
Tormestorpsån och ägs till största delen av Hässleholms Industribyggnads AB 
(HIBAB) och till en mindre del av Statens fastighetsverk. 

Motionen har remitterats till HIBAB, som i yttrande anför i huvudsak följande. 

HIBAB avråder ägaren från att detaljstyra via ett tillägg i ägardirektivet och föreslår 
istället att i samband med ägardialogen redovisa för ägaren om bolagets pågående 
hållbarhets arbete. 

Vidare hänvisar bolaget till ett utdrag ur ovannämnda utredning (sidan 41): "Arbetet 
med vattenvårdsåtgärder bör ske långsiktigt och systematiskt. För att uppnå mätbara 
resultat beträffande vattenrening och på Finjasjöns vattenkvalitet krävs omfattande 
åtgärder i hela sjöns tillrinningsornråde och/ eller i sjön. Enstaka våtmarksanlägg
ningar, även sådana som kan anses ge hög näringsrening per våtmarksyta, kan inte 
förväntas ge mätbara effekter i Finjasjön. Förutsättningarna för att få tillstånd 
våtmarker för effektiv näringsrening i utpekat område är tyvärr ogynnsamma". 

Bakgrunden till förevarande ärende är en tidigare väckt motion (KLK 2016/259) 
från dåvarande fullmäktigeledamoten Håkan Spångberg (SD), i vilken han yrkade att 
det skulle genomföras en förutsättningslös utredning av eventuell etablering av 
våtmark alternativt fortsatt jordbruk mellan Hovdala och Tormestorpsån. Motionen 
fick till resultat att kommunstyrelsen i beslut den 16 november 2016, § 257 föreslog 
kommunfullmäktige följande beslut. 
1. Motionen bifalls. 

2. Tekniska nämnden ges i uppdrag att, i enlighet med motionärens förslag, 
genomföra en utredning av förutsättningarna för anläggande av våtmarker mellan 
Hovdala och Tormestorpsån. 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Kommunfullmäktige 

I beslut den 30 januari 2017, § 13, ärende KLK 2016/139, beslutade kommunfull
mäktige att följa kommunstyrelsens förslag. 

Den 20 december 2019 förelåg utredningen "Förutsättningar för våtmarker på 
Hovdalaområdet och restaurering av Hovdalaån", utförd av Ekologigruppen AB, i 
färdigt skick. 

Den 2 september 2020, § 151, beslutade kommunstyrelsen att godkänna 
utredningen om förutsättningar för våtmarker på Hovdalaområdet och restaurering 
av Hovdalaån och "överlämnar den till Hässleholms Industribyggnads AB för 
eventuell åtgärd". 

Bedömning 
Kommunledningsförvaltningen delar HIBAB:s uppfattning att det är olämpligt att i 
detalj styra bolagets verksamhet, vilket skulle bli fallet om det föreslagna tillägget till 
bolagets ägardirektiv görs. Motionen bör därför avslås. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsen föreslår 2021-04-28, § 80, kommunfullmäktige besluta att 
uppdra åt kommunstyrelsen att uppdra åt arbetsutskottet att i dialog med HIBAB 
genomföra ett av projekten under förutsättning att bolaget erhåller bidrag till 
projektets genomförande. Motionen ska med detta anses besvarad. 

Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet och lämnar följande 
skriftliga motivering undertecknad Hanna Nilsson (SD): 

"Sverigedemokraterna är positiva till att en våtmark anläggs på Hovdala. Dock 
menar vi att det ska göras enligt ett av alternativen i den utredning som gjorts och 
inte i enlighet med motionen. 

På grund av detta yrkade Sverigedemokraterna 

- Att motionen bifalles på så sätt att HiBAB ges i uppdrag att genom ägardirektiv 
anlägga en våtmark enligt ett av alternativen i liggande utredning. 

Då vårt avslagsyrkande ej vann gehör väljer vi att reservera oss mot beslutet." 

Socialdemokraternas ledamöter samt Lena Svensson (C) och Björn Widmark (FV) 
avstår från att delta i beslutet. 

Dolores Öhman (MP) lämnar följande protokollsanteckning: 

"Miljöpartiets motion handlar om att ändra i HIBABs ägardirektiv så att bolaget får 

Kommunfullmäktige 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Kommunfullmäktige 

instruktion att jobba med att utveckla våtmarker på Hovdalaområde. 

I ärendet finns en utredning genomfört av sakkunniga som beskriver tre olika 
alternativ för att anlägga våtmarker. Trots 44 sidor som beskriver många positiva 
värden och fördelar som skulle uppstå genom att anlägga våtmarker, anger HIBABs 
styrelse att de avråder ägaren från att ändra i ägardirektivet på ett sätt som leder till 
att bolaget ska anlägga våtmarker. Den enda anledning som bolaget anger är att 
Finjasjöns vattenkvalitet är så dålig att det behövs fler åtgärder, utöver våtmarker, 
för att lyckas med näringsrening. Baserat på bolagets korta och förhalande svar 
avslås motionen. 

Jag känner frustration och upplever det korta svaret som ges till vår viktiga motion 
som provocerande. Med ljus och lykta letar man desperat i utredningens 44 sidor 
för att hitta nackdelar med att anlägga våtmarker trots de många positiva effekter på 
vattenhantering, biologisk mångfald och friluftsliv som anges. 

Jag vet att många partier är positiva till att anlägga våtmarker på Hovdalaområdet. 
Jag tror att till och med en majoritet av partierna i kommunfullmäktige vill detta. Jag 
hoppas att partierna tidligt visar vad de står i frågan när motionen till slut behandlas 
av fullmäktige." 

Björn Widmark (FV) medges lämna bilagd protokollsanteckning. 

Hanna Nilsson (SD) yrkar att motionen bifalles på så sätt att HIBAB ges i uppdrag 
genom ägardirektiv att anlägga en våtmark enligt ett av alternativen i liggande 
utredning. 

Robin Gustavsson (KD) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt kommunstyrelsen att uppdra åt 
arbetsutskottet att i dialog med HIBAB genomföra ett av projekten under 
förutsättning att bolaget erhåller bidrag till projektets genomförande. Motionen 
skall med detta anses besvarad. 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner Robin Gustavssons förslag 
till beslut bifallet. 

Sänt till: 
Hässleholms Industribyggnads AB 

Kommunfullmäktige 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att motionen ska avslås. 

Dolores Öhman och Arberesha Sabani, båda Miljöpartiet, har väckt en motion i 
kommunfullmäktige. 

De yrkar att kommunfullmäktige i Hässleholm beslutar om ett tillägg i HIBAB:s 
ägardirektiv om att bolaget ska arbeta med att återskapa den gamla Hovdalåns 
meandrande åfåra och för att skapa permanenta våtmarksområden i de låglänta 
delarna längs Hovdalaån och Tormestorpsån i syfte att förbättra miljönyttorna 
gällande vattenrening, vattenhushållning, ökad biologisk mångfald och rekreation 
med grund i utredningen ”Förutsättningar för våtmarker på Hovdalaområdet och 
restaurering av Hovdalaån.” 
 
Som grund för yrkandet anför de följande. Enligt utredningen ”Förutsättningar för 
våtmarker på Hovdalaområdet och restaurering av Hovdalaån”, som behandlades i 
kommunstyrelsen den 2 september 2020, finns det goda förutsättningar för att 
återskapa den gamla Hovdalåns meandrande åfåra och för att skapa permanenta 
våtmarksområden i de låglänta delarna längs Hovdalaån och Tormestorpsån. I 
rapporten presenteras och diskuteras miljönytta, skötsel, kostnader, finansiering, 
motstående intressen och nödvändig vattenrättslig prövning för respektive 
åtgärdsförslag. Utredningen är tydlig positiv till att gå vidare med att anlägga 
våtmarker längs Hovdalaån och Tormestorpsån. Det finns positiva ekonomiska, 
sociala och ekologiska förutsättningar för att anlägga våtmarker. Det finns bidrag att 
söka för både skötsel och anläggandet. Våtmarkerna kan leverera mycket viktiga 
effekter gällande vattenhantering och biologisk mångfald. Utredningsområdet består 
av de öppna markerna som ligger mellan Hovdala slott och Finjasjön väster om 

Hässleholms 
kommun 
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JAV 

Tormestorpsån och ägs till största delen av Hässleholms Industribyggnads AB 
(HIBAB) och till en mindre del av Statens fastighetsverk. 
 
Motionen har remitterats till HIBAB, som i yttrande anför i huvudsak följande. 
 
HIBAB avråder ägaren från att detaljstyra via ett tillägg i ägardirektivet och föreslår 
istället att i samband med ägardialogen redovisa för ägaren om bolagets pågående 
hållbarhetsarbete. 
 
Vidare hänvisar bolaget till ett utdrag ur ovannämnda utredning (sidan 41): ”Arbetet 
med vattenvårdsåtgärder bör ske långsiktigt och systematiskt. För att uppnå mätbara 
resultat beträffande vattenrening och på Finjasjöns vattenkvalitet krävs omfattande 
åtgärder i hela sjöns tillrinningsområde och/eller i sjön. Enstaka våtmarksanlägg-
ningar, även sådana som kan anses ge hög näringsrening per våtmarksyta, kan inte 
förväntas ge mätbara effekter i Finjasjön. Förutsättningarna för att få tillstånd 
våtmarker för effektiv näringsrening i utpekat område är tyvärr ogynnsamma”. 

Bakgrunden till förevarande ärende är en tidigare väckt motion (KLK 2016/259) 
från dåvarande fullmäktigeledamoten Håkan Spångberg (SD), i vilken han yrkade att 
det skulle genomföras en förutsättningslös utredning av eventuell etablering av 
våtmark alternativt fortsatt jordbruk mellan Hovdala och Tormestorpsån. Motionen 
fick till resultat att kommunstyrelsen i beslut den 16 november 2016, § 257 föreslog 
kommunfullmäktige följande beslut.  
1. Motionen bifalls. 

2. Tekniska nämnden ges i uppdrag att, i enlighet med motionärens förslag, 
genomföra en utredning av förutsättningarna för anläggande av våtmarker mellan 
Hovdala och Tormestorpsån. 
 
I beslut den 30 januari 2017, § 13, ärende KLK 2016/139, beslutade kommunfull-
mäktige att följa kommunstyrelsens förslag. 
 
Den 20 december 2019 förelåg utredningen ”Förutsättningar för våtmarker på 
Hovdalaområdet och restaurering av Hovdalaån”, utförd av Ekologigruppen AB, i 
färdigt skick.  
 
Den 2 september 2020, § 151, beslutade kommunstyrelsen att godkänna 
utredningen om förutsättningar för våtmarker på Hovdalaområdet och restaurering 
av Hovdalaån och ”överlämnar den till Hässleholms Industribyggnads AB för 
eventuell åtgärd”. 
 

Kommunledningsförvaltningen delar HIBAB:s uppfattning att det är olämpligt att i 
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detalj styra bolagets verksamhet, vilket skulle bli fallet om det föreslagna tillägget till 
bolagets ägardirektiv görs. Motionen bör därför avslås. 
 
 
Kommunledningsförvaltningen 
 
 
 
Jan-Ole Engkvist   Magnus Gjerstad 
Avdelningschef   Kommunjurist 

HIBAB 
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Hässleholms Industribyggnads AB 
Norra Stationsgatan 2A, 281 48  Häss 0451-26 72 23 
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En del av Hässleholms kommun. 

 

TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

Yttrande avseende MOTION OM VÅTMARK, miljöpartiet de gröna, oktober 2020.  

Enligt MOTION OM VÅTMARK görs det gällande att utredning om ”Förutsättningar för våtmarker på 
Hovdalaområdet och restaurering av Hovdalaån” är tydlig positiv till att gå vidare med att anlägga 
våtmarker längs Hovdalaån och Tormestorpsån. 

 

HIBAB avråder ägaren från att detaljstyra via ett tillägg i ägardirektivet. HIBAB föreslår ägaren att i 
samband med ägardialogen redovisa för ägaren om bolagets pågående hållbarhetsarbete. 

Med detta svar anses motionen besvarad. 

 

 

Hässleholm 2021-02-10 

För styrelsen i HIBAB 

 

Lina Bengtsson 

Ordförande 

Strategi för fortsatt arbete 
Arbetet med vattenvårdsåtgärder bör ske långsiktigt och systematiskt. För att uppnå mätbara 
resultat beträffande vattenrening och på Finjasjöns vattenkvalitet krävs omfattande åtgärder i 
hela sjöns tillrinningsområde och/eller i sjön. Enstaka våtmarksanläggningar, även sådana som 
kan anses ge hög näringsrening per våtmarksyta, kan inte förväntas ge mätbara effekter i 
Finjasjön. Förutsättningarna för att få tillstånd våtmarker för effektiv näringsrening i utpekat 
01måde är tyvärr ogynnsamma. 
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1. Tormestorpsån - Ritning över föreslagna åtgärder  
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Sammanfattning 
Ekologigruppen har på uppdrag av Hässleholms kommun utrett förutsättningarna för att 
återskapa den gamla Hovdalåns meandrande åfåra och för att skapa permanenta våtmarks-
områden i de låglänta delarna längs Hovdalaån och Tormestorpsån. Syftet med åtgärderna är att 
uppnå/förbättra någon eller några av miljönyttorna vattenrening, vattenhushållning, ökad 
biologisk mångfald och rekreation. Utredningsområdet består av de öppna markerna som ligger 
mellan Hovdala slott och Finjasjön väster om Tormestorpsån och ägs till största delen av 
Hässleholms Industribyggnads AB (HIBAB) och till en mindre del av Statens fastighetsverk. 
Utredningen har mynnat ut i åtgärdsförslag som berör tre platser i området. 
 
Vid Tormestorpsån finns förutsättningar för att anlägga en våtmark vid sidan av ån. 
Grundförslaget omfattar en våtmark med en areal av 1,4 hektar, som tar in vatten från 
Tormestorpsån vid högflöden och pumpat vatten från dräneringsledningar. 
 
I terrängsvackan som kallas Fasankärr finns goda topografiska förutsättningar för att skapa 
våtmarker. Grundförslaget består av tre våtmarker i serie, med en sammalagd areal av 4,6 
hektar. Tillrinnande vatten kommer från svackans närområde, och i förslaget ingår att leda om 
några dräneringsledningar så att de mynnar i våtmarkerna och därmed ger en bättre 
vattenförsörjning och större miljönytta. 
 
Väster om Hovdalaån finns förutsättningar att återskapa hela eller delar av den historiska åfåran, 
som finns dokumenterad på äldre kartmaterial. Grundförslaget innebär att man skapar en 1100 
m lång åfåra dit huvuddelen av Hovdalaåns vattenflöde avleds. Den nya fåran utformas så att 
kringliggande marker svämmar över vid höga vattenflöden och skapar fuktiga mader intill 
vattendraget. Längs den nya fåran anläggs även tre våtmarker med en sammanlagd areal av 1,5 
hektar. I Hovdalaåns nuvarande åfåra lever idag den rödlistade flodpärlmusslan, vilket ställer 
krav på hänsynstagande vid genomförande av åtgärder. Enligt förslaget kommer Hovdalaåns 
nuvarande fåra att finnas kvar, men ha ett betydligt lägre vattenflöde än idag. En eventuell 
påverkan på musselbeståndet måste utredas grundligt innan åtgärden kan genomföras. 
 
I rapporten presenteras och diskuteras miljönytta, skötsel, kostnader, finansiering, motstående 
intressen och nödvändig vattenrättslig prövning för respektive åtgärdsförslag. 
 
Vilka av de föreslagna åtgärderna som kan bli aktuella för genomförande beror på flera faktorer, 
varav de viktigaste är hur man värderar de olika nyttorna, möjligheten till finansiering, hur 
intrånget på åkermark kan kompenseras, vilken skötsel man kan få till stånd samt eventuell 
påverkan på flora, fauna och fornlämningar. Utredningen och diskussioner med berörda har 
mynnat ut i tre grundförslag och följande rekommendationer. Våtmarken vid Tormestorpsån 
bedöms kunna få finansiering med LOVA eller LONA-medel och genomförande rekom-
menderas, förutsatt att markägaren vill avsätta mark till både våtmark och kringområde, och att 
det går få till stånd en beteshävd kring våtmarken. Alla tre våtmarkerna vid Fasankärr 
rekommenderas genomföras. Förslaget bedöms kunna erhålla hel- eller delfinansiering från 
LONA-satsningen motiverat med biologisk mångfald och eventuellt vattenhushållning. 
Restaureringen av Hovdalaåns historiska fåra rekommenderas under förutsättning att 
flodpärlmusselbeståndet inte påverkas negativt, vilket den föreslagna utredningen får visa. 
Möjligheten att erhålla LONA eller eventuellt LOVA-bidrag bedöms vara relativt stor. Åtgärden 
förutsätter att markägaren vill avsätta mark till både åfåra, våtmarker och kringområde, och att 
det går att upprätta en beteshävd kring våtmarken. I samtliga fall bedöms skötselersättningen 
överstiga kostnader för underhåll och minskade arrendeintäkter. 
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Arbetet med vattenvårdsåtgärder bör ske långsiktigt och systematiskt. De förslagna åtgärderna 
bedöms kunna utgöra viktiga steg för ett fortsatt vattenvårdsarbete och väl genomförda åtgärder 
som förskönar området, kommer djur och växter till gagn och som inte inverkar negativt på 
motstående intressen. Samtidigt bedöms åtgärderna ha förutsättningar att få acceptans och 
gillande från markägare och allmänhet. Det enklaste projektet i utredningen är de föreslagna 
åtgärderna i Fasankärr, vilka bedöms vara en lämplig första åtgärd i området. 
 
Föreliggande rapport utgör ett underlag för en fortsatt diskussion med berörda markägare, 
arrendatorer och andra inblandade samt avstämning med länsstyrelsen för bedömning av 
finansieringsmöjligheter och, i ett senare skede, ansökan om finansiering. 

Inledning 

Uppdrag 
Utredningen har omfattat fältundersökningar, inhämtande av dataunderlag, projektering, 
kostnadsberäkningar och konsekvensanalyser. Syftet med åtgärderna är att gynna biologisk 
mångfald, rekreation, vattenhushållning samt närsaltreduktion. Inom projektets ram har även 
genomförts en inmätning av brunnar och stamledningar i östra delen av området. 
Inmätningsresultatet har levererats som DWG-filer och presenteras också på karta i bilaga 7. 
 
I arbetet har deltagit Johan Krook och Torbjörn Davidsson Ekologigruppen och Mathias 
Jönsson, Elin Andersson och Lars-Erik Williams Hässleholms kommun samt Tommy 
Bengtsson HIBAB. Under projekttiden har ett startmöte och ett avstämningsmöte genomförts i 
kommunens lokaler i Hässleholm. Under våren 2018 genomfördes dessutom en 
inspirationsexkursion till återmeandrings- och våtmarksprojekt i södra Skåne.  

Utredningsområdet 
Det utpekade utredningsområdet består av de öppna markerna som ligger mellan Hovdala slott 
och Finjasjön väster om Tormestorpsån (figur 1). Området ligger huvudsakligen på fastigheten 
Tormestorp 5:31 som ägs av Hässleholms Industribyggnads AB (HIBAB). Hovdala slott och en 
markareal runt detta på totalt 30 hektar ligger på fastigheten Hovdala 1:3 och ägs och förvaltas 
av Statens fastighetsverk. 
 
Utredningsområdet består till stora delar av utarrenderad åkermark som är lågproduktiv (klass 3-
5). Andra delar som ingår i utredningen utgörs av betesmark för får, som även den arrenderas ut. 
Det mesta av åkermarken i utredningsområdet dräneras till Hovdalaån eller Tormestorpsån. 
Eftersom åkrarna ligger mycket låglänt är flera av dräneringarna kopplade till någon av de två 
pumpbrunnarna vars syfte är att hålla markvattnet på en låg nivå (se Faktaruta - pumpbrunnar 
och bilaga 5). Utgångspunkten i diskussionerna har varit att stora delar av marken i området 
fortsatt skall användas som åkermark. En förutsättning för detta är att pumpning av vatten från 
dräneringarnas stamledningar fortsätter. 
 
Hovdala slott har anor från medeltiden. Byggnationen av slottet i nuvarande utförande och på 
nuvarande plats påbörjades under 1500-talet. Slottet omgavs på den tiden av sumpmark vilket 
var bra ur försvarssynpunkt. Hovdalaåns vatten kunde också ledas in i en vallgrav runt slottet. 
Mellan år 1944 och 2000 innehades området av militären och utgjorde då övningsfält för P2. 
Hovdalafältet köptes in av Hässleholms kommun i början av 2000-talet med syfte att bl a skapa 
ett område för friluftsliv och rekreation. Idag finns många markerade leder längs stigar och 
grusvägar som möjliggör vandringsrundor i Hovdala naturområde, och som också ansluter till 
Skåneleden och leder som går runt Finjasjön. Här finns också rast- och utsiktsplatser utrustade 
med bord och bänkar. 
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Figur 1.   Utredningsområdet ligger väster om Tormestorpsån mellan Hovdala slott och Finjasjön. Området 
ligger på fastigheterna Tormestorp 5:31 som ägs av HIBAB och Hovdala 1:3 som ägs av Statens 
Fastighetsverk. 

Området är variationsrikt med åkrar, betesmark, större och dungar med träd och buskar, 
rinnande vatten och sjö. I Hovdalaån förekommer den rödlistade flodpärlmusslan, klassad som 
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starkt hotad. Arten är även skyddad på EU-nivå genom habitatdirektivet. Hovdalaån är utpekat 
som ett nationellt särskilt värdefullt vatten, bland annat på grund av förekomsten av 
flodpärlmussla. Såväl Finjasjön som Hovdalaån och Tormestorpsån omfattas av ett strandskydd 
på 100 m. 
 
Den upprepade markstörning som skedde under militärens tid på Hovdala medförde att 
konkurrenssvaga störningsgynnade växtarter gynnades. Fortfarande finns spår av denna 
verksamhet och vid inventering 2007 hittades i det aktuella utredningsområdet bl a de rödlistade 
arterna vittåtel (VU), åkerfibbla (VU) och dvärgserradella (EN). 
 
Hovdalaåns raka kanal mellan slottet och Finjasjön uppges ha tillkommit för att möjliggöra 
transporter med båt, och har av denna anledning antikvariskt intresse. Kanalens historiska 
utseende diskuteras i kapitlet om Hovdalaån nedan. 
 

 

FAKTARUTA - Finjasjön  
Finjasjön är en relativt grund och näringsrik sjö inom Helge ås avrinningsområde. Sjön har 
en areal på 1050 hektar, medeldjupet är 3 m och maxdjupet är 11.8 m. Tillrinningsområdet 
består till största delen av skog, men det finns även stora områden som är täckta av 
jordbruksmark och av tätorten Hässleholm. Närsalthalterna i Finjasjön är mycket höga, 
vilket sommartid resulterar i kraftiga algblomningar. I syftet att återställa balansen i sjön har 
selektiv utfiskning av vitfisk genomförts upprepade gånger under 90 talet. Detta har 
fortsatt/återupptagits fram till idag. Sjön har fem lite större tillflöden, b a Tormestorpsån och 
Hovdalaån och ett avflöde till Almaån som leder Helge å. 
 
Den ekologiska statusen är enligt VISS (VattenInformationsSystem för Sverige), 
otillfredsställande och enligt miljökvalitetsnorm skall god status uppnås senast 2027. 
Klassningen är en sammanvägning av kvalitetsfaktorerna näringsämnen, plankton och 
bottenfauna. Näringsämneshalterna, i VISS bedömda utifrån totalfosforhalten, beror både på 
intransport av näringsämnen från tillflödena och från en interngödning från sjöns sediment. 
 
Den totala årliga externa näringsämnesbelastningen på Finjasjön uppgår enligt SMHI till ca 
180 ton kväve och 4 ton fosfor. Av dessa kommer i storleksordningen 75 ton kväve och 1,4 ton 
fosfor från Tormestorpsån samt 46 ton kväve och 1,1 ton fosfor från Hovdalaån. En stor del 
av sjöns tillförsel av dessa ämnen kommer således från de två åarna där åtgärder nu är 
aktuella. 
 
Finjasjöns vattenstånd anges i VISS till 42,8 möh. Sjön har enligt samma källa sänkts två 
gånger med totalt 3 m. Veckovisa mätningar som görs i recipientkontrollens regi visar att det 
verkliga vattenståndet varierar under året. Nivåer över 43,50 möh registreras så gott som 
årligen och perioder med vattenstånd över 44,00 möh har regitrerats vid 4 tillfällen de 
senaste 10 åren. Dessa vattenstånd resulterar i översvämningar längs sjöns och tillflödenas 
stränder. 
 
Det nu gällande sjösänkningsföretaget ”Finjasjöns sänkning samt därmed i samband stående 
torrläggningsarbeten inom Kristianstad län 1887-1890” omfattar vattendrag uppströms sjön 
samt sjöns utlopp och Almaån nedströms sjön. Rensningar och underhåll av ingående 
vattendragssträckor sker regelbundet.  
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Anläggning av våtmarker och andra vattenvårdsåtgärder 

Miljönytta 
Vattenvårdsåtgärder såsom nyanläggning, återskapande eller restaurering av våtmarker samt 
återmeandring av vattendrag genomförs med olika syften. Ofta kan miljönyttor som 
vattenrening, vattenhushållning, ökad biologisk mångfald och rekreation kombineras. Mer 
vanligt är att man har ett eller ett par huvudsyften med åtgärden och därför behöver göra 
överväganden beträffande platsval och utformning för att dessa skall uppfyllas. En god rening 
av kväve och fosfor förutsätter att man kan leda in näringsrikt vatten i våtmarken, och både 
mängden vatten och koncentration av näringsämnet, samt om detta föreligger i löst eller 
partikelform, är viktiga parametrar för resultatet. Reningsprocesserna denitrifikation och 
växtupptag fungerar sämre under kallare årstid men sedimentationen av partiklar sker även 
vintertid. Våtmarken kan utformas för en bättre vattenhushållning, t ex flödesutjämning för att 
minska översvämningar nedströms och/eller för att hålla kvar vatten i landskapet under varma 
och torra perioder. Biologisk mångfald ökar generellt då nya vattenmiljöer skapas, men om man 
vill gynna en speciell art eller artgrupp måste utformningen anpassas till detta. Även ur ett 
rekreationsperspektiv behöver överväganden och utformningsanpassningar göras. 
 
Oavsett ovanstående är våtmarksanläggning och vattendragsrestaurering ofta kostnadseffektiva 
åtgärder där flera miljönyttor ofta kan kombineras. De finansieringskällor som står till buds har 
ofta tydligt fokus på en eller ett par av miljönyttorna. 

Finansiering 
För anläggning av våtmarker och andra vattenvårdsåtgärder finns finansiering i form av sk 
Miljöinvestering, vilken söks inom Landsbygdsprogrammet via Länsstyrelsen, samt 
LOVA/LONA-bidrag vilka söks från Havs- och Vattenmyndigheten genom Länsstyrelsen. En 
ansökan till någon av dessa prövas med avseende på kostnad och miljönytta, och utfallet beror 
på tillgängliga medel och hur kostnadseffektiv åtgärden bedöms vara i förhållande till andra 
inkomna ansökningar och anslagets budget. Skåne län beviljar årligen 14 miljoner kr i LOVA-
stöd till projekt i länet. Sannolikt kommer beloppet vara ungefär detsamma kommande år. När 
det gäller LONA-stödet är det ännu oklart om det kommer att gå att söka igen. Medel finns 
fortfarande kvar att söka inom ramen för Landsbygdsprogrammet 2020, men det är oklart hur 
stora belopp som kommer tilldelas Skåne.    
 
Miljöinvestering och LOVA har ett tydligt fokus på näringsrening. Miljöinvesteringsstödet, som 
ingår i det nuvarande Landsbygdsprogrammet (avslutas 2020) har under 2018 och 2019 varit i 
princip helt uppbokat i Skåne, men ytterligare medel har tillförts och bidrag kan sökas under 
2020. Miljöinvesteringsstödet kan uppgå till upp till 100 % av åtgärdens kostnad och om 
finansieringsgraden sätts till mindre än 100 % kan överskjutande del bekostas av egna medel. 
Det är dock inte tillåtet med medfinansiering med offentliga medel, vilket innebär att endast 100 
% finansiering är möjlig i projekt som drivs av en kommun. Eftersom det finns en maxgräns för 
stödets storlek som är kopplad till åtgärdens nytta och avsatt areal, blir miljöinvestering ofta inte 
aktuell i kommunala projekt. LOVA-bidrag kan ges med upp till 90 % av projektkostnaden och 
ges huvudsakligen till åtgärder som minskar övergödningen. Våtmarkssatsningen inom LONA 
har som huvudsyfte att förbättra vattenhushållning (minska torka och översvämning), men även 
åtgärder för biologisk mångfald och vattenrening kan finansieras. Våtmarkssatsningen inom 
LONA pågår, och bidrag kan ges med upp till 90 % av projektkostnaden. 
 
För skötsel av våtmarker utgår en miljöersättning i form av ett årligt så kallat skötselstöd. 
Ersättningen ges för hela det avsatta området, det vill säga våtmarken och dess kringområde. 
Kringområdets storlek bestäms i samråd med länsstyrelsens handläggare, och brukar innefatta 
det område som påverkas av vattennivån i våtmarken och som passar till den blivande skötseln. 
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Man ser även till att områdets avgränsning blir praktisk med hänsyn till markanvändningen 
utanför området. Ersättningen är uppdelad i två delar, dels ett åtagande för våtmarksskötsel med 
en ersättning på 4000 kr/ha år, dels en markersättning för åkermark på 1000 kr/ha år. Stödet är 
förenat med ett åtagande om skötsel där länsstyrelsen anger villkoren. Normalt anges att in- och 
utlopp skall fungera, att inga träd och buskar skall växa i kringområdet (vissa undantag kan 
accepteras), samt att våtmarken inte skall växa igen.  

Vattenrättslig prövning 
Anläggning av dammar och våtmarker eller anläggande och restaurering av en meandrande å-
fåra är i juridisk mening vattenverksamhet. Med begreppet vattenverksamhet avses åtgärder som 
antingen syftar till att förändra vattnets djup eller läge, avvattna mark, leda bort grundvatten 
eller öka grundvattenmängden genom tillförsel av vatten. Vattenverksamhet omfattas av en 
generell tillståndsplikt och prövning sker i mark- och miljödomstol. Enligt miljöbalken 11 kap. 
9a § MB hänvisas till föreskrifter som regeringen meddelat om att det för vissa vattenverk-
samheter i stället för tillstånd ska krävas att verksamheterna har anmälts. I 19 § i förordning 
(1998:1388) om vattenverksamhet anges vad som skall anmälas till tillsynsmyndigheten. 
Relevant för den vattenverksamhet som kan bli aktuell inom Hovdalaområdet är vad som anges 
under punkt 1 ”Anläggande av våtmark där vattenområdet har en yta som inte överstiger 5 
hektar” samt punkt 7 ”Omgrävning av ett vattendrag med en medelvattenföring som uppgår till 
högst 1 kubikmeter per sekund, om åtgärden inte är att hänföra till markavvattning”.  Anmälan 
skall göras till länsstyrelsen i Skåne och den beläggs med en avgift på 1 350 kr. 
 
Till anmälan om vattenverksamhet skall biläggas dokumentation om hur grannar, 
dikningsföretag eller andra samfälligheter eller potentiella sakägare informerats och givits 
möjlighet att ge synpunkter på verksamheten. Länsstyrelsen kan under handläggningen begära 
in kompletteringar rörande hur enskilda och allmänna intressen kan påverkas av projektet. 
 
Om den aktuella platsen för åtgärden ligger inom strandskyddsområde skall dispens från 
strandskyddsbestämmelserna sökas, vilket görs i samband med anmälan om vattenverksamhet. 
Ansökan om dispens från strandskydd innebär en avgift på 3 500 kr, men i samband med 
ansökan om vattenverksamhet får man en rabatt på summan av beloppen varvid den totala 
kostnaden blir 4 613 kr. 
 
Om åtgärden berör ett biotopskyddat landskapselement, t ex småvatten eller öppet dike, skall en 
biotopskyddsdispensansökan lämnas in, vilket görs i samband med anmälan vattenverksamhet. 
Ansökan om dispens från biotopskydd innebär en avgift på 2 300 kr, men i samband med 
ansökan om vattenverksamhet får man en ”avgiftsrabatt” och summan av båda avgifterna blir 2 
638 kr. 

Våtmark vid Tormestorpsån 

Befintliga förhållanden 
Aktuellt område ligger norr om Fältvägen på fastighet Tormestorp 5:31 och utgörs av flack 
åkermark (figur 1). Området avgränsas i nordost av Tormestorpsån och genomkorsas av tre 
anlagda vägar vilka delar in den aktuella ytan i tre delar. Området ägs av HIBAB och delar 
arrenderas idag ut som åkermark med ett avtal som löper fram till 2025, med en avgift om 550 
kr/ha år. Jordarterna består av sand och torv, och närmast Tormestorpsån, av svämsediment med 
lera och silt. Marken är flack och ligger lågt relativt Tormestorpsån och Finjasjöns vattenstånd 
(se figur 2 och 5) och översvämmas vissa år vid höga vattenstånd.  
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Figur 2.   Översvämmade åkrar vid Tormestorpsån, 2017-11-29. Foto Thomas Johnsson. 

Tormestorpsåns avrinningsområde uppgår till 76 km2 och utgörs till 58 % av skogsmark, 26 % 
av åkermark, 9 % av hedmark och övrig mark samt 4 % av tätort (SMHI modelldata). Mindre 
arealer anges som sjö och vattendrag, myr och våtmarker samt hårdgjorda ytor. Medelvatten-
föringen (MQ) är 0,86 m3/s, medelhögvattenföringen (MHQ) 3,2 m3/s och vid riktigt höga 
flöden (HQ10/HQ50) kan vattenföringen uppgå till 4-5 m3/s. Medellågvattenflödet (MLQ) 
uppgår till 0,11 m3/s. Den lägsta vattenföringen är ännu lägre och uppges ligga runt 0,06 m3/s 
enligt SMHI:s modelldata. Vattenståndet i Tormestorpsån mäts regelbundet vid vägbron ca 1 
km uppströms utloppet i Finjasjön (figur 1 och 5). 
 

 
 
Åkermarken väster om ån avvattnas till en pumpbrunn som pumpar upp vattnet i Tormestorpsån 
och på så sätt hålls markvatten i dränerings- och stamledningar på en låg nivå (se faktaruta). 
Pumpningen förbättrar avvattningen av åkermark både norr och söder om Fältvägen. 

FAKTARUTA – Pumpbrunnar 
Pumpbrunnen vid Tormestorpsån ingår i ett dräneringssystem som idag avvattnar ca 40 hektar 
mark varav 60 % utgörs av åkermark. Beräknat på en medelavrinning på 0,1 l/s ha blir den årligt 
utpumpade volymen i teorin ca 130 000 m3. Om detta är den verkliga pumpade volymen är oklart. 
Under sommaren kan man förvänta sig att avrinningen och pumpningen upphör helt under långa 
perioder. Under högflödestillfällen, då hela området översvämmas av vatten från Tormestorpsån, 
gör pumpen ingen nytta eftersom vatten rinner tillbaka in på åkermarken. Om då inte pumpen 
stängs av kommer den att vara i drift kontinuerligt. Pumpen ingår i ett abonnemang tillsammans 
med motsvarande pump vid Hovdalaån samt belysning vid informationstavlan vid infarten till 
Hovdalaområdet. Den årliga energiåtgången varierar mycket men uppgår i medeltal till ca 15 000 
kWh. Om informationstavlans elförbrukning anses vara försumbar och energiåtgången beräknas i 
proportion till arealen som avvattnas blir pumpens genomsnittliga årliga energiåtgång 9000 kWh 
och den årliga kostnaden ca 11 000 kr (exkl moms). 
 
Pumpbrunnen vid Hovadalaån ingår i ett dräneringssystem som idag avvattnar ca 30 hektar mark 
varav 80 % utgörs av åkermark. Beräknat på en medelavrinning på 0,1 l/s ha blir den årligt 
utpumpade volymen i teorin ca 100 000 m3. Om detta är den verkliga pumpade volymen är oklart. 
Under sommaren kan man förvänta sig att avrinningen och pumpningen upphör helt under långa 
perioder. Under högflödestillfällen, då stora delar av området är översvämmat av vatten från 
Hovdalaån, gör pumpen ingen nytta eftersom vatten rinner tillbaka in på åkermarken. Om då inte 
pumpen stängs av kommer den att vara i drift kontinuerligt. Med motsvarande antaganden som 
ovan blir pumpens genomsnittliga årliga energiåtgång 6000 kWh och den årliga kostnaden ca 8000 
kr (exkl moms). 
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Dräneringsledningar samt åkermark som dräneras och avvattnas mot den aktuella stamledningen 
visas i bilaga 1, 5 och 7. Totalt uppgår arealen vars dräneringsvatten pumpas till Tormestorpsån 
till ca 40 ha. 
 
Vägarna i området trafikeras huvudsakligen av jordbruksmaskiner och besökande till Finjasjöns 
strand och startpunkter för de vandringsleder som utgår därifrån. Den östra vägen används som 
infart till den del av båthamnen som ligger väster om Tormestorpsån. 
 
Det utredda området har inget större rekreationsvärde eller betydelse för flora och fauna idag. 

Förslag till utformning av våtmark 
Under projektets gång har det utretts hur en våtmark bäst kan skapas i området. Olika 
utformningar och storlekar på en sidomdamm till Tormestorpsån har diskuterats.  Det har även 
diskuterats om en våtmark kan skapas i Tormestorpsåns huvudfåra, t ex genom utgrävning av 
meanderslingor eller en utvidgning av huvudfåran. Nedan redovisas både ett grundförslag, som 
presenteras mer detaljerat, och alternativa förslag. 

Grundförslag 
Grundförslaget innebär att en våtmark med en areal av 1,4 ha anläggs på den lägst liggande 
marken vid Tormestorpsån (figur 3, bilaga 1). Marken schaktas ut och en våtmark med ett 
vattendjup av 0,5 m skapas. Då Tormestorpsån svämmar över blir vattendjupet större. I 
förslaget ingår att pumpen som idag tömmer vatten i Tormestorpsån flyttas till en plats 
uppströms våtmarken och pumpar vatten upp i denna istället. Detta säkerställer samtidigt 
dräneringens funktion och markavvattningen på arealer uppströms våtmarken. Vid högflöden 
kommer ett delflöde från Tormestorpsån ledas in i våtmarken. I grundförslaget läggs intags- och 
utloppsrör på en relativt hög nivå (+44,00).  
 

 
Figur 3.   Våtmark vid Tormestorpsån - grundförslag. 
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Det skall påpekas att det ofta förespråkas att massor skall placeras ovanför högvattennivå med 
syfte att området skall kunna utgöra ett tillfälligt fördröjningsmagasin för höga vattenflöden. 
Det kan ibland, t ex i detta fall, finnas en miljönytta i att åkermarken höjs och inte svämmar 
över vid högvatten. Översvämningar kan leda till erosion och utlakning av näringsämnen vilket 
alltså kan minska om marken höjs. 
 
Pumpbrunnen bidrar till att hålla vattennivå i våtmarken hög även när vattenståndet i 
Tormestorpsån är lågt. Det finns dock en risk att våtmarken tidvis kan komma att bli i stort sett 
tom på vatten på grund av avdunstning och eventuellt läckage genom de sandiga jordlagren. 
Genom våtmarken anläggs ett grundare (0,5 m) och ett djupare (1 m) bottenområde. 
Schaktvolymen beräknas i förslaget uppgå till 7000 m3 och massorna sprids ut på lågt liggande 
åkermark i våtmarkens närhet (se även diskussion om massornas placering nedan). Innan 
schaktmassorna sprids ut banas åkermarkens matjord av för att, när massorna planats ut, 
återföras ovanpå dessa. 
 
I grundförslaget avsätts hela det östra åkerskiftet om ca 5 ha till fårbete (figur 3). Fårstängslets 
längd blir 1300 m. 

Alternativ utformning – våtmark i Tormestorpsåns huvudfåra 
Det är visserligen tekniskt möjligt att anlägga en våtmark i Tormestorpsåns huvudfåra men 
alternativet har förkastats av flera skäl, fr a på grund av den schaktinsats som skulle krävas för 
att erhålla en våtmark med permanent vattenspegel. En våtmark som anläggs som en utvidgning 
av Tormestorpsån kommer att få samma vattennivå som åfåran, det vill säga fluktuerande under 
året. Under lågflödesperioder blir vattennivån i våtmarken låg och igenväxning kan bli ett 
problem. En fördel med en sidovåtmark är att vatten fylls på av inpumpat dräneringsvatten och 
från ån vid högflöden. Vattennivån kan därför hållas hög i våtmarken när åns vattenstånd 
sjunker, åtminstone under en tid så länge avdunstning och eventuellt läckage genom dammens 
slänter medför avsänkning i våtmarken. En hög vattennivå gynnar biologisk mångfald, ger 
trevligare synintryck och mindre schaktinsats. Det är dock troligt att näringsreningen skulle bli 
något större i en våtmark som tar emot hela Tormestorpsåns vattenflöde, men en så högbelastad 
våtmark kan inte förväntas rena någon stor andel av åvattnet. Det är även tveksamt om det kan 
ske någon nettosedimentation med en så hög hydraulisk belastning. Till detta kommer att 
underhållet av Tormestorpsån kan försvåras, omprövning av dikningsföretag och ansökan om 
tillstånd för vattenverksamhet krävs (det räcker ej med anmälan). 

Alternativa utformningar av sidovåtmark 
Grundförslaget har valts efter diskussioner med uppdragsgivaren. Storlek, form och djup kan 
dock varieras, och vilken utformning som man väljer beror på de ekonomisk förutsättningar 
som finns, vilken areal man vill avsätta, vilken skötsel/markanvändning som är aktuell och 
huvudsyftet med våtmarken.  

Storlek 
I grundförlaget presenterat ovan anläggs en våtmark med en areal av 1,4 hektar i den norra 
delen av åkerskiftet öster om den östra vägen där marken är som lägst, i medeltal +44,0 (figur 3, 
bilaga 1). Övriga marknivåer i det utpekade området ligger relativt jämnt på en nivå mellan 
+44,3 och +44,4 vilket innebär att storlek, form och läge för en större våtmark i princip kan 
väljas som man önskar. Våtmarkens storlek kan bli upp till 7 hektar utan att man tar högre 
liggande mark i anspråk (figur 4). 
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Figur 4.   Möjliga alternativa utformningar av en våtmark vid Tormestorpsån. 

Vattennivå 
Det finns möjlighet att leda in vatten från Tormestorpsån och eftersom fallet är litet längs 
våtmarksläget kommer vattennivån i våtmarken att bli densamma som i ån. Vattenintaget från 
ån till våtmarken kan designas så att vatten rinner in och ut vid önskad nivå. Om intagsröret 
läggs högt rinner vatten in mer sällan och läggs det lågt rinner vatten in oftare. I grundförslaget 
läggs rörets intagsnivå på +44,00 och vatten kommer då att rinna in i våtmarken ca 20 % av 
tiden (figur 5). Vid nivå +43,50 blir motsvarande andel ca 75 %, men då måste våtmarken 
grävas djupare. Då åns vattennivå sjunker kommer våtmarkens nivå att följa med denna så länge 
den ligger högre än inlopp/utloppsrör. Vatten kommer att hållas kvar i våtmarken när åns nivå 
sjunker lägre än in- och utloppsrör. Fördelarna med en hög vattennivå i våtmarken är att 
schaktdjup och därmed schaktvolym och kostnader kan minskas. Nackdelarna är att miljönyttan 
i form av rening av kväve och fosfor blir lägre om vattentillförseln till våtmarken sker mer 
sällan. 

Figur 5.   Tormestorpsåns vattenstånd vid vägbron 1 km uppströms Finjasjön. Alternativa intagsnivåer till 
våtmark markerade med grön linje (+43,50) och röd linje (+44,00). 
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I samtliga alternativ ingår att pumpen flyttas till en plats anpassad till den storlek man väljer för 
våtmarken. Pumpen kommer då att lyfta vattnet upp i våtmarken istället för som idag till ån. 
Detta ger en möjlighet att ha en hög vattennivå i våtmarken oberoende av nivån i 
Tormestorpsån. 
 
Man kan dock förvänta sig att dräneringarna inte ger något vatten sommartid och att åns 
vattenstånd då samtidigt är lågt. Upphört tillflöde, avdunstning och eventuellt läckage genom 
botten och slänter kan göra att vattennivån i våtmarken sjunker. 

Skötsel och vattendjup 
En annan faktor som påverkar vilket vattendjup som är lämpligt är hur våtmarken och dess 
kringområde skall skötas. En våtmark med betade slänter löper inte lika stor risk att snabbt växa 
igen som en våtmark som lämnas till fri utveckling. Om slänter betas kontinuerligt motverkas 
igenväxnings-processen och en grundare våtmark kan anläggas, vilket påverkar schaktdjup, 
schaktvolym och kostnad. I grundförslaget antas att våtmarkens kringområde betas av nöt eller 
får, och att våtmarken anläggs så att vattendjupet i medeltal blir 0,5 m. 
 
I tabell 1 sammanfattas schaktdjup och schaktvolym för de olika alternativen diskuterade ovan. 
Uppgifterna har räknats fram efter en schablon där en våtmark med betade stränder ges en 
släntlutning på 1:10 och ett vattendjup på 0,5 m, medan en ohävdad betesmark ges en 
släntlutning på 1:6 och ett vattendjup på 1,0 m. Eftersom släntlutningar och bottennivåer gärna 
kan varieras i en våtmark, skall de beräknade schaktvolymerna betraktas som riktvärden. 
Grundområden, djuphålor och släntlutningar påverkar schaktvolymen. 
 

 Schaktvolym för fyra alternativa våtmarksarealer, två olika vattendjup och två olika vattennivåer. Tabell 1.
Grundförslaget är markerat med grön färg. 

 1,4 ha 2,8 ha 5 ha 6,8 ha Anm 
Litet schaktdjup 
0,5 -0,7 m 

* 7 000 m3 
 

17 000 m3 
 

34 000 m3 
 

49 000 m3 
 

Betesmark 
Hög vattennivå +44,00 
Hög bottennivå +43,50 * 

**Medelstort 
schaktdjup 
0,85-1,2 m 

12 000 m3 
 

29 000 m3 
 

57 000 m3 
 

81 000 m3 
 

Ohävdade stränder  
Hög vattennivå +44,00 
Medelhög bottennivå +43,00 

Stort schaktdjup 
1,2-1,6 m 

19 000 m3 
 

39 000 m3 
 

78 000 m3 
 

109 000 m3 
 

Ohävdade stränder 
Låg vattennivå +43,50 
Låg bottennivå +42,50 

 *Alternativ 1,4 ha med litet schaktdjup inkluderar ett slingrande djupområde 
**Detta alternativ kan också motsvara alternativet betesmark, låg vattennivå, litet vattendjup 
 

Åtgärder för rekreation  
Beträffande nyttan för friluftsliv/rekreation kan konstateras att platsen för våtmarken ligger 
relativt nära strövområden och parkeringsmöjligheter och utgör även en utsikt när man färdas på 
Fältvägen eller Slottsvägen. Däremot går ingen markerad led förbi platsen idag. Skogsbrynet 
norr om våtmarken lämpar sig för en informationstavla och för anläggning av observations-
plattform eller gömsle (bilaga 4). Det rekommenderas att man följer våtmarkernas utveckling 
under ett par år innan man tar beslut om åtgärderna och bestämmer eventuella platser för dessa.  

Skötsel 
Området kring den nya våtmarken, oavsett vilket av alternativen som väljs, rekommenderas att 
skötas genom bete. Bäst beteseffekt uppnås med nötboskap som bättre betar fuktiga miljöer och 
även kan beta en bit ut i vattnet. Det nödvändiga underhållet utöver det föreslagna betet, består i 
regelbunden tillsyn av in- och utlopp, samt att avlägsna eventuell ansamling av vegetation 
och/eller slam som hindrar vatten från att rinna in i och ut ur våtmarkerna. På arealer där 
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vattenförhållanden, markens bärighet eller liknande, gör att betesdjuren inte vill/kan beta, kan 
man förvänta sig uppslag av högörtvegetation och buskar. Detta kan, om så önskas, lämnas utan 
åtgärd så länge in och utlopp till våtmarken fungerar. Regelbunden skötsel i form av röjnings- 
och klippningsinsatser kan dock krävas för att behålla eller förbättra de rekreativa värdena och 
gynnande av önskade organismgrupper. Om markägare eller arrendator ingår i ett åtagande för 
skötsel av våtmark med länsstyrelsen är detta förenat med vissa villkor. Normalt anges i 
villkoren att in- och utlopp skall fungera, att inga träd och buskar skall växa i kringområdet 
(vissa undantag kan accepteras), samt att våtmarken inte skall växa igen. 

Miljökonsekvenser  
Åtgärdens miljönytta är både näringsrening, biologisk mångfald och rekreation. Våtmarkens 
potential som utjämningsmagasin för höga flöden får däremot anses vara liten. Vattennivåen i 
Tormestorpsån skiljer sig mycket lite från den i Finjasjön, särskilt under perioder med lite högre 
flöden. Eftersom våtmarkens storlek motsvarar 0,1 % av sjöns yta blir den eventuella magasin-
eringsförmågan i våtmarken försumbar. En konsekvens av att vattnet fördröjs i, eller leds av till 
en våtmark, är att avdunstning från vattenytor och växtlighet ökar. Detta medför att mindre 
mängd, eller inget vatten rinner ut från våtmarken under varm torr årstid.  
 
Miljönyttan avseende vattenrening är i någon mån kvantifierbar (se Faktaruta - beräkning av 
rening av näringsämnen). Eftersom anläggningen är en sidovåtmark är reningsnyttan vad gäller 
Tormestorpsåns vatten avhängig hur stor andel som kan tas in i våtmarken. Denna är svår-
bedömd och kräver noggrann projektering och modellering för att ge en bra uppskattning. Med 
grundalternativet, det vill säga in- och utloppsrör som läggs på en relativt hög nivå och vatten 
leds in till våtmarken vid ca 20 % av tiden, är ett rimligt antagande att mellan 0,2 och 1 % av 
Tormestorpsåns vatten och näringsämnen belastar våtmarken på årlig basis. Till detta skall 
adderas det näringsrika vatten som kommer från pumpens tillrinningsområde, vilket i 
grundförslaget betyder ca 18 ha åkermark och 19 ha övrig mark. Om våtmarkerna vid Fasankärr 
anläggs (se nedan) förändras dessa siffror något, huvsakligen beträffande arealen övrig mark, 
men konsekvenserna för näringsbelastningen i en våtmark vid Tormestorpsån blir små och inom 
felmarginalen. 
 
Beräkningsmodellerna som används för rening av näringsämnen är mycket grova och bygger på 
den årliga kväve- och fosforbelastningen, dvs mängden tillfört näringsämne per areal 
våtmarksyta (se Faktaruta - beräkning av kväve- och fosforrening). För beräkningen måste, 
förutom antaganden göras om hur stor andel vatten som leds in till en sidovåtmark, bedömas hur 
väl våtmarkens arealer kommer i kontakt med inströmmande vatten (hydraulisk effektivitet). 
Modellernas precision är egentligen inte tillräckligt god för att ställa olika våtmarksalternativ 
mot varandra, men generellt blir reningsresultatet bättre med en större våtmarksareal och en 
högre näringsbelastning på våtmarken dvs att en stor andel av Tormestorpsåns vatten leds in i 
våtmarken. 
 
Sammantaget bedöms att kvävebelastningen på våtmarken i grundförslaget kommer uppgå till 
mellan 140 och 700 kg N/ år från Tormestorpsån (beroende på hur stor andel som leds in i 
våtmarken) och till mellan 400 och 500 kg N/år från pumpanläggningen (beroende på eventuella 
åtgärder i Fasankärr). Tillsammans ger dessa en modellerad reningseffekt på kväve på mellan 
100 och 200 kg N/ha våtmarksyta och år. Detta beräknas ge en total årlig rening på mellan 120 
och 260 kg N vilket motsvarar mellan 0,2 % och 0,4 % av Tormestorpsåns årsmedeltransport. 
 
För fosfor blir belastningen, med samma antaganden mellan 3 och 14 kg P/ år från Tormestorps-
ån och till mellan 6 och 10 kg P/år från pumpanläggningen. Detta beräknas ge en reningseffekt 
på mellan 3 och 8 kg P/ha våtmarksyta och en total årlig rening på 4-11 kg P/år motsvarande 
mellan 0,4 och 0,9 % av Tormestorpsåns årsmedeltransport. 
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Våtmarksarealen och marken som i grundförslaget föreslås omställas till betesmark, upptar en 
sammanlagd åkerareal av 5 ha. Detta innebär att den näring som idag läcker från åkermarken på 
sikt upphör eller minskar kraftigt. Denna kan beräknas utifrån kända arealförluster (Naturvårds-
verket 2008) för kväve och fosfor och beräknas uppgå till i storleksordningen 150 kg N och 2 kg 
P per år. 
 
Anläggning av våtmarker på åkermark har i vissa fall visat sig resultera i läckage av närings-
ämnen, framförallt fosfor. Översvämning av näringsrik matjord kan påverka syrgashalt och 

FAKTARUTA – Beräkning av kväve- och fosforrening 
För kvantifiering av kväve och fosforrening har nedanstående beräkningsmodeller använts. Som indata i 
modellerna används näringsbelastning, vilket inrymmer våtmarkens storlek samt hur mycket kväve eller 
fosfor som årligen rinner in i våtmarken. Ytterligare en parameter som inkluderar våtmarkens form 
kompenserar för hur bra vatten sprids över ytan. 
 
Våtmark vid Tormestorpsån 
I en sidovåtmark, som i fallet med den föreslagna anläggningen vid Tormestorpsån, ligger en stor utmaning 
i att uppskatta hur ofta och hur mycket vatten som tar vägen genom våtmarken. Generellt rinner mer vatten 
och näringsrikare vatten i vattendragen under kallare årstider, vilket innebär att mer näring rinner in i en 
sidovåtmark. Vid sådana tillfällen är å andra sidan vattenreningsfunktionerna mindre effektiva på grund av 
låg temperatur. Vid varmare årstid, när reningspotentialen i en våtmark är hög, kan det mycket väl hända 
att inget vatten rinner in i våtmarken. Dessa omständigheter försvårar bedömningen av våtmarkens 
reningsförmåga och modellerna som normalt används är ej heller dessa anpassade eller framtagna för 
dessa förhållanden. 
 
I grundförslaget för en våtmarksanläggning vid Tormestorpsån har antagits att mellan 0,2 och 1 % av 
Tormestorpsåns årliga fosfor och kvävtransport (hämtat från SMHI modelldata) belastar våtmarken. Denna 
bedömning har gjorts utifrån en rimlig storlek på in- och utloppsrör samt hur dessas kapacitet förhåller sig 
till den befintliga å-fårans. Den senare beror av åns fall, form, bottenstruktur och rensningsgrad, vilket inte 
i detalj undersökts i denna utredning. För en bättre bedömning behöver fältförhållanden undersökas 
ytterligare. 
 
Näringstillförseln från dräneringsledningarna som via pumpen tillförs till samma våtmark har beräknats 
med utgångspunkt från en arealförlust från åkermark på 32 kg N/ha år och 0,35 kg P/ha år enligt Natur-
vårdsverket 2008, och övrig mark på 2 kg N/ha år och 0,05 kg P/ha enligt Weisner m fl (2005). 
 
Fasankärr 
Näringsbelastningen på våtmarkerna föreslagna i Fasankärr har beräknats utifrån arealförlust från övrig 
mark enligt beskrivningen ovan. Näringsbelastningen och därmed även reningen blir mycket liten för såväl 
kväve som fosfor.  
 
Meandring och våtmarker vid Hovdalaån 
Meandringen och våtmarkerna vid Hovdalaån har inte näringsrening som syfte. Näringsreningen förväntas 
vara låg eller ingen alls i å-fåran. Även i våtmarkerna förväntas låg reningseffekt på grund av den förväntat 
låga belastningen med tillflöde av vatten som endast sker vid högre vattenstånd. Om näringsbelastning och 
rening skall kunna bedömas behövs noggrannare projektering och kännedom om vattenstånd. 
 
Den hydrauliska effektiviteten anses i samtliga exempel vara optimal (korrektionsfaktor 1). 
 
För beräkning av kväverening vid låg belastning har använts modellen: 
 
N-retention =180/1000*N-belastning 
 
Modellen används vid belastning mindre än 1000 kg N kväve per ha och år, vilket är fallet för våtmarkerna 
vid Tormestorpsån och Fasankärr. Modellen innebär matematiskt att 18 % av inkommande kväve renas i 
våtmarken. Modellen är baserad på sambandet mellan belastning och avskiljning av kväve i 15 våtmarker i 
Halland enligt Weisner m fl (2015) . 
 
För beräkning av fosforrening har för våtmarkerna vid Tormestorpsån och Fasankärr använts modellen: 
P-retention = (0,4584*P-belastning) – (0,0003*P-belastning2) 
 
Modellen är baserad på sambandet mellan belastning och avskiljning av fosfor i 15 våtmarker i Halland 
enligt Weisner m fl (2015) . 
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adsorptionsprocesser så att fosfor frisläpps. För att förhindra detta rekommenderas att 
matjordslagret grävs upp vilket även föreslås ovan. 
 
För att minska risken för grumling av Tormestorpsåns vatten vid anläggandet föreslås att 
åtgärderna sker under varm och torr årstid då vattenflödet i ån och dräneringsledningarna är 
litet. 
 
Åtgärderna kommer att öka den biologiska mångfalden jämfört med dagens situation. 
Våtmarken kan förväntas ge förbättrade förutsättningar för fågelliv och andra djur- och växtarter 
som är knutna till våtmarksmiljöer och som under lång tid missgynnats i jordbrukslandskapet. 
 
Den föreslagna våtmarken bedöms inte påverka några rödlistade arter negativt (bilaga 6). 

Kostnader 
Schaktvolymen för den i grundförslaget 1,4 ha stora våtmarken uppgår till ca 7000 m3, och 
kostnaden för grävarbete och flytt av schaktmassorna till fyllnadsområdet samt hantering av 
matjorden uppskattas till ca 420 000 kr kronor (tabell 2). Utöver kostnaderna för schakten 
tillkommer kostnader för flytt av pumpbrunn samt in- och utloppsledningar från Tormestorpsån 
med relativt stor dimension (t ex 400 mm) med en sammanlagd längd av ca 50 m. Totalt 
uppskattas anläggningskostnaderna till i storleksordningen 0,8 miljoner kronor. De alternativa 
förslagen ovan innebär större schaktvolymer och därmed större kostnader vika anges i tabell 3. I 
förslagen som avser de största våtmarksalternativen tillkommer eventuellt förstärkning av 
markväg med lämplig bärighet. Grundförslaget innebär att besökare kan använda befintliga 
vägar väster och norr om området och inga kostnader för vandringsvägar tillkommer förutom 
eventuella ledmarkeringar. Om ytterligare åtgärder för rekreation och friluftsliv önskas, t ex 
skyltning, och anläggning av observationsplattform eller gömsle, tillkommer kostnader för 
dessa. Kostnadsuppskattningarna bygger på diskussioner med Hässleholms kommun och 
erfarenheter från våtmarksanläggningar i Skåne de senaste åren. Offerter/anbud från 
entreprenörer kan skilja mycket i pris och en viktig faktor är konjunkturen i branschen samt 
vilka tidsramar som beställaren sätter upp för entreprenaden.  

 Kostnadsuppskattning för grundförslaget fördelat på olika poster. Tabell 2.
Arbete mängd kr 
Schakt - uppgrävning, transport, utplanering och hantering av 
matjord 

schaktvolym 7 000 m3 420 000  

Flytt av pumpbrunn 1 st 75 000  
Rörledningar (inlopp, utlopp, 400 mm)  50 m 30 000  
Omdränering av åkermark 2,6 ha 80 000 
Elstängsel med 2-3 trådar eller fårstängsel 1300 m 100 000  
Observationsplattform/gömsle, informationsskylt ledmarkeringar  100 000 
Byggherrekostnad* ca 30 % 240 000 
Totalt  1 045 000 
*= Beräknad byggherrekostnad enl Hässleholms kommun som innefattar projektledning, projektering och 
konstruktionsritningar, geotekniska utredningar, anmälan om vattenverksamhet, upprättande av anbudsunderlag samt 
kontroll av entreprenaden. 
 

 Schaktkostnader för de alternativa förslagen. Se kapitel alternativ utformning för diskussioner om Tabell 3.
storlek och schaktdjup. Tillkommande kostnader utöver schakt är i samma storleksordning som 
grundförslaget förutom eventuell omdränering av åkermark som står i proportion till schaktvolym (tabell 2). 
Storleksalternativ 1,4 ha 2,8 ha 5 ha 6,8 ha 
Litet schaktdjup 420 kkr 1020 kkr 2040 kkr 2940 kkr 
Medelstort schaktdjup 720 kkr 1740 kkr 3420 kkr 4860 kkr 
Stort schaktdjup 1140 kkr 2340 kkr 4680 kkr 6540 kkr 
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Finansiering 
För de föreslagna åtgärderna vid Tormestorpsån kan flera finansieringskällor vara aktuella. 
Miljöinvesteringsstödet är förenat med ett villkor som gör att det ej kan medfinansieras av 
offentliga medel. Detta innebär att endast alternativet med 100 % finansiering från 
miljöinvestering är möjlig. Det är i aktuellt fall tveksamt om åtgärdens nytta motiverar den 
uppskattade kostnaden till 100 % och därmed är miljöinvesteringen inte aktuell för finansiering. 
LOVA- eller LONA-bidrag, som ges med upp till 90 % av projektkostnaden, bedöms kunna ges 
för våtmarksförslaget. 
 
Den skötselstödsberättigade arealen i grundförslaget bedöms kunna uppgå till 5 ha, vilket 
motsvarar en ersättning på 25 000 kr/år.  
 
Eftersom pumpbrunnen flyttas och inte behöver pumpa ut vatten från våtmarksområdet, kan 
man förvänta sig en minskning av energikostnaden. Grundförslaget innebär en minskad 
pumpning från 4-5 ha vilket motsvarar 10 % av tillrinningen och 10 % av energikostnaden, dvs 
ca 1000 kr/år. 

Motstående intressen 
Den aktuella platsen för de föreslagna åtgärderna vid Tormestorpsån ligger på åkermark som för 
tillfället arrenderas ut med ett arrende av 550 kr/ha år. Vid anläggning av våtmarker försvinner 
åkerareal med en yta som motsvarar våtmark med kringområde. Grundförslaget omfattar 5 ha 
mark väster om markvägen, varav våtmarken utgör 1,4 ha och det betade kringområdet 3,6 ha. 
Det är naturligtvis möjligt att lämna en del av den åkermarken kvar men för att bete skall kunna 
bedrivas effektivt får inte fållan bli för liten. Avvattningen av åkermarken kan även påverkas då 
vattennivån i marken höjs nedströms den flyttade pumpen. De större våtmarksförslagen tar 
större åkermarksarealer i anspråk (våtmarksyta och kringområden). 
 
Där schaktmassorna läggs kan det ta ganska lång tid innan marken sätter sig och matjordslagret 
återfår en önskvärd struktur. Eventuellt kan hela fyllnadsområdet behöva dräneras om och 
medel bör reserveras för detta. 
 
I grundförslaget påverkas inte den östra markvägen som idag fungerar som infart till den del av 
båthamnen som ligger väster om Tormestorpsån. Förslagen med de större våtmarksalternativen 
innebär att olika sträckor av markvägarna schaktas bort. Om den östra vägen försvinner kan det 
finnas anledning att förstärka och bredda någon av de andra två markvägarna i området. 
 
Förslaget berör inte någon fornlämning registrerad på Riksantikvarieämbetets Fornsök 
(https://app.raa.se/open/fornsok/ bilaga 6). 

Vattenrättslig prövning 
Aktuellt grundförslag och övriga förslag, undantaget det största, avser anläggande av våtmarker 
med arealer mindre eller lika med 5 ha och omfattas således av anmälningsplikten för våtmarks-
anläggning. Till anmälan skall biläggas dokumentation om hur grannar, dikningsföretag eller 
andra samfälligheter eller potentiella sakägare informerats och givits möjlighet att ge 
synpunkter på planerna att anlägga en våtmark. 
  
Aktuellt område ligger inom Tormestorpsåns strandskyddsområde och i samband med anmälan 
om vattenverksamhet skall en dispens från strandskyddsbestämmelserna sökas. Det är sannolikt 
att man i aktuellt fall erhåller en dispens från strandskyddet. Ansökan om dispens från strand-
skydd innebär en avgift på 3 500 kr, men i samband med ansökan om vattenverksamhet får man 
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en rabatt på summan av beloppen varvid kostnaden blir 4 613 kr. Den aktuella åtgärden, oavsett 
storlek, berör inga biotopskyddade landskapselement. 

Våtmarker vid Fasankärr 

Befintliga förhållanden 
Aktuellt område benämns Fasankärr, ligger på fastigheter Tormestorp 5:31 och Hovdala 1:3 och 
utgörs av en svacka mellan Slottsvägen och cykel/gångstigen som löper parallellt med Hov-
dalaån (figur 1 och 6). I svackan finns idag fuktig mark och våtmark och den genomkorsas av 
anlagda markvägar vilka delar in de våta områdena i mer eller mindre avgränsade delbassänger. 
Jordarten i svackan består av torv med inslag av sand. Området ägs huvudsakligen av HIBAB 
och som arrenderas ut som betesmark med 5-årigt avtal tom 2022 med en avgift på 430 kr/ha år. 
Idag betar fåren i en drygt 20 ha stor betesfålla. De fuktigaste delarna i svackan ingår i betes-
fållan men undviks av betesdjuren. Ett mindre område i söder ligger på fastighet Hovdala 1:3 
och ägs av Statens fastighetsverk. Marken i svackans botten ligger 5-10 m lägre än höjderna på 
sidorna. I norra delen, närmare Fältvägen är marken relativt flack och arrenderas idag ut som 
åkermark med ett avtal som löper fram till 2025, med en avgift om 550 kr/ha år. 
 
Svackan avvattnas huvudsakligen mot Tormestorpsån i nordost, med undantag av den sydligaste 
delbassängen som avvattnas mot Hovdalaån i sydväst (bilaga 5). Svackan har idag en tillrinning 
på ca 15 ha vilka i stort sett uteslutande utgörs av betesmark (figur 6). Från svackan leds vattnet 
mot nordost i en rörledning till vilken flera dräneringsledningar ansluter. Rörledningen passerar 
Fältvägen, där tillrinningen är ca 25 ha, och ansluter ca 200 m nedströms denna till den pump-
brunn som pumpar upp vattnet i Tormestorpsån och på så sätt håller vattennivån i dränerings- 
och stamledningar på en låg nivå. Dräneringsledningar samt åkermark som dräneras och 
avvattnas mot den aktuella stamledningen visas i bilaga 5 och 7. En mindre del av svackan (ca 3 
ha i den sydvästra delen) avvattnas mot Hovdalaån i väster (bilaga 5). Delbassängen avgränsas 
av en anlagd markväg. 
 
Fasankärr ligger nära och väl synlig från Slottsvägen i öster och tillfarten till Hovdala slott i 
söder. Väster om Fasankärr löper en gång och cykelväg som binder samman Hovdala slott med 
Finjasjön och de vandringsleder som utgår från Finjasjöns strand. 
 
Vegetationen på Hovdalafältet har inventerats av Robert Bengtsson (2007), rödlistade arter har 
dokumenterats och skötselförslag har tagits fram. Några dokumenterade rödlistade arter och ett 
skötselområde är utpekade för det aktuella området (bilaga 6). 

Förslag till utformning av våtmarker 

Grundförslag – tre våtmarker i serie 
Det finns goda förutsättningar för att skapa vattenspeglar i och nedströms svackan. Vatten kan 
relativt enkelt dämmas upp i och över marknivån vilket i kombination med schaktning kan 
skapa delbassänger med olika vattennivåer där vatten rinner från sydväst mot nordost. Förslaget 
presenteras i figur 6 och i bilaga 2. I förslaget pluggas avrinningen mot Hovdalaån igen och allt 
vatten leds mot nordost. De befintliga markvägarna avdelar våtmarken i delbassänger. 
Vattennivån i den södra våtmarken (A i figur 6 och bilaga 2) förslås ligga på +46,0, vilket 
skapar en vattenspegel på 1,1 ha. Nordost om denna däms vattennivån upp till +45,5 vilket 
skapar en våtmark på 1,3 hektar (B). En våtmark (C) på 2,2 ha med nivå +44,8 skapas vid 
Fältvägen. 
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Figur 6.   Förslag till våtmarker vid Fasankärr. 

Delbassängerna A och B anläggs på mark som idag är våtmark, betesmark och (sump)skog. 
Delbassäng C anläggs på betesmark (ca 0,8 ha) och åkermark (ca 1,4 ha). Våtmarkerna har 
utformats så att större delen av åkermarken söder om Fältvägen lämnas opåverkad, vilket är 
möjligt eftersom den gamla stamledingen ligger kvar och kan hålla markvatten på en låg nivå. 
Vattennivån i våtmark B föreslås läggas nära den intilliggande åkerns nuvarande marknivå. Det 
kan där vara lämpligt att utnyttja schaktmassor som genereras vid anläggandet för att höja 
åkermarken. Avvattning av åkermarken närmast våtmarken kan säkras med en avskärande 
dränering som läggs i åkerkanten. Det kan även bli aktuellt med nydränering av åkern efter att 
schaktmassorna spridits ut.  Eventuella avskärande och nya dräneringar kan ansluta till den 
befintliga ledningen (bilaga 2 och 7). 
 
En del av de träd, buskar och dungar som idag finns i svackans botten föreslås sparas, men 
eftersom vattennivån höjs kommer en del av dessa att mer eller mindre stå i vatten. Det är 
sannolikt att några av dessa inte klarar att överleva i en blötare miljö. Eventuellt döda stående 
eller fallna träd kan lämnas kvar som faunadepåer eller avverkas och fraktas bort. Några träd 
kan bli nödvändiga att avverka för entreprenadens genomförande. 
 
Vattenspeglar kan skapas genom uppdämning av vattnet. Det finns dock anledning att utföra 
visst schaktarbete, både för att få det djup man önskar i våtmarkerna, och för att modellera 
våtmarkernas form. Markvägarna är anlagda av försvaret och har ingen funktion idag och ej 
heller något direkt historiskt värde, och vissa partier kan schaktas bort. Där våtmark anläggs på 
åkermark bör den näringsrika matjorden schaktas bort för att inte skapa näringsläckage till 
vattnet. Dessa jordmassor kan med fördel läggas på befintlig åkermark väster om våtmarksläget. 
Innan schaktmassorna sprids ut banas åkermarkens matjord av för att, när massorna plantas ut, 
återföras ovanpå dessa. 
 
Tabell 4 visar den projekterade ytan och schaktvolymen för de tre våtmarkerna i Fasankärr. 
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Areal, vattennivå, schaktdjup och schaktvolym för de tre våtmarkerna i Fasankärr Tabell 4.

A B C
Areal (hektar) 1,1 1,3 1,9
Vattennivå (möh) +46,0 +45,5 +44,8
Medelschaktdjup (m) 0,3 0,5 0,6
Schaktvolym (m3) 2 500 5 500 12 000

För en större vattentillrinning och därmed större miljönytta leds vatten från dräneringssystemet 
vid infartsvägen till Hovdala slott, som avvattnar ca 7 ha betesmark, in i våtmark A (bilaga 2, 
bilaga 5). Hovdalaåns avrinningsområde minskar därmed med totalt 10 ha vid utloppet i 
Finjasjön, vilket motsvarar ca 1 ‰ av hela dess avrinningsområde. Vatten från dränerings-
ledning vid Slottsvägen, som avvattnar 17 ha betesmark, kan med fördel ledas om till våtmark 
C. Från våtmark B leds vattnet i en ny rörledning till våtmark C. Våtmark C samlar således allt 
vatten från våtmarkerna uppströms och vatten från brunnar vid Slottsvägen, och dess utlopp leds 
mot nordost till Tormestorpsån via den befintliga brunnen vid korsningen mellan Fältvägen och 
Slottsvägen (bilaga 2, 5 och 7). Detta vatten kommer alltså att rinna med självfall till en 
mynningspunkt i Tormestorpsån ca 300 m uppströms läget för pumpbrunnen dit vattnet annars 
hade runnit. På så sätt minskar tillrinningen till pumpen med vatten från motsvarande 16 ha 
jämfört med dagens ca 40 ha. Detta motsvarar en minskning av den årliga energiåtgången med 
40 % från 9000 kWh till 5400 kWh, och en kostnadsminskning med 4400 kr/år till 5600 kr/år. 
Åtgärderna vid Tormestorpsån och Fasankärr innebär var för sig förändringar i 
dräneringssystemet men de är ej beroende av varandras utformning. 

Vid underhåll eller eventuella reparationer kan det vara bra att kunna reglera vattennivån. 
Eftersom vattnet nedströms alla tre våtmarkerna skall rinna in i en rörledning sker detta enklast 
genom att man ansluter en nivåregleringsbrunn till befintliga rör. Regleringen kan bestå av 
brädor som löper i U-järn fästa i brunnens kanter eller av ett invändigt sifonrör som kan vinklas. 
Det är inte osannolikt att avdunstningen sommartid kan vara större än tillrinningen och 
vattennivån i våtmarkerna kan därmed sjunka. Detta scenario är mest troligt för våtmark C som 
ligger på flack mark och inte förväntas ha samma grundvattentillströmning som våtmark A och 
B. Inslaget av sand kan även medföra att vatten läcker ut genom botten och slänter.  

Alternativa utformningar 
Under diskussionerna i föreliggande projekt har alternativa utformningar efterfrågats. 

Våtmark C utgår 
Våtmark C som anläggs delvis på åkermark kan utgå. Vatten från våtmark B kan då ledas direkt 
till den befintliga stamledningen (bilaga 2 och 7) och rörledningen till våtmark C utgår. Totalt 
utgår med detta alternativ 12 000 m3 schaktmassor, en utloppsbrunn samt 340 m rörledning. I 
detta förslag utgår även omledningen av vatten vid Slottsvägen och allt vatten från svackan, i 
likhet med dagens situation, rinner till pumpbrunnen. Dessutom tillkommer de 10 ha som letts 
om till svackan från söder. 

Vatten från våtmark A och B leds mot Hovdalaån 
Förslaget har tagits fram som ett alternativ som avlastar pumpen vid Tormestorpsån. Förslaget 
tjänar detta syfte endast om våtmark C utgår enligt alternativet beskrivet ovan. Eftersom vatten 
från den sydvästra delbassängen redan idag rinner mot Hovdalaån blir avlastningen 
motsvarande avrinningen från ca 7 ha. För att detta förslag skall kunna genomföras behöver, för 
att vatten skall rinna åt rätt håll, den projekterade vattennivån i våtmark A sänkas 0,5 m 
alternativt måste vattennivån i våtmark B höjas 0,5 m (till +46,0). Det senare kan stå i konflikt 
med avvattningen på åkern norr om våtmark B som idag som lägst ligger på nivå +45,5. 

I I I I 
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Åtgärder för rekreation 
Våtmarkerna kommer att bli synliga från Fältvägen i norr och infarten till Slottet och 
Slottsvägen i öster. Siktlinjer skapas genom att en del träd och buskar avverkas. Närheten till 
gång- och cykelstigen i väster innebär att våtmarkerna lätt kan göras tillgängliga för vandrare 
och cyklister. Det kan finnas skäl till att styra besökare till en viss del eller någon sida av 
våtmarksområdet och lämna andra delar ostörda. En skylt som informerar om åtgärderna kan 
sättas upp lämplig plats. Vägarna som korsar svackan kan användas för stigar som ger möjlighet 
att ströva runt delar av våtmarken. Det finns även platser som lämpar sig för att anlägga 
observationsplattformar eller gömslen (bilaga 4). Det rekommenderas att man följer våtmarker-
nas utveckling under ett par år innan man tar beslut om eventuell stigdragning och observations-
platser. Det är också viktigt att stämma av med djurhållaren huruvida det är lämpligt att upplåta 
fårhagen för besökare. Om man finner detta olämpligt kan en observationsplats anläggas utanför 
stängslet. 

Skötsel 
Området rekommenderas fortsatt vara betesmark. Även om nötboskap är bättre på att beta i 
fuktiga miljöer är det troligen mer praktiskt att behålla det nuvarande fårbetet, åtminstone så 
länge det nuvarande arrendet löper och fungerar väl. Vid våtmark C utökas betesmarken med 2 
ha till att även omfatta våtmark och kringområde på ianspråktagen åkermark. För detta behöver 
ca 500 m stängsel sättas runt våtmarken. Det nödvändiga underhållet utöver fårbetet består i 
regelbunden tillsyn av in- och utlopp, samt att avlägsna eventuell ansamling av vegetation 
och/eller slam som hindrar vatten från att rinna in i och ut ur våtmarkerna. På arealer där 
vattenförhållanden, markens bärighet eller liknande gör att fåren inte vill/kan beta, kan man 
förvänta sig uppslag av högörtvegetation och buskar. Detta kan, om så önskas, lämnas utan 
åtgärd så länge in- och utlopp till våtmarken fungerar. Regelbunden skötsel i form av röjnings- 
och klippningsinsatser kan dock krävas för att behålla eller förbättra de rekreativa värdena och 
gynnande av önskade organismgrupper. Om markägare eller brukare ingår i ett åtagande för 
skötsel av våtmark med länsstyrelsen är detta förenat med vissa villkor. Normalt anges i 
villkoren att in- och utlopp skall fungera, att inga träd och buskar skall växa i kringområdet 
(vissa undantag kan accepteras), samt att våtmarken inte skall växa igen. 

Miljökonsekvenser  
Åtgärdens miljönytta är huvudsakligen biologisk mångfald och rekreation. Till våtmarken rinner 
inget eller mycket begränsad mängd dräneringsvatten från åkermark, och näringsämneshalterna 
förväntas vara låga. Våtmarkens vattenrenande funktion kan därmed betraktas som mycket liten. 
En grov uppskattning, enligt beräkningsmetod redovisad ovan (Faktaruta – beräkning av rening 
av näringsämnen), uppgår reningen till 14 kg kväve per år och 0,9 kg fosfor per år. Våtmark C 
anläggs på åkermark och vattenspegel med kringområde tar i förslaget en yta av 1,6 hektar i 
anspråk. Detta innebär att den näring som idag läcker från åkermarken på sikt upphör eller 
minskar kraftigt. Denna kan beräknas utifrån kända arealförluster (Naturvårdsverket 2008) för 
kväve och fosfor och beräknas uppgå till i storleksordningen 50 kg N och 0,6 kg P per år. 
 
Anläggning av våtmarker på åkermark har i vissa fall visat sig resultera i läckage av närings-
ämnen, framförallt fosfor. Översvämning av näringsrik matjord kan påverka syrgashalt och 
adsorptionsprocesser så att fosfor frisläpps. För att förhindra detta rekommenderas att 
matjordslagret grävs upp vilket även görs i det aktuella förslaget. 
 
På grund av svackans begränsade tillrinning blir även effekten av fördröjningen av vatten liten. 
Den lokala vattenhushållningen i svackan blir förvisso positiv då vatten hålls kvar området 
under längre tid, men åtgärden kan inte förväntas påverka översvämningssituationen i t ex 
Tormestorpsån eller Finjasjön. En konsekvens av att vattnet fördröjs i våtmarkerna är att 
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avdunstningen ökar. Detta medför att mindre mängd eller inget vatten rinner ut från området 
under varm torr årstid. 
 
Området betas idag av får. Det är med hänsyn till biologisk mångfald bra om detta fortsätter och 
fåren får möjlighet att beta ner till strandkanten. Våtmarkens utlopp kan utformas så att 
vattennivån tillåts vara lägre under betessäsongen. På så sätt kan strandkanten betas och ge en 
gynnsam biotop för t ex vadarfåglar. Våtmarken kan förväntas ge förbättrade förutsättningar för 
andra djur- och växtarter som är knutna till våtmarksmiljöer och som under lång tid missgynnats 
i jordbrukslandskapet. 
 
De rödlistade arter som har dokumenterats av Bengtsson (2007) bedöms inte påverkas negativt 
av de föreslagna åtgärderna (bilaga 6). Delar våtmark C samt de anslutande rördragningarna går 
genom ett område med hedartad vegetation där vittåtel dokumenterats, och som utpekats som 
skötselområde 9. Som skötsel har föreslagits regelbunden markstörning som medför barblottad 
sandjord. En våtmarksentreprenad ligger helt i linje med detta förslag. Våtmarken och ytor för 
schaktmassor berör de lägst liggande arealerna i det utpekade skötselområdet och ingen av de 
utpekade förekomsterna av vittåtel. 
 
En fyndplats av den rödlistade dammkulspetsviveln Nanophyes globulus (sårbar VU), finns 
registrerad i artportalen. Platsen ligger i Fasankärr vid läget för våtmark A. Den uppges ha 
hittats vid 4 tillfällen 2002 och 2003 på växtarten rödlånke i ett hjulspår. Rödlånke Lythrum 
portula är även den rödlistad (nära hotad NT) men av någon anledning ej registrerad på 
artportalen. Arten växer på fuktig mark eller i grunt vatten och kan påverkas både positivt och 
negativt vid anläggning av våtmark. För att kartlägga utbredningen av dessa arter föreslås att en 
inventering av rödlånke och dammkulspetsvivel görs innan våtmarkerna anläggs. I övrigt 
bedöms de föreslagna våtmarkerna inte påverka några rödlistade arter. 

Kostnader 
Schaktvolymen för de tre föreslagna våtmarkerna uppgår till ca 20 000 m3, och om våtmark C 
utgår enligt det alternativa förslaget 8000 m3 (tabell 5). Kostnaden för grävarbete och flytt av 
massorna till fyllnadsområdet samt hantering av matjorden uppskattas till ca 1,2 miljoner 
kronor. Utöver kostnaderna för schakten tillkommer kostnader för tre munkbrunnar samt 
rörledningar och dräneringsledningar. Alternativet utan våtmark C innebär att en munkbrunn 
utgår och att längden rörledningar minskar. Totalt uppskattas anläggningskostnaderna till ca 1,9 
miljoner kronor för grundförslaget med tre våtmarker och 0,9 miljoner kronor om alternativ C 
utgår. Eventuell avverkning av buskar och träd utgör en mycket liten del av den totala 
kostnaden. Om åtgärder för rekreation och friluftsliv önskas, t ex nya stig, stättor, 
observationsplattform eller gömslen, tillkommer kostnader för dessa. 
 
Kostnadsuppskattningarna bygger på diskussioner med Hässleholms kommun och erfarenheter 
från våtmarksanläggningar i Skåne de senaste åren. Offerter/anbud från entreprenörer kan skilja 
mycket i pris och en viktig faktor är konjunkturen i branschen samt vilka tidsramar som 
beställaren sätter upp för entreprenaden. 
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 Kostnader för föreslagna åtgärder vid Fasankärr med och utan våtmark C.  Tabell 5.

Arbete Mängd kr (A+B+C) kr (A+B) 

Initiala utredningar       
Inventering av rödlånke och 
dammkulspetsvivel           20 000                 20 000  

Genomförande       
Schakt - uppgrävning, transport, 
utplanering och hantering av matjord 20 000 m3 (8 000 m3)    1 200 000               480 000  

Munkbrunnar 3 st (2st)         75 000                 50 000  

Rörledningar Totalt 500 m (150 m)       250 000                 75 000  

Avskärande dränering 130 m         40 000  40 000 

Dränering av fyllnadsområde (eventuellt) 4 ha       120 000               120 000  

Ny stig med 2 stättor 300 m         70 000                 70 000  

Elstängsel med 2-3 trådar 500 m (0)         40 000               0  
Observationsplattform/gömsle, 
informationsskylt ledmarkeringar         100 000               100 000  

Byggherrekostnad* ca 30 %        570 000               280 000  

Totalt    2 485 000             1 235 000   
*= Beräknad byggherrekostnad enl Hässleholms kommun som innefattar projektledning, projektering och 
konstruktionsritningar, geotekniska utredningar, anmälan om vattenverksamhet, upprättande av anbudsunderlag samt 
kontroll av entreprenaden.   

Finansiering 
För de föreslagna åtgärderna i Fasankärr förefaller det vara störst chans att erhålla LONA-
bidrag, eftersom både LOVA och Miljöinvestering har ett tydligare fokus på näringsrening. 
Våtmarkssatsningen inom LONA har som huvudsyfte att förbättra vattenhushållning (minska 
torka och översvämning), men där även biologisk mångfald och vattenrening kan ingå. 
Våtmarkssatsningen inom LONA pågår, och bidrag kan ges med upp till 90 % av projekt-
kostnaden. 
 
Den skötselstödsberättigade totala arealen för de tre våtmarkerna uppgår till drygt 8 ha, varav ca 
2 ligger på åkermark. I denna areal ingår våtmarkerna 4,3 ha samt ett ungefär lika stort 
kringområde. Den årliga miljöersättningen blir i detta fall 34 000 kr. Till finansieringen kan 
även adderas den minskade energikostnaden för att pumpa ut vatten som förslaget innebär. 
Eftersom vatten i detta förslag leds från våtmark C till Tormestorpsån med självfall, minskar 
mängden vatten som måste pumpas ut. Detta motsvarar en minskning av energikostnaden med 
ca 4400 kr/år. 

Motstående intressen 
Den norra av de tre våtmarkerna ligger på åkermark som för tillfället arrenderas ut med ett 
arrende av 550 kr/ha år. Vid anläggning av våtmarker försvinner åkerareal med en yta som 
motsvarar våtmark med kringområde. I det aktuella förslaget försvinner åkermark med en areal 
av ca 2 ha. Markägaren kan då välja att säga upp arrendet eller behålla avtalet med den 
nuvarande arrendatorn och låta denne söka skötselstöd (5000 kr/ha år, se ovan) och på så sätt 
kompenseras för den upphörda skördeintäkten. Avvattningen av åkermarken norr och öster om 
våtmarkerna bedöms kunna säkerställas genom att marken höjs med de uppgrävda massorna 
samt att en avskärande dränering läggs mellan våtmarksområdet och åkermarken. Denna 
dränering ansluts till den befintliga lågt liggande stamledningen. 
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Där schaktmassorna läggs kan det ta ganska lång tid innan marken sätter sig och matjordslagret 
återfår en önskvärd struktur. Eventuellt kan hela fyllnadsområdet behöva dräneras om och 
medel bör reserveras för detta. 
 
Våtmarkerna kommer att uppta en areal av den nuvarande betesmarken som i stort motsvarar 
den yta som läggs under vatten. Totalt upptar de projekterade våtmarkerna en areal av 3,2 ha 
betesmark. De nya stränder som påverkas av ett höjt vattenstånd motsvarar arealmässigt de idag 
fuktiga partierna i svackans botten.  
 
Förslaget berör inte någon fornlämning registrerad på Riksantikvarieämbetets Fornsök. 
(https://app.raa.se/open/fornsok/, bilaga 6). 

Vattenrättslig prövning 
Aktuellt förslag avser anläggande av våtmarker med en sammanlags areal av 4,3 hektar och 
omfattas således av anmälningsplikten. Till anmälan skall biläggas dokumentation om hur 
grannar, dikningsföretag eller andra samfälligheter eller potentiella sakägare informerats och 
givits möjlighet att ge synpunkter på planerna att anlägga en våtmark. 
 
Om åtgärden berör ett öppet dike eller ett småvatten krävs i samband med anmälan om 
vattenverksamhet även en ansökan om dispens från biotopskydd. Det är oklart om länsstyrelsen 
i aktuellt fall klassar någon del av svackan som dike eller småvatten. Det kan dock hållas för 
sannolikt att man i så fall erhåller en dispens från biotopskyddet. Ansökan om dispens från 
biotopskydd innebär en avgift på 2 300 kr, men i samband med ansökan om vattenverksamhet 
får man en ”avgiftsrabatt” och summan av båda avgifterna blir 2 638 kr. 
 
Aktuellt område ligger utanför Finjasjöns och Tormestorpsåns strandskyddsområde.  

Restaurering av Hovdalaåns historiska åfåra 
I uppdraget ingår att utreda möjligheterna till att restaurera Hovdalåns gamla historiska åfåra. 
Syftena med att återskapa åns äldre sträckning är flera. En restaurering av åfåran innebär att det 
äldre historiska landskapet i anslutning till Hovdala slott lyfts fram. Åtgärden innebär vidare en 
längre åsträcka vilket gynnar flora och fauna som är knuten till vatten. Vid en restaurering av en 
äldre slingrande åfåra är syftet också att återskapa de mader som omger ån, det vill säga marker 
som tidvis översvämmas med åvatten vid höga vattenflöden, vilket också bidrar till en ökad 
biologisk mångfald. Ytterligare syften med en restaurering av åfåran är att de 
översvämningsmader som skapas också bidrar till att dämpa flödena i vattendraget samt att en 
viss förbättring av den naturliga reningen av näringsämnen också kan ske. Vidare innebär en 
restaurering av Hovdalaån ett värde för rekreations- och friluftsliv då en slingrande å kommer 
att bli mer framträdande i landskapet och också skapar en större variation i området.  
 

Befintliga förhållanden 
Hovdalaåns nedre fåra mellan Hovdala slott och Finjasjön utgörs idag av en rak förhållandevis 
djup kanal med branta släntlutningar (figur 1). Utmed ån finns mer eller mindre tydliga vallar 
som avgränsar ån mot den omgivande åkermarken. Sträckan förbi Hovdala slottsområde har ett 
bra fall med strömvattenmiljöer och stenig botten. Denna miljö utgör en lämplig biotop för 
flodpärlmusslan som förekommer här. Även nedströms slottsområdet förekommer partier med 
forsnackar där fallet är bra och bottenmaterielet utgörs av sten. Cirka 600 meter nedströms 
gångbron vid slottet, blir fallet mindre och bottensubstratet övergår till mer finkorniga sediment. 
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Jordarterna kring Hovdalaån utgörs av sand och svämsediment bestående av sand och lera-silt. 
Väster om ån förekommer ett större område som utgörs av kärrtorv. 
 
Dräneringen från åkermarken i öster leds direkt ut i ån på några ställen (bilaga 5). Dränering 
från åkermarken väster om ån leds ut direkt till åsträckans övre delar medan dräneringar från 
åker i väster närmre Finjasjön leds till en pumpbrunn intill ån som pumpar ut vattnet i ån. Detta 
gör att markvattennivån i åkermarken inom detta område aktivt sänks till under Hovdalaåns 
vattennivå. 
 
Hovdalaåns avrinningsområde uppgår till 63,5 km2 och utgörs till 64 % av skogsmark, 24 % av 
åkermark, 11 % av hedmark och övrig mark samt 1 % av tätort. Mindre arealer anges som sjö 
och vattendrag, myr och våtmarker samt hårdgjorda ytor.  Medelvattenföringen (MQ) är 0,73 
m3/s, medelhögvattenföringen (MQ) 2,5 m3/s och vid riktigt höga flöden (HQ10/HQ50) kan 
vattenföringen uppgå till 3-4 m3/s. Medellågvattenflödet (MLQ) uppgår till 0,13 m3/s. Den 
lägsta vattenföringen är ännu lägre, och uppges ligga runt 0,08 m3/s enligt SMHI:s modellerade 
vattenföringsuppgifter. En knapp km uppströms Hovdalaslott passerar Hovdalaån 
Hammarmölledammen som är en kraftverksdamm. Dammen har en minimitappning på ca 25-30 
l/s, d v s detta flöde leds förbi kraftverket. Enligt uppgift är de lägsta flödena i ån under 
torrperioder lägre än så. Vattenståndet i Hovdalaån mättes in på flera punkter i maj 2019. 
Skillnaden i vattenstånd mellan nedre mätpunkten vid Fältvägen och den övre vid Hovdala slott 
var knappa 2 m. 
 
Området som är aktuellt för vattenvårdsåtgärder ligger väster om Hovdalaån mellan Hovdala 
slott och Finjasjön, på fastighet Tormestorp 5:31 (figur 1). Marken är flack och är till största del 
åkermark som genomkorsas av ett antal markvägar. Området ägs av HIBAB och arrenderas ut 
som åkermark, där huvuddelen berör ett arrendeavtal som löper fram till 2022, med en avgift 
om 730 kr/ha år. En smal markremsa längs åns östra strand närmast slottet ligger på fastigheten 
Hovdala 1:3 och ägs av Statens fastighetsverk. 

Historik 
Enligt äldre kartmaterial från 1734 fanns en rak kanal med samma sträckning som idag (figur 7). 
Av detta tidiga kartmaterial framgår också att det fanns en fåra väster om kanalen som benämns 
den ”Gamla Ån” medan kanalen benämns den ”Nya ån”. Båda dessa fåror finns också med på 
den Skånska rekognosceringskartan från 1812-1820 (se figur 8) och även på Generalstabskartan 
från 1865. På den Häradsekonomiska från 1928-1929 framgår det att den ursprungliga gamla 
åfåran är borta och har då troligen fyllts igen någon gång under slutet av 1800-talet eller början 
av 1900-talet (figur 9). Enligt uppgift skall den raka kanalen ha tillkommit för att tjäna som 
transportled mellan Finjasjön och slottet. 



 Förutsättningar för våtmarker på Hovdalaområdet och restaurering av Hovdalaån  

26 
  

 

Figur 7.   ”Geometrisk karta över Sätegården Hofdala” från 1734. 

Figur 8.   Skånska rekognosceringskartan 1812-1820 
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Figur 9.   Häradsekonomiska kartan från 1928-29. 

Förslag till utformning 

Ny åfåra 
Då det inte finns några tydligare äldre kartor på den ursprungliga åfåran och inte heller några 
spår i terrängen efter en sådan (möjligen med undantag från en svacka i vallen närmast 
Finjasjön) har den gamla fåran fått rekonstrueras ganska grovt efter det äldre kartmaterial som 
finns. Sträckningen på de äldre kartorna har följts ungefärligen och med vissa avvikelser när det 
gäller startpunkten, medan detaljerna i åns utformning inte har någon historisk grund (figur 10, 
bilaga 3). Vid utritningen av den rekonstruerade fåran har hänsyn också tagits till lågpunkterna i 
terrängen, åkermarkens arrondering samt befintligt vägnät. 
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Figur 10.   Våtmark och meandrande åfåra Hovdalaån - grundförslag. 

Med anledning av det kulturhistoriska värdet i att bevara den raka kanalen som tillkommit som 
en del i slottsanläggingen föreslås att den lämnas orörd. Vid restaurering av meandrande 
vattendrag fylls annars den gamla åfåran igen. 

Den övre delen av Hovdalaån från bron vid slottet och 600 m nedströms har flera partier med 
större bottenlutning där vattenhastigheten är högre och bottenmaterialet utgörs av grus och sten 
(figur 11 och 12). Här påträffades flodpärlmussla på två lokaler i oktober 2019. Flodpärlmussla 
har även påträffats längre nedströms ett hundratal meter uppströms utloppet i Finjasjön. Med 
hänsyn till flodpärlmusslan och de befintliga naturvärdena i ån i närheten av Hovdala slott, 
föreslås som huvudalternativ för en eventuell meandring av Hovdalaån, att den tar sin början 
nedströms dessa värdefulla strömvattenmiljöer. Nedströms anslutningspunkten är 
bottenlutningen i Hovdalaån mindre och ån är mer lugnflytande. Detta innebär samtidigt att den 
övre sträckan av den ursprungliga fåran inte återställs. Den dokumenterade förekomsten, och
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eventuella ytterligare bestånd av flodpärlmussla, kan dock komma att påverkas negativt (se 
nedan).   
 
Den föreslagna åfåran mäter ca 1100 m i längd med en bottenbredd på ca 1 m och en 
släntlutning på 1:2 samt en dagbredd på ca 7 m. Anslutningen till den befintliga åfåran sker ca 
600 m nedströms bron vid slottet, vilket är ca 340 m nedströms den punkt där den gamla fåran 
anslöt till dagens huvudfåra enligt det äldre kartmaterialet. Bottenlutningen (fallet) på den nya 
åsträckan blir i genomsnitt ca 0,7 promille. 
 

 
Figur 11.   Strömvattenparti i Hovdalaån ca 600 m nedströms bron vid slottet. 

En idealisk utformning av åfårans tvärsektion, det vill säga bottenbredd och släntlutning, är att 
fåran är så grund och trång att ån översvämmas vid flöden strax under eller vid 
medelhögvattenföringen. Målbilden för meandrande vattendrag är att åfåran skall svämma över 
minst några gånger per år för att skapa fuktiga mader intill vattendraget.  
 
Då huvudalternativet ansluter till Hovdalaån nedströms den befintliga åns fallsträckor, där ån är 
djup och har en mindre bottenlutning, blir fallet i den restaurerade åsträckan litet. Det innebär 
också att åfåran blir djupare och att det blir svårare att skapa en å-sektion som översvämmas vid 
högvatten då vattennivån måste stiga förhållandevis högt. Görs sektionen tillräckligt trång för 
att få upp vattennivån kan den dämning som blir resultatet negativt påverka de värdefulla 
strömvattenpartierna uppströms i Hovdalaån. Bäst förutsättningar att få till stånd en åfåra som 
breddar över och skapar översvämningar utmed kanterna vid högvatten, finns för de nedre 
delarna av den nya åfåran där den nya ån blir mindre djup.  
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Figur 12.   Strömvattenparti med grus och stenbotten i Hovdalaån strax 
uppströms den nya åfårans anslutningspunkt. 

 
Bottenbredden i det framtagna förslaget kan tyckas vara liten i förhållande till den nuvarande 
bottenbredden men de flackare slänterna (ca 1:2) gör att tvärsnittarean blir förhållandevis stor. 
När vattnet släpps på i den nya åfåran kommer erfarenhetsmässigt den nya fårans anlagda 
slänter att omformas genom vattnets erosion på botten och slänter.  
 
Mer utförliga hydrauliska beräkningar och modelleringar måste utföras för att dimensionera den 
nya åfårans tvärsektion efter önskad vattennivå vid olika flöden vid en detaljprojektering inför 
en eventuell domstolsprövning.  

Översvämningsvåtmarker 
Nya grunda översvämningsvåtmarker med flacka slänter anläggs inom de mest låglänta 
områdena närmast åfåran. Dessa kommer fyllas upp med vatten vid högre vattenflöden i ån som 
sedan står kvar i våtmarkerna när högvattnet drar sig tillbaka (figur 10, bilaga 3). Inlopp och 
utlopp till våtmarkerna kan ske på definierade platser via en bred ränna där marknivån sänks 
något. Tidvis kan dessa våtmarker komma att bli i stort sett tomma på vatten på grund av 
avdunstning och eventuellt läckage genom de sandiga jordlagren. Våtmarker som temporärt 
torkar ut kan ha ett stort värde för biologisk mångfald på grund av att de är fisktomma. Tre 
våtmarker av denna typ anläggs genom schaktning intill ån med en sammanlagd areal på 1,5 ha. 
 
Den låglänta åkermarken som tas i anspråk kring den nya åfåran beräknas oftare än idag bli 
översvämmad vid högflöden, genom att den nya ån tillåts svämma över mer frekvent. Att skapa 
sådana översvämningsmarker anses vara ett av huvudsyftena vid restaurering av meandrande 
åfåror. Möjligheter till ekonomiskt stöd till projektet ökar också (se nedan).  

Tillrinning 
Huvuddelen av Hovdalaåns vattenflöde föreslås ledas till den nya åfåran genom att en 
fördämning i den nuvarande Hovdalaån anläggs (bilaga 3). Denna konstruktion innebär att även 
lågvattenföringen leds till den nya fåran. Fördämningen förses med ett genomgående rör på 
lämplig nivå som medger ett mindre vattentillskott till den befintliga kanalen vid högre 
vattenflöden. På så vis undviks stillastående vatten i denna under allt för långa perioder i 
kanalen och den kan utnyttjas som en närsaltfälla för ett delflöde av Hovdalaåns vatten. För att 
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undvika ett alltför grunt vattendjup i den avskurna kanalen kan möjligheten att placera ut mindre 
trösklar på lämpliga ställen utredas. Vallen eller fördämningen i Hovdalaån som tvingar in 
vatten i den nya åfåran görs så hög att vattennivån under de flesta högflödessituationer inte når 
upp till krönkanten, vilket gör att högflödena leds in i den nya åfåran.  

Schaktning och andra åtgärder 
Schaktvolymen för den nya åfåran uppgår till ca 9 000 m3. Schaktdjupet beräknas i genomsnitt 
bli ca 1,8-2 m. För de grunda våtmarkerna uppgår schaktvolymen till ca 7000 m3. Schaktdjupet 
är i genomsnitt ca 0,7 m. 
 
Schaktmassorna föreslås placeras ut på åkermarken väster om den nya åfåran inom ett ca 4 ha 
stort område över högsta högvattennivån (se bilaga 3). Undantag utgör en mindre areal i den 
norra delen där mark under det högsta högvattenståndet fylls ut för att skapa gynnsammare 
arrondering av fältet. Den genomsnittliga fyllnadsnivån blir ca 0,4 m. Det är lämpligt att bana 
av matjorden på de arealer som fortsatt skall odlas innan råjorden/alven från schaktmassorna 
läggs ut i fyllnadsområdet. Den avbanade matjorden återläggs sedan överst. 
 
Vid den nya åfårans anslutning till Hovdalaån byggs en fördämning som tvingar vattnet till den 
nya åfåran. Genom tröskeln/vallen kan ett rör läggas som vid ett högre vattenstånd och flöde i 
ån (över medelvattenflöde) leder ut ett begränsat vattenflöde till den befintliga åfåran. 
Tröskelns/vallens höjd anpassas så att tillräckligt stort flöde leds mot den nya fåran, medan 
eventuellt extrema högflöden tillåts brädda över tröskeln och rinna in i den befintliga kanalen. 
 
Den dränering som avvattnar åkermarken väster om Hovdalaån i de norra delarna och som leds 
till befintlig pumpbrunn överges inom de delar som berörs av den nya åfåran och våtmarken. 
Övriga delar av detta dräneringssystem som avvattnar åkrar väster om den nya åfåran leds om 
söderut i en ny rörledning med självfall till befintlig ledning (bilaga 3 och 5). Denna mynnar 
sedan i pumpbrunnen som flyttats västerut på grund av den nya åfårans läge. Vattnet som avleds 
till pumpbrunnen föreslås pumpas ut i den föreslagna våtmarken väster om den nya åfåran.   
 
I väster kan åkermarkens dräneringar i den södra delen sannolikt ledas direkt till den nya åfåran. 
Här behövs kompletteringar gällande dräneringsrörens exakta nivå för att avgöra hur 
dräneringsvattnet kan ledas ut i den nya åfåran. Fungerar inte detta måste en avskärande 
rörledning läggas som samlar upp dräneringsledningar och leder dem norrut mot pumpbrunnen 
eller till den nya åfåran där den har en lägre bottennivå. 
 
Dräneringar som idag mynnar i Hovdalaån från öster påverkas ej av den nya utformningen och 
kommer fortsättningsvis att kunna tömma i Hovdalaåns gamla åfåra. 

Alternativa förslag 
Det ovan beskrivna huvudalternativet till en restaurering av Hovdalaåns gamla åfåra har 
utformats med en sträckning som ansluter till den befintliga åfåran nedströms förekommande 
strömvattenpartier mot bakgrund av de fynd av flodpärlmussla som gjorts i dessa miljöer i 
samband med utredningen.  
 
Ett tidigare, men nu avfärdat alternativ till den föreslagna anslutningspunkten är att den nya 
fårans sträckning börjar vid det läge där den historiska fåran anslöt till Hovdalaån (figur 13), 
vilket innebära att åfåran skulle bli drygt 400 m längre än huvudalternativet.  Förslaget skulle 
dock innebära att befintliga forsnackar och strömmande vatten nedströms anslutningspunkten 
skulle försvinna. Strömvattenpartier med grus och stenbotten kan visserligen återskapas i ett 
nyrestaurerat vattendrag men med tanke på förekomsten av flodpärlmussla känns det mer 
tveksamt. En flytt av förekommande musslor till en nyrestaurerad fåra med återskapade 
strömvattenpartier med sten och grusbotten skulle kunna vara möjligt men bedöms som en 
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åtgärd med osäker utgång som därför behöver utredas vidare. Målbilden för den restaurerade 
åfåran är också att den får en trängre tvärsektion för att tvinga upp vatten i marknivån vid högre 
flöden, vilket innebär en dämning uppströms som också kan påverka strömvattenpartier negativt 
vid lägre flöden.  

 
Figur 13.   Alternativ sträckning av ny åfåra med anslutning till Hovdalaån längre uppströms: 
Grundförslagets sträckning med tunnare blå linje. 
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Alternativet med två vattenförande åfåror, det vill säga att vattenflödet fördelas jämt mellan en 
ny åfåra och den befintliga ån, har förkastats på grund av att vattenflödet vid lägre flöden inte 
bedöms vara tillräckligt för att bevara eller utveckla nya biologiska värden i vattendragen. 
 
Ytterligare ett alternativ till vattenvårdsåtgärder i anslutning till Hovdalaån är att inte genomföra 
något av förslagen till restaurering av den gamla åfåran och istället endast genomföra de 
föreslagna våtmarkerna väster om Hovdalaån. Dessa våtmarker skulle kunna modifieras-
/förstoras något i sin utbredning då mer plats finns tillgänglig då den nya åfåran inte är aktuell i 
detta alternativ. Våtmarkerna skulle kunna försörjas med vatten från Hovdalaån vid höga 
vattenstånd. 

Åtgärder för rekreation och framkomlighet 
En ny markerad stig föreslås från befintlig stig söder om slottsområdet till Hovdalaån där den 
korsar ån på befintlig bro för att sedan följa den nya åfårans västra sida norrut till befintlig 
vandringsled längs Finjasjöns strand (bilaga 4). En gångbro och en vägbro möjliggör åtkomst 
till området mellan åfårorna. Den nya vandringsleden blir ca 1300 m lång varav ca 660 m följer 
en befintlig väg och på en sträcka av 640 m behöver en ny stig anläggas. Två markerade stigar 
föreslås i öst-västlig riktning på befintliga vägar (330 respektive 270 m) som sammanbinder 
vandringsleden öster om Hovdalaån med den nya leden väster om ån. En gångbro över den nya 
ån är nödvändig för att ge åtkomst till området mellan den nya åfåran och den befintliga 
kanalen. En skylt som informerar om åtgärderna kan sättas upp lämplig plats. 
 
Hundrastplatsen i norra delen av området nära Finjasjön ligger inom det område som tas i 
anspråk av den nya åfåran och våtmarken. Då ett större sammanhängande område behövs till 
rastplatsen, som idag är ca ett hektar stor, måste den flyttas till en ny plats. Nytt område för en 
hundrastplats föreslås öster om Hovdalaån. Eftersom hundrastgårdens norra del ligger vidd en 
befintlig markväg bedöms det inte behövas någon ny tillfartsväg.  
 
Två vägbroar måste byggas, en närmast Finjasjön och en där Fätvägen korsar ån. Övriga vägar 
som påverkas eller korsas av den nya ån bedöms inte behöva sammanbindas med broar. 

Skötsel 
Området kring den nya åfåran och de nya våtmarkerna rekommenderas att skötas genom bete 
(se omställd åkermark figur 10). Bäst beteseffekt uppnås med nötboskap som bättre betar 
fuktiga miljöer och även kan beta en bit ut i vattnet. Stängsel utmed ån bör undvikas så att 
djuren kan komma ned till åns strandkant. 
 
Idag omfattas Hovdalaån mellan Finjasjön och slottet av ett dikningsföretag, Finjasjöns 
sänkningsföretag från 1887-1890, som formellt är underhållsansvariga för ån. Anläggs en ny 
åfåra föreslås att dikningsföretaget omprövas så att denna del av dikningsföretaget rivs ut.  
För den nya åfåran ansöks om tillstånd för vattenverksamhet och den nya åfåran kommer att 
utgöra en vattenanläggning där markägarna är ansvariga för underhållet. Den avsnörda delen av 
Hovdalaån kommer också att kräva ett visst underhåll då jordbruksdräneringar mynnar i denna. 
 
Miljöersättning kan sökas för de anlagda våtmarkerna och eventuellt de områden kring ån som 
översvämmas. Markägare eller brukare måste då ingå i ett åtagande för skötsel av våtmark med 
länsstyrelsen och detta är förenat med vissa villkor. Normalt anges i villkoren att in- och utlopp 
skall fungera, att inga träd och buskar skall växa i kringområdet (vissa undantag kan 
accepteras), samt att våtmarken inte skall växa igen. 
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Miljökonsekvenser  
Åtgärdens miljönytta är huvudsakligen biologisk mångfald och rekreation. Den nya åfåran med 
omgivande översvämningsmarker tillsammans med den befintliga kvarlämnade åfåran, dit 
vatten också kommer att ledas vid högre vattenflöden, innebär en något förbättrad närings-
ämnesreduktion jämfört med idag. Halterna av näringsämnen i Hovdalaån är dock inte särskilt 
höga beroende på att en förhållandevis liten del av avrinningsområdet består av åkermark (ca 24 
%). En viss reduktion av näringsämnen kommer att ske i den våtmark på 0,3 ha som mottar 
vatten från den flyttade dräneringspumpen. Storleken på näringsreningen kan dock antas vara 
mycket liten i förhållande till Hovdalaåns totala näringstransport.  
 
Våtmarksarealen och marken som i grundförslaget föreslås omställas till betesmark, upptar en 
sammanlagd åkerareal av 10 ha. Detta innebär att den näring som idag läcker från åkermarken 
på sikt upphör eller minskar kraftigt. Denna kan beräknas utifrån kända arealförluster 
(Naturvårdsverket 2008) för kväve och fosfor och beräknas uppgå till i storleksordningen 300 
kg N och 3 kg P per år. 
 
Med hänsyn till biologisk mångfald är det viktigt att markerna kring den ny åfåran betas, gärna 
så att betesdjuren kan komma ned till vattnet. 
 
Den nya åfåran har en stor potential att bidra till ett ökat rekreationsvärde för området. En 
gångstig utmed den slingrande ån, förslagsvis väster om ån i nordlig riktning kan bli ett trevligt 
tillskott till vandringslederna i området. Den nya åfåran tillsammans med de intilliggande 
våtmarkerna innebär utökade vattenarealer i området med ca 2,3 ha, vilket är positivt för den 
biologiska mångfalden. 
 
Anläggning av våtmarker på åkermark har i vissa fall visat sig resultera i läckage av närings-
ämnen, framförallt fosfor. Översvämning av näringsrik matjord kan påverka syrgashalt och 
adsorptionsprocesser så att fosfor frisläpps. För att förhindra detta rekommenderas att 
matjordslagret grävs upp vilket även föreslås ovan. 
 
Inga av de rödlistade arter som registrerats på artportalen inom det aktuella området bedöms 
påverkas av de föreslagna åtgärderna med undantag av flodpärlmusslan. Flodpärlmusslan är 
upptagen i den svenska rödlistan för hotade arter då den klassas som starkt hotad (EN). Arten är 
betraktad som skyddsvärd i ett europeiskt perspektiv då den är upptagen i bilaga 2 och 5 i EU:s 
art- och habitatdirektiv, vilket bl a innebär att dess livsmiljö ska skyddas. 
 
Utformas den nya åfåran med en allt för trång tvärsektion för att åstadkomma en hög vattennivå, 
finns en risk att uppströms belägna strömvattenpartier med förekomst av flodpärlmussla i 
Hovdalaån påverkas negativt genom den dämningseffekt som kan uppstå. Ett nyligen inlagt 
fynd (oktober 2019) av flodpärlmussla på artportalen från Hovdalaåns nedre del nära Finjasjön 
(se bilaga 6) visar på att flodpärlmusslan även förekommer nedströms den föreslagna 
anslutningspunkten till Hovdalaån. Detta innebär att en meandring av Hovdalaån där hela flödet 
leds om till en ny åfåra sannolikt kan komma att negativt påverka flodpärlmusselbestånden i 
Hovdalaån. En flytt av musslor som förekommer nedströms och strax uppströms anslutnings-
punkten till lämpliga miljöer längre uppströms kan vara en möjlighet. Genom att skapa lämpliga 
bottenmiljöer för musslan i den nya åfåran kan den eventuellt sprida sig till den nya åfåran 
nedströms. Hur stora bestånden är som måste flyttas är okänt och förutsättningarna för att ett 
sådant projekt lyckas är osäkra. Planeras en restaurering av Hovdalaåns gamla åfåra måste 
därför åtgärdens påverkan på flodpärlmusselbestånden utredas. En sådan utredning bör innefatta 
en kvantitativ inventering inklusive en åldersfördelning på musslorna och karetring av lämpliga 
bottenmiljöer för arten i Hovdalaån från Hovdala slott och ned till mynningen, Vidare behöver 
utredningen innehålla en bedömning av förutsättningarna att lyckas med en flytt av musslor 
längre uppströms och möjligheterna till en spontan etablering i en ny åfåra.  Konsekvenserna för 
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flodpärlmusslan bör beskrivas både för grundförslaget och den alternativa sträckningen av 
åfåran. Slutsatsen av utredningen kan naturligtvis komma att mynna ut i att en restaurering av 
Hovdalaån är olämplig med tanke på en påverkan på bestånden av flodpärlmussla.  
 

 
Figur 14.   Flodpärlmussla funnen 2019-10-08 ca 600 m 
nedströms bron vid slottet. 

Kostnader 
I tabell 6 har kostnaderna för huvudalternativet för en restaurering av Hovdalaåns gamla åfåra 
och föreslagna våtmarker uppskattats. Totalt beräknas anläggningskostnaderna uppgå till 4,1 
miljoner kr. 

   Kostnadsuppskattning för grundförslaget fördelat på olika poster.  Tabell 6.

Arbete mängd kr 

Initiala utredningar   
Utredning om påverkan på 
flodpärlmusslebestånden  80 000 

Hydrologisk utredning/undersökning  80 000 

Genomförande    
Våtmarker schakt – uppgrävning, 
transport, utplanering och hantering av 
matjord 

schaktvolym 7000 m3 420 000 

Ny åfåra schakt – uppgrävning, transport, 
utplanering och hantering av matjord schaktvolym 9000 m3 540 000 

Utläggning av sten och grusmaterial i ny 
åfåra  150 000 

Flytt av pumpbrunn  75 000 

Nya rörledningar ca 300 m 150 000 
Omdränering av fyllnadsområdet 
(eventuellt)  ca 4 ha 120 000 

Vägbroar  2 st med längd ca 2x12 m     2 000 000  

Gångbro 12 m 250 000 

Nya stigar 640 m 150 000 

stängsling 2100 m 150 000 

Flytt av stängsel till hundrastplats  70 000 

Byggherrekostnad* ca 30 % 1 200 000  

Totalt   5 435 000 
*= Beräknad byggherrekostnad enligt Hässleholms kommun som innefattar projektledning, projektering och 
konstruktionsritningar, geotekniska utredningar, arkeologisk utredning, ansökan om tillstånd för vattenverksamhet, 
omprövning av dikningsföretag, upprättande av anbudsunderlag samt kontroll av entreprenaden. 
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Det alternativa förslaget med en anslutningspunkt närmare slottet innebär att en 410 m längre 
åsträcka skall grävas vilket innebär ca 3000 m3 större schaktvolym. Det blir en merkostnad på 
ca 180 000 kr jämfört med huvudalternativet. Längden stängsel kring den nya åfåran blir också 
längre i detta alternativ, ca 500 m, vilket ger en merkostnad på ca 40 000 kr. De övriga 
kostnaderna bedöms vara ungefär desamma för de båda alternativen, vilket innebär att den totala 
merkostnaden för en längre åfåra blir ca 220 000 kr (utan påslag för byggherrekostnad). 
 
Alternativet där endast våtmarker anläggs intill Hovdalaån innebär en betydligt lägre kostnad än 
alternativen där åfåran restaureras. Ingen ansökan om tillstånd för vattenverksamhet behövs, 
eller omprövning av dikningsföretaget, utan endast en anmälan om vattenverksamhet. 
Projektering är mindre omfattande, schaktvolymer och andra arbeten kopplade till åfåran faller 
bort liksom broarna. De uppskattade kostnaderna för anläggning av våtmarker utan en 
restaurering av åfåran uppskattas till ca 1 400 000 kr inklusive byggherrekostnad på 30 %. I 
denna beräkning har våtmarksarealen utökats och därmed har schaktvolymen ökats med 3000 
m3 jämfört med grundalternativet. 

Finansiering 
För anläggning av våtmarkerna finns finansiering i form av så kallad Miljöinvestering, vilken 
söks inom Landsbygdsprogrammet via Länsstyrelsen, samt LOVA/LONA-bidrag vilka söks 
från Havs- och Vattenmyndigheten genom Länsstyrelsen. När det gäller restaureringen av 
Hovdalaåns gamla åfåra är det möjligt att bidrag kan erhållas genom LONA eller eventuellt 
LOVA-bidrag. Möjligheterna att söka särskilda medel för restaurering av vattendrag finns 
också. Länsstyrelsen ställer sig i princip positiva till en restaurering av Hovdalaån, men ett 
villkor för stöd i denna typ av projekt är att åfåran anläggs med en sådan utformning att en 
regelbunden översvämning av intilliggande marker uppstår. 
 
I andra exempel där vattendrag restaurerats har markägaren kunnat få miljöersättning för den 
areal som översvämmas även om det endast sker ett par gånger om året. De permanenta 
våtmarksytorna som omfattar en yta på ca 1,5 ha är naturligtvis också berättigade till 
miljöersättning.  
 
Miljöersättningen är uppdelad i två delar, dels ett åtagande för våtmarksskötsel med en 
ersättning på 4000 kr/ha och år, dels en markersättning för åkermark på 1000 kr/ha och år. 
Denna ersättning kan jämföras med arrendeintäkten som idag är 730 kr/ha och år inom det 
aktuella området. Den ersättningsberättigade arealen bör kunna bli ca 11 ha (inkluderar 
hundrastplatsen) vilket alltså skulle innebära en årlig ersättning på 55 000 kr. Eftersom 
pumpbrunnen flyttas och inte behöver pumpa ut vatten från våtmarksområdet, kan en minskning 
av energikostnaden förväntas. Grundförslaget innebär en minskad pumpning från ca 5 ha vilket 
motsvarar 17 % av tillrinningen och därmed energikostnaden från 8000 till 6600 kr/år exklusive 
moms (6000 till 5000 kWh/år). 

Motstående intressen 
Huvuddelen av marken som tas i anspråk för den nya åfåran och våtmarkerna utgörs av 
åkermark. Arrendeintäkterna för åkermarken är idag 730 kr/ha. Åfårans sträckning har placerats 
så att den i huvudsak håller sig mellan en befintlig markväg i väster och den befintliga kanalen i 
öster. På så vis undviks allt för stort intrång i åkermarken. Totalt tas 10 ha åkermark i anspråk 
för anläggningen. Går det att utforma åfåran så att kapaciteten är mindre än i den nuvarande 
kanalen, kommer denna åkerareal bli mer frekvent översvämmad. Markerna kring den nya 
åfåran bör betas av kreatur vilket innebär ett fortsatt utnyttjande av området som jordbruksmark. 
Den nya åfåran inklusive våtmarkerna tar i anspråk ca 2,4 ha. 
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Hundrastplatsen i norr (ca 1 ha) som utgörs av en inhägnad yta ligger inom det område som tas i 
anspråk av den nya åfåran och en av de planerade våtmarkerna. Hundrastplatsen föreslås därför 
flyttas till ett område öster om Hovdalaån. 
 
Ett större fornlämningsområde väster om Hovdalaån (se bilaga 6) är angivet i riksantikvarie-
ämbetets karttjänst fornsök (https://app.raa.se/open/fornsok/) som boplats (RAÄ nr: Brönnestad 
161:1). Området berör inte schaktområdet för den nya åfåran men däremot fyllnadsområdet. 
Vanligt förekommande är att matjorden banas av inom fyllnadsområdet innan schaktmassorna 
läggs ut för att därefter återföras överst. Avbaning av matjord riskerar att skada eventuell 
förekomst av fornlämningar och brukar föranleda att en arkeologisk utredning måste utföras. 

Vattenrättslig prövning 
Då medelvattenföringen är lägre än 1 m3/s i Hovdalaån (0,7 m3/s) bedöms det vara tillräckligt 
att en restaurering av Hovdalaån anmäls till länsstyrelsen, vilket innebär att tillstånd för 
vattenverksamhet från mark och miljödomstolen inte behövs. 
 
Den befintliga kanalen ingår i Finjasjöns sänkningsföretag från 1887-1890. En äldre karta från 
1847 ”Karta över Finja sjö och del av Almaån jämte de därvid belägna vattensjuka marker” är 
en inmätning av det dåvarande förhållanden och tjänade sannolikt som underlag för sänknings-
företaget 1887. Den del av sänkningsföretaget, d v s sträckan från slottet till Finjasjön, som 
berörs av åtgärderna måste rivas ut från företaget. En ansökan om omprövning av sänknings-
företaget måste därmed inlämnas till mark- och miljödomstolen. 
 
Då en ansökan om omprövning av dikningsföretag prövas av mark och miljödomstolen är det 
enklast att samtidigt även lämna in en ansökan om tillstånd för vattenverksamhet hos 
domstolen. I det fallet behöver ingen anmälan om vattenverksamhet lämnas in till länsstyrelsen. 

Diskussion 
I de utpekade områdena vid Hovdala finns flera möjligheter att genomföra vattenvårds- och 
rekreations-åtgärder. Vilka av de föreslagna åtgärderna som kan bli aktuella för genomförande 
beror på flera faktorer, varav de viktigaste är hur man värderar de olika nyttorna, möjligheten 
till finansiering, hur intrånget på åkermark kan kompenseras, vilken skötsel man kan få till stånd 
samt eventuell påverkan på flora, fauna och fornlämningar. 

Miljökonsekvenser 

Rening av vatten 
Man kan inte förvänta sig att något av de presenterade alternativen kommer att medföra en 
märkbar förändring av Finjasjöns vattenkvalitet. Tormestorpsån och Hovdalaån transporterar 
tillsammans ut 120 ton kväve och 2,5 ton fosfor till Finjasjön årligen, vilket är mer än hälften av 
den totala transporten till sjön 180 ton kväve och 4 ton fosfor. Våtmarker som anläggs i 
intensivodlat åkerlandskap har visat sig kunna rena upp till 1000 kg kväve per hektar och år om 
tillrinngen är stor, och vattnet innehåller höga halter av löst och partikelbundet kväve. Närings-
ämneshalter och vattentillrinning i de aktuella fallen ger, beräknat med modellerna, en betydligt 
mindre förväntad reningseffekt (se faktaruta – beräkning av näringsrening). Högst retention per 
yta, 100-200 kg N/ha år och 3-8 kg P/ha år, beräknas för grundförslaget till våtmark vid 
Tormestorpsån. Denna våtmark kommer att bli högre belastad av näringsämnen än våtmarkerna 
vid de övriga platserna, och jämfört med dessa, en relativt stor reningseffekt mätt som mängd 
renat näringsämne per areal våtmark. En våtmark vid Tormestorpsån enligt grundförslaget tar in 
vatten under ca 20 % av tiden, och ger av den anledningen en mindre näringsrening än 
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alternativen där vatten tas in oftare. Våtmarkerna vid Fasankärr förväntas ge en liten 
näringsrening eftersom det inte finns någon åkermark i dess tillrinningsområde som dessutom 
har en relativt liten areal. Meandringen och översvämningsvåtmarkerna som föreslås vid 
Hovdalaån har andra huvudsyften och näringsreningen förväntas bli låg. 
 
Brukad åkermark läcker näringsämnen (arealförlust) och Naturvårdsverket (2008) presenterar 
schablonvärden för olika regioner i Sverige. Hur mycket som verkligen läcker beror på en 
mängd faktorer, t ex jordart, växtföljd, näringsgiva och yterosion. Omställning av åker till 
våtmark med kringområden innebär att läckaget minskar och på längre sikt eventuellt upphör. 
De omställda åkerarealerna är störst vid grundförslaget för Hovdalaån (10 ha), följt av 
Tormestorpsån (5 ha) och Fasankärr (våtmark C, 2 ha). Eftersom det nuvarande näringsläckaget 
inte är känt, och eftersom det är oklart hur lång tid det tar för läckaget att minska efter ändrad 
markanvändning, har dessa effekter ej räknats med i följande kostnadsberäkning. 
 
Den beräknade reningen av kväve och fosfor kan ställas i relation till den uppskattade kostnaden 
och kan uttryckas som kronor per kilo renat kväve eller fosfor. Den årliga kapitalkostnaden 
(ränta och avskrivningar) har i liknande sammanhang i Höje å och Kävlingeåns vattenråd 
uppskattats till 8 % av investeringskostnaden. Med detta beräkningsförfarande ger grund-
förslaget för våtmarken vid Tormestorpsån en beräknad kostnad av 320-700 kr/kg N eller 7600-
21 000kr/kg P. Eftersom våtmarkerna vid Fasankärr och den restaurerade åfåran inklusive 
våtmarker vid Hovdalaån har andra syften, resulterar motsvarande beräkning i mycket höga 
kostnader för rening, och jämförelsen blir inte relevant. 
 
För att minska risken för läckage av fosfor då en permanent vattenmiljö skapas på före detta 
åkermark föreslås att matjordslagret grävs bort och sprids ut ovanför högvattennivån. 

Vattenhushållning 
Inget av åtgärdsförslagen kan förväntas påverka översvämningsproblematiken runt Finjasjön. 
Åtgärderna påverkar dock vattenhushållningen lokalt eftersom vatten hålls kvar i området. 

Biologisk mångfald 
Alla de föreslagna åtgärderna bidrar till att öka den biologiska mångfalden i området. Samtliga 
våtmarker och den restaurerade åfåran föreslås få betade kringområden vilket ytterligare stärker 
miljönyttan. 
 
Den rödlistade rödlånken och den likaledes rödlistade dammkulspetsviveln som har rödlånken 
som värdväxt, har båda påträffats inom det område där våtmarken i Fasankärr planeras. En 
inventering av rödlånken föreslås för att kunna vidta åtgärder så att inte dessa arter påverkas. En 
restaurering av Hovdalaån kan endast genomföras om det kan visas att åtgärden inte negativt 
påverkar flodpärlmusslan i Hovdalaån. 
 
I övrigt bedöms inga av förslagen ge någon negativ påverkan på flora eller fauna. 

Rekreation 
Samtliga förslag bidrar till att öka rekreationsvärdena, särskilt vid Fasankärr och Hovdalaån 
som ligger nära befintliga gångstråk. De nya föreslagna stigdragningarna och broarna ger 
besökare tillgänglighet till de nya vattenmiljöerna. Det kan för vissa av åtgärderna vara bra att 
avvakta miljöernas utveckling under ett par år innan man tar beslut om eventuell stigdragning 
och anläggning av observationsplattformar eller liknande. 
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Löpande kostnader och intäkter 
De föreslagna åtgärderna vid Tormestorpsån och Hovdalaån innebär att åkermark tas i anspråk. 
En av våtmarkerna i förslaget för Fasankärr läggs också på åkermark. Intrånget betyder att 
arrendeintäkter minskar för markägaren och att arrendatorn mister odlingsmark. Nya våtmarker 
och den nya åfåran behöver underhållas genom regelbunden klippning av vegetation och en 
eventuell uppgrävning av sediment, vilket innebär en kostnad. Detta kompenseras med god 
marginal av intäkter från miljöersättning och skötselstöd samt en mindre energiåtgång för 
pumparna (se tabell 7). De förändrade pumpkostnaderna är beräknade enligt antagandena i 
faktarutan sid 10. 
 
Det nuvarande underhållet av befintliga vägar, dräneringssystem och vattendrag bedöms inte 
förändras av åtgärderna. 
 
Skötselstöd/miljöersättning är beräknat utifrån uppskattad bidragsberättigad areal och en 
ersättning på sammanlagt 5000 kr/ha och år för åkermark och 4000 kr/ha år för övrig mark. 
 
Arrendeförlusterna har beräknats utifrån aktuella arrendeintäkter från respektive område och 
omställd åkerareal, dvs mellan 550 och 727 kr/ha år. 

 Beräkning av de årliga intäkterna och kostnaderna för de olika alternativen. Poster med Tabell 7.
minustecken är tillkommande kostnader och förlorad arrendeintäkt. Poster med plustecken är intäkter och 
minskad kostnad för pumpning. Nettoresultatet är summan av dessa och ger positivt resultat för samtliga 
alternativ.  

 Pumpkostnader Skötselstöd
/miljö-

ersättning, 
 kr/år 

Tillkommande 
skötsel/ 

underhåll, 
kr/år 

Intäkts-
förlust 

arrende 
 kr/år 

Netto-
resultat 

kr/år 
Alternativ 

Kostnad 
idag 
kr/år 

Kostnad efter 
åtgärd 
kr/år 

Förändring 
efter åtgärd 

kr/år 

Tormestorpsån, grundförslag 11000 10000 +1000 +25000 -9300 -2750 +13950 

Fasankärr, grundförslag A + B + C 11000 7600 +4400 +34000 -24900 -1100 +12400 

Tormestorpsån grundförslag + 
Fasankärr grundförslag 11000 6600 +5400 +59000 -34200 -3850 +26350 

Fasankärr, alternativt förslag A+B 11000 13500 -2500 +22000 -15600 0 +3900 

Tormestorpsån, grundförslag + 
Fasankärr, alternativt förslag A+B 11000 12500 -1500 +47000 -24900 -2750 +17850 

Hovdalån restaurering, 
grundförslag 8000 6600 +1400 +55000 -20150 -7300 +28950 

Hovdalaån restaurering, alternativ 8000 6600 +1400 +62000 -22950 -8322 +32128 

Hovdalaån, endast våtmarker 8000 6600 +1400 +30000 -12450 -7200 +11750 

 
Underhållskostnaderna har beräknats genom antagandet att den nya åfåran underhålls genom 
klippning med klippskopa vartannat år. För våtmarkerna har samma skötselintervall använts, det 
vill säga att strandkanterna hålls efter med slåtter/klippskopa vartannat år. Beräkningarna 
grundar sig kostnader erhållna från en entreprenör. Kostnaderna för underhållet kan antas uppstå 
först efter ca 3 år. Ytterligare en faktor som innebär minskade underhållskostnader är om 
våtmarkernas strandzoner kommer att betas av nötboskap såsom är önskvärt. I underhålls-
kostnaderna ingår i alla föreslagna våtmarksalternativ också en kostnad för uppgrävning av 
sediment/rensning av igenväxningsvegetation med grävmaskin vid ett tillfälle vart tionde år. 
 
Generellt gäller att samtliga åtgärder ger ett ekonomiskt nettoöverskott jämfört med dagens 
intäkter. Detta beror huvudsakligen på att arrendeintäkterna är relativt låga och att skötselstödet 
väl kompenserar för förlorad intäkt. Den slutgiltiga stödberättigade arealen mäts in av läns-
styrelsen i samråd med stödtagaren, och kan därför komma att skilja sig från de ovan antagna 
arealerna. Om men finner anledning att införa någon speciell skötsel, t ex för att gynna någon 
art eller för att utveckla friluftslivet kan kostnaden naturligtvis bli större. 
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Rekommendationer 
Generellt gäller att grundförslagen för varje utpekat område har vuxit fram som det bästa 
alternativet efterhand som förutsättningarna blivit tydliga. De alternativa förslagen visar på vilka 
andra möjligheter som finns på respektive plats, och i diskussionen ovan anges vilka 
överväganden som i så fall måste göras. Grundförslagen på de tre platserna kan anläggas var för 
sig och är inte beroende av att något annat förslag genomförs. Detta gäller även om något av de 
alternativa förslagen genomförs på någon av platserna. Alla åtgärders utformning har anpassats 
så att mark- och vattenområden utanför det aktuella utredningsområdet inte påverkas. 
 
Våtmarker vid Tormestorpsån 
De topografiska förhållandena på den utpekade platsen gör att schaktvolymen blir relativt stor 
om vatten från Tormestorpsån skall rinna in i våtmarken under alla flödesförhållanden. 
Grundförslaget är ett försök att kostnadsoptimera en våtmarksanläggning på den lägst liggande 
marken. Åtgärden avser en 1,4 ha grund våtmark med ett litet schaktdjup där vattenspegeln 
läggs nära befintlig marknivå, vilket innebär att vatten från Tormestorpsån tas in vid höga 
flöden. Förutsättningarna för en väl fungerande grund våtmark är att bete kan ske runt dammen. 
För att få en lämplig betesfålla föreslås att en areal av 5 ha åkermark tas i anspråk. De övriga 
diskuterade alternativen innebär att mer åkermark tas i anspråk, och/eller att schaktinsatsen blir 
mycket stor. Grundförslaget bör kunna erhålla finansiering från LOVA eller LONA-satsningar 
motiverat med näringsreningsnytta. Medfinansiering kommer sannolikt att krävas. 
Skötselersättningen förväntas överstiga kostnader för underhåll och minskade arrendeintäkter. 
 
Rekommendation: Genomförande av grundförslaget 
 
Fasankärr 
Grundförslaget, tre våtmarker på totalt 4,3 ha, ger relativt stor miljönytta till en rimlig kostnad 
och ett litet intrång på åkermark (2 ha). Även utan våtmark C bedöms åtgärden vara 
kostnadseffektiv. Den huvudsakliga nyttan är biologisk mångfald och rekreation, medan 
näringsreningen förväntas bli liten. Förslaget bedöms kunna erhålla hel- eller delfinansiering 
från LONA-satsningen, motiverat med biologisk mångfald och eventuellt vattenhushållning. 
Skötselersättningen förväntas överstiga kostnader för underhåll och minskade arrendeintäkter. 
 
Rekommendation: Genomförande av grundförslagets tre våtmarker. 
 
Restaurering av Hovdalaån 
Grundförslaget innebär att en ca 1,1 km lång åfåra anläggs längs en sträckning som ungefär 
motsvarar den äldre historiska fåran.  Intill den nya åfåran anläggs våtmarker med en 
sammanlagd areal på 1,5 ha. Sträckningen av den restaurerade åfåran anpassades inledningsvis 
till den då kända förekomsten av flodpärlmussla. Nyregistrerade fynd av flodpärlmussla längre 
ned i Hovdalaån innebär emellertid att denna förekomst i Hovdalaån hotas om grundförslaget 
genomförs. Det bör därför genomföras en utredning som visar på hur stor påverkan en 
restaurering av Hovdalaån har på flodpärlmusslan. I en sådan utredning bör konsekvenserna för 
flodpärlmusslan beskrivas både för huvudförslaget och den alternativa sträckningen av åfåran. 
Flodpärlmusslan är idag en starkt hotad art som måste behandlas med alla möjliga hänsyns-
tagande och försiktighetsmått. 
 
Genomförande av förslaget innebär att 10 ha åkermark omställs till en ny åfåra, betesmark och 
våtmark. Åtgärdens syften är huvudsakligen biologisk mångfald, kulturmiljö och rekreation 
medan näringsreningen förväntas bli liten. Meandringen och våtmarkerna kan finansieras via 
landsbygdsprogrammet (miljöinvestering) och/eller LOVA/LONA. Länsstyrelsen kan dock 
ställa krav på hur ofta slänter, flodplan och kringliggande mark översvämmas. Medfinansiering 
kommer sannolikt att krävas. Skötselersättningen förväntas överstiga kostnader för underhåll 
och minskade arrendeintäkter. 
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Rekommendation: Genomförande av restaureringen om det visar sig att den inte påverkar 
flodpärlmusselbestånden negativt. Framkommer det att den alternativa längre sträckningen kan 
genomföras utan negativ påverkan på musselbestånden, förordas detta alternativ, då det mer 
anknyter till den gamla historiska åfåran. 

Strategi för fortsatt arbete 
Arbetet med vattenvårdsåtgärder bör ske långsiktigt och systematiskt. För att uppnå mätbara 
resultat beträffande vattenrening och på Finjasjöns vattenkvalitet krävs omfattande åtgärder i 
hela sjöns tillrinningsområde och/eller i sjön. Enstaka våtmarksanläggningar, även sådana som 
kan anses ge hög näringsrening per våtmarksyta, kan inte förväntas ge mätbara effekter i 
Finjasjön. Förutsättningarna för att få tillstånd våtmarker för effektiv näringsrening i utpekat 
område är tyvärr ogynnsamma. 
 
Trots de mindre goda förutsättningarna för näringsrening bedöms de förslagna åtgärderna ändå 
kunna utgöra viktiga steg i ett fortsatt vattenvårdsarbete. Väl genomförda åtgärder som 
förskönar området, kommer djur och växter till gagn och som inte inverkar negativt på 
motstående intressen, får lätt acceptans och gillande från markägare och allmänhet. Det enklaste 
projektet i föreliggande utredning är de föreslagna åtgärderna i Fasankärr (med eller utan 
våtmark C). Här finns redan betesdjur och området ligger väl till i en svacka med utsikt från 
infartsväg och cykelväg/gångstig. En annan fördel att börja med detta projekt är att man får 
kunskap om hur tillrinningen varierar under året och hur jordarten håller vatten (t ex våtmark 
C). Detta kan ge viktiga erfarenheter vid ett eventuellt senare genomförande av åtgärderna vid 
Tormestorpsån. Restaureringen av Hovdalåns meandrande åfåra är mer komplex och kräver ett 
inledande utrednings- inventeringsarbete. Detta arbete kan påbörjas för att klargöra 
förutsättningarna för en restaurering. 
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TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

MOTION OM VÅTMARK

Miljöpartiet de gröna driver en politik där vi arbetar för bevarande av den biologiska
mångfalden, hållbar vattenhantering och medborgarnas tillgång till friskluftliv.

Enligt utredningen ”Förutsättningar för våtmarker på Hovdalaområdet och restaurering av
Hovdalaån” som behandlades i Kommunstyrelsen den 2 september 2020 finns det goda
förutsättningar för att återskapa den gamla Hovdalåns meandrande åfåra och för att skapa
permanenta våtmarksområden i de låglänta delarna längs Hovdalaån och Tormestorpsån. I
rapporten presenteras och diskuteras miljönytta, skötsel, kostnader, finansiering, motstående
intressen och nödvändig vattenrättslig prövning för respektive åtgärdsförslag.

Utredningen är tydlig positiv till att gå vidare med att anlägga våtmarker längs Hovdalaån och
Tormestorpsån. Det finns positiva ekonomiska, sociala och ekologiska förutsättningar för att
anlägga våtmarker. Det finns bidra att söka för både skötsel och anläggandet. Våtmarkerna
kan leverera mycket viktiga effekter gällande vattenhantering och biologisk mångfald.

Utredningsområdet består av de öppna markerna som ligger mellan Hovdala slott och
Finjasjön väster om Tormestorpsån och ägs till största delen av Hässleholms
Industribyggnads AB (HIBAB) och till en mindre del av Statens fastighetsverk.

Vi yrkar att Kommunfullmäktige i Hässleholm beslutar om ett tillägg i HIBABs
ägardirektiv om att bolaget ska arbeta med att återskapa den gamla Hovdalåns
meandrande åfåra och för att skapa permanenta våtmarksområden i de låglänta delarna längs
Hovdalaån och Tormestorpsån i syfte att förbättra miljönyttorna gällande vattenrening,
vattenhushållning, ökad biologisk mångfald och rekreation med grund i utredningen
”Förutsättningar för våtmarker på Hovdalaområdet och restaurering av Hodalaån.”

Hässleholm, oktober 2020

Dolores Öhman (MP) och Arberesha Sabani (MP)

miljöpartiet de gröna Q) 
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Sammanträdesdatum 
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H .. ssl olms 
kommun 

Kommunstyrelsen 

§ 155 

Motion om att införa Skånetrafikens Ungdomsbiljett till 
våra gymnasieelever 
Dnr: KLF 2022/141 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut: 

Motionen bifalles på så sätt att den hänskjuts till budgetberedningen för år 2023 där 
den får vägas mot andra föreliggande behov. 

Beskrivning av ärendet 

Lena Wallentheim och Joakim Fors, båda Socialdemokraterna, har väckt en motion 
i kommunfullmäktige, i vilken de yrkar att samtliga ungdomar i gymnasieåldern som 
är folkbokförda i Hässleholms kommun, ska erhålla en ungdoms biljett för resa med 
kollektivtrafiken senast från och med läsåret 2023 / 2024. 

Som grund för yrkandet anför de följande. Skånetrafiken har lanserat en 
ungdomsbiljett som täcker hela Skåne och gäller även på helger och sommarlovet. 
Ungdomarna behöver ett enkelt, säkert och miljömässigt sätt att röra sig inom och 
även utanför vår kommun. Med ungdoms biljetten möjliggörs det för våra 
ungdomar att kunna ta del av olika aktiviteter i våra olika kommundelar på ett 
enklare och smidigare sätt. En del kommuner i Skåne har infört detta med lyckat 
resultat. Nu är det dags för Hässleholm att också teckna avtal med Skånetrafiken så 
att våra ungdomar får ta del av detta. 

Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden, som vid sammanträde 
den 19 maj 2022, § 63, beslutat att ställa sig positiv till införande av ungdomsbiljett, 
under förutsättning att barn- och utbildningsnämnden kompenseras för beräknad 
kostnadsökning. 

Ekonomiska konsekvenser 

Ett införande av ungdoms biljett beräknas innebära en merkostnad på ca 4,2 
miljoner kronor jämfört med den kostnad som kommunen har idag för de 
skolbiljetter som elever med lång resväg till gymnasieskolan är berättigade till. 

Denna kostnad kan inte hanteras inom kommande års planeringsramar. Enligt 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 

51 (55) 



Hässleholms 
komm n 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-09-28 

planen för 2023 och 2024 ska kommunen disponera 87,7 miljoner kronor från 
resultatutjämningsreserven (RUR). Efter att denna plan antagits har de ekonomiska 
förutsättningarna försämrats betydligt. Därför föreslås att frågan hänskjuts till 
budgetberedningen för år 2023, där den får vägas mot andra föreliggande behov. 

Kontakt har i ärendet förevarit med kommunledningsförvaltningens 
ekonomiavdelning. 

Ärendets tidigare behandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2022-09-14, § 98, kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige följande beslut 

Motionen bifalles på så sätt att den hänskjuts till budgetberedningen för år 2023 där 
den får vägas mot andra föreliggande behov. 

Lena Wallentheim (S) yrkar bifall till liggande förslag till beslut. 

Sänt till: 
Barn- och utbildningsnämnden 

Kommunstyrelsen 

Justering Utdraget bestyrkes 

52 (55) 
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Motion om att införa Skånetrafikens Ungdomsbiljett till 
våra gymnasieelever  
  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige följande beslut. 
 
Motionen bifalles på så sätt att den hänskjuts till budgetberedningen för år 2023 där 
den får vägas mot andra föreliggande behov. 

 

Beskrivning av ärendet 

Lena Wallentheim och Joakim Fors, båda Socialdemokraterna, har väckt en motion 
i kommunfullmäktige, i vilken de yrkar att samtliga ungdomar i gymnasieåldern som 
är folkbokförda i Hässleholms kommun, ska erhålla en ungdomsbiljett för resa med 
kollektivtrafiken senast från och med läsåret 2023/2024.  
 
Som grund för yrkandet anför de följande. Skånetrafiken har lanserat en ungdoms-
biljett som täcker hela Skåne och gäller även på helger och sommarlovet. Ungdo-
marna behöver ett enkelt, säkert och miljömässigt sätt att röra sig inom och även 
utanför vår kommun. Med ungdomsbiljetten möjliggörs det för våra ungdomar att 
kunna ta del av olika aktiviteter i våra olika kommundelar på ett enklare och smi-
digare sätt. En del kommuner i Skåne har infört detta med lyckat resultat. Nu är det 
dags för Hässleholm att också teckna avtal med Skånetrafiken så att våra ungdomar 
får ta del av detta. 
 
Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden, som vid sammanträde 
den 19 maj 2022, § 63, beslutat att ställa sig positiv till införande av ungdomsbiljett, 
under förutsättning att barn- och utbildningsnämnden kompenseras för beräknad 

Hässleholms 
kommun 
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JAV 

kostnadsökning.  
 
Ekonomiska konsekvenser 

Ett införande av ungdomsbiljett beräknas innebära en merkostnad på ca 4,2 
miljoner kronor jämfört med den kostnad som kommunen har idag för de 
skolbiljetter som elever med lång resväg till gymnasieskolan är berättigade till. 
 
Denna kostnad kan inte hanteras inom kommande års planeringsramar. Enligt 
planen för 2023 och 2024 ska kommunen disponera 87,7 miljoner kronor från 
resultatutjämningsreserven (RUR). Efter att denna plan antagits har de ekonomiska 
förutsättningarna försämrats betydligt. Därför föreslås att frågan hänskjuts till 
budgetberedningen för år 2023, där den får vägas mot andra föreliggande behov. 
 
Kontakt har i ärendet förevarit med kommunledningsförvaltningens ekonomiavdel-
ning. 

 

Kommunledningsförvaltningen 
 
 
 
Amra Salihovic   Marina Nillund 
Biträdande förvaltningschef   Avdelningschef 
 
 
 
Magnus Gjerstad 
Kommunjurist 

 

Sändlista: 

Barn- och utbildningsnämnden 

 

 

 

  



   Barn- och utbildningsnämnden 
 

Protokoll 5 (25) 
Sammanträdesdatum:  
2022-05-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 63   
 

Yttrande över motion "Inför Skånetrafikens Ungdomsbiljett till 
våra gymnasieelever" 
Dnr: BUF 2022/641 

Beslut 
 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande: 
 

 ställa sig positiv till införande av ungdomsbiljett, under förutsättning att 
barn- och utbildningsnämnden kompenseras för beräknad 
kostnadsökning. 

Yrkande 
 
Joachim Fors (S) yrkar, med instämmande av Stefan Svensson (KD), yrkar bifall till 
liggande förslag. 
 
Jens Lindholm (SD) yrkar att motionens bifalles på så sätt att endast gymnasieelever 
folkbokförda i Hässleholms kommun, och som går i gymnasieskola i Hässleholms 
kommun omfattas av motionens intentioner. 
 

Omröstning 
 
Ordförande ställer de två förslagen emot varandra och finner att barn- och 
utbildningsnämnden bifaller liggande förslag. 
 

Beskrivning av ärendet  
 
En motion har inkommit till kommunfullmäktige, med förslag att samtliga 
ungdomar i gymnasieålder som är folkbokförda i Hässleholms kommun ska 
erhålla en ungdomsbiljett för resa med kollektivtrafiken senast från och med 
läsåret 2023/2024. Motionen är vidaresänd till barn- och utbildningsnämnden för 
yttrande. 

I motionen hänvisas till att Skånetrafiken lanserat en ungdomsbiljett som täcker 
hela Skåne, alla tider och dagar under året, och att en sådan biljett skulle ge 
ungdomarna ett enkelt, säkert och miljömässigt sätt att röra sig inom och utanför 
Hässleholms kommun. I motionen framförs också att en del kommuner i Skåne 
infört ungdomsbiljett med goda resultat. 
Ett införande av ungdomsbiljett beräknas innebära en merkostnad på ca 4,2 
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Protokoll 6 (25) 
Sammanträdesdatum:  
2022-05-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

miljoner kr, jämfört med den kostnad som kommunen har idag för de skolbiljetter 
som elever med lång resväg till gymnasieskolan är berättigade till. Genom att 
tillhandahålla skolbiljetter uppfylls gällande lagkrav. Ugndomsbiljetten innebär ett 
mervärde för ungdomarna men kräver finansiering av den merkostnad som ett 
införande skulle innebära. 
 

Ärendets tidigare behandling 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2022-05-05, § 61, följande:   
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår att barn- och 
utbildningsnämnden beslutar följande: 
 
- ställa sig positiv till införande av ungdomsbiljett, under förutsättning att 
barn- och utbildningsnämnden kompenseras för beräknad 
kostnadsökning. 
 
Reservationer 
Jens Lindholm (SD) reserverar sig mot beslutet. 
 
Yrkande 
Joachim Fors (S) yrkar bifall till liggande förslag. 
Jens Lindholm (SD) yrkar att motionen bifalles på så sätt att alla gymnasieelever 
folkbokförda i Hässleholms kommun omfattas av motionens intentioner. 
 
Omröstning 
Ordförande ställer de två förslagen emot varandra och finner att barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott bifaller liggande förslag. 
 
_____________________ 

 
Sänt till: 
Kommunstyrelsen 
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Handläggare 
Verksamhetschef Jan-Olof Olofsson 
Hässleholms Gymnasium 
0451-26 85 37, 0709 - 818537 
jan-olof.olofsson@hassleholm.se 
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Yttrande avseende motion om att införa Skånetrafikens 
ungdomsbiljett för ungdomar i gymnasieåldern i 
Hässleholms kommun 
 
 
Förslag till beslut 
 
Barn- och utbildningsförvaltningens arbetsutskott föreslår att barn- och 
utbildningsnämnden beslutar att: 
 

- ställa sig positiv till införande av ungdomsbiljett, under förutsättning att 
barn- och utbildningsnämnden kompenseras för beräknad 
kostnadsökning. 

  

Sammanfattning 

En motion har inkommit till kommunfullmäktige, med förslag att samtliga 
ungdomar i gymnasieålder som är folkbokförda i Hässleholms kommun ska 
erhålla en ungdomsbiljett för resa med kollektivtrafiken senast från och med 
läsåret 2023/2024. Motionen är vidaresänd till barn- och utbildningsnämnden för 
yttrande. 

I motionen hänvisas till att Skånetrafiken lanserat en ungdomsbiljett som täcker 
hela Skåne, alla tider och dagar under året, och att en sådan biljett skulle ge 
ungdomarna ett enkelt, säkert och miljömässigt sätt att röra sig inom och utanför 
Hässleholms kommun. I motionen framförs också att en del kommuner i Skåne 
infört ungdomsbiljett med goda resultat. 

Ett införande av ungdomsbiljett beräknas innebära en merkostnad på ca 4,2 
miljoner kr, jämfört med den kostnad som kommunen har idag för de skolbiljetter 
som elever med lång resväg till gymnasieskolan är berättigade till. Genom att 
tillhandahålla skolbiljetter uppfylls gällande lagkrav. Ungdomsbiljetten innebär ett 
mervärde för ungdomarna men kräver finansiering av den merkostnad som ett 
införande skulle innebära. 

Hässleholms 
kommun 
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Beredning 
En motion har inkommit till kommunfullmäktige, med förslag att samtliga 
ungdomar i gymnasieålder som är folkbokförda i Hässleholms kommun ska 
erhålla en ungdomsbiljett för resa med kollektivtrafiken senast från och med 
läsåret 2023/2024. Motionen är vidaresänd till barn- och utbildningsnämnden för 
yttrande. 

I motionen hänvisas till att Skånetrafiken lanserat en ungdomsbiljett som täcker 
hela Skåne, alla tider och dagar under året, och att en sådan biljett skulle ge 
ungdomarna ett enkelt, säkert och miljömässigt sätt att röra sig inom och utanför 
Hässleholms kommun. I motionen framförs också att en del kommuner i Skåne 
infört ungdomsbiljett med goda resultat. 

 
Nuläge 
Hemkommunens skyldighet avseende gymnasieelevers resor regleras i SFS 
1991:1100 samt SFS 1991:1120 och gäller för elever som har minst sex kilometer 
mellan folkbokföringsadress och skola. Enligt regelverket svarar hemkommunen 
för gymnasieelevernas kostnader för dagliga resor mellan folkbokföringsadressen 
och skolan. Hemkommunen är inte skyldig att anordna transporter utan endast att 
ansvara för elevernas resekostnader. 

Hässleholms kommun uppfyller sin skyldighet genom att dela ut Skånetrafikens 
skolbiljett till ungdomar som går i gymnasieskolan. Skolbiljetten är giltig för resor 
dygnet runt måndag till fredag under läsårstid. Sommarlovet omfattas inte men 
däremot övriga lov. Skolbiljetten är direkt kopplad till gymnasiestudier. Om en 
elev avbryter sin utbildning ska skolbiljetten lämnas tillbaka. 

Ungdomsbiljetten har som beskrivits ovan en utökad giltighet jämfört med en 
skolbiljett och gäller årets alla dagar, dygnet runt. Den är inte heller villkorad till 
att ungdomen ska bedriva studier. I nuläget har fyra kommuner i Skåne infört 
ungdomsbiljett: Trelleborg, Ystad, Simrishamn och Svedala. 

 

Barnperspektivet 
En ungdomsbiljett kan ersätta skolbiljetten till fullo och ger därutöver ytterligare 
resmöjligheter, vilket innebär ett mervärde för ungdomarna. Ungdomsbiljetten ger 
också samtliga gymnasielever samma resmöjligheter, oavsett val av gymnasieskola 
och utbildningsort. Ett införande av ungdomsbiljett kommer också att omfatta 
ungdomar som av olika anledningar inte går i gymnasieskolan. 

 

Ekonomiska konsekvenser 
Barn- och utbildningsförvaltningen har beräknat kostnaden för ett införande 
baserat på tre årskullar - ungdomar födda 2004, 2005 och 2006. Kostnaden för 
ungdomsbiljett beräknas uppgå till ca 11,5 miljoner kr.  
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Förvaltningens nuvarande kostnader för skolbiljetter till samtliga berättigade 
elever uppgår till ca 7,3 miljoner kronor. 

Ett införande av ungdomsbiljett beräknas därmed ge en merkostnad på ca 4,2 
miljoner kr i avgift till Skånetrafiken. 

 
 
Facklig samverkan 
Ärendet behandlas i förvaltningssamverkan 2022-05-10. 

 

Barn- och utbildningsförvaltningen 
 
 
Jan-Olof Olofsson 
Verksamhetschef 

 

 

Bilaga 

Motion från Socialdemokraterna 



Beräknad merkostnad för ungdomsbiljett

Antal elever Pris 2022 Totalt, kr Kommentar
Nuläge, tre årskullar 1 140 6 450 7 353 000 Antal elever som uppfyller villkoren för en skolbiljett
Ungdomsbiljett, tre årskullar 1 784 6 450 11 506 800 Antal folkbokförda elever enligt SCB

Ökad kostnad, kr 4 153 800



41ftl 
~• Socialdemokraterna 

HÄSSLEHO L M 

Till Kommunfullmäktige 

Motion 

Inför Skånetrafikens Ungdomsbiljett till våra gymnasieelever 

Skånetrafiken har lanserat en ungdomsbiljett som täcker hela Skåne och gäller även på helger och 

sommarlovet. Ungdomarna behöver ett enkelt, säkert och miljömässigt sätt att röra sig inom och 

även utanför vår kommun. Med ungdomsbiljetten möjliggörs det för våra ungdomar att kunna ta del 

av olika aktiviteter i våra olika kommundelar på ett enklare och smidigare sätt. En del kommuner i 

Skåne har infört detta med lyckat resultat. Nu är det dags för Hässleholm att också teckna avtal med 

Skånetrafiken så att våra ungdomar får ta del av detta. 

Vi föreslår följande: 

att samtliga ungdomar i gymnasieåldern som är folkbokförda i Hässleholms kommun, ska erhålla en 

Ungdomsbiljett för resa med kollektivtrafiken senast från och med läsåret 2023/2024 

~¼t~G~ 
Lena Wallentheim (S) Joachim Fors (S) 
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