
. 

I SALA 
KOMMUN 

1 (3) 
2015-05-27 

KALLELSE 
J!LL ROOS 

DIREKT: 0224-74 70 52 

KOMMUNSTYRELSEN 

Kallelse till sammanträde 
Organ Kommunstyrelsen 

Plats Gustaf Adolfssalen 

Tid Torsdagen den 4 juni 2015, kl 13.30 

1 Utseende av justerare 

2 Lönekartläggning 2014 i Sala kommun (LU § 125) 

Jfr Bilaga KS 2015/102/1-2 
Föredragning av Lars-Göran Carlsson. 

3 Lönebildning i Sala kommun(AGU 2015-05-07) 

Bilaga KS 2015/121/1 
Föredragning av förhandlingschef Lars-Göran Carlsson. 

4 Reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen - personalärenden 
(AGU 2015-05-07) 

Bilaga KS 2015/122/1 
Föredragning av förhandlingschef Lars-Göran Carlsson. 

5 Nya avgifter inom fritidshem och förskoleverksamhet (LU § 121) 

Jfr Bilaga KS 2015/99/1 
Kanslichef Benny Wetterberg deltar vid ärendets behandling. 

6 Övertagande av verksamhet vid AB Salboheds Gymnasiesärskola (LU § 122) 

Jfr Bilaga KS 2015/100/1 
Bilaga KS 2015/100/2 
Handläggare Jacob Fjellander deltar vid ärendets behandling. 

7 Ansökan från Sala-Heby Energi AB om kommunal borgen (LU § 124) 

Jfr Bilaga KS 2015/101/1-2 
Ekonomichef Mårten Dignell deltar vid ärendets behandling. 

8 Salabostäder AB - kommunfullmäktiges yttrande; nyproduktion, bildande av 
dotterbolag samt försäljning (LU § 138) 

Jfr Bilaga KS 2015/117 /1-2 
Föredragning av Hans Eljansbo, ordförande Salabostäder AB. VD Bernard Niglis, 
samt ekonomichef Mårten Dignell deltar vid ärendets behandling (LU § 138) 

9 Justering av nämndernas ramar för 2015 (LU § 139) 

Jfr Bilaga KS 2015/114/1 
Controller Inger Lindström deltar vid ärendets behandling. 



I . 

SALA 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

10 Leader Nedre Dalälven 3; medfinansieringsintyg, avsiktsförklaring samt val av 
representant i styrelsen för LAG (LU § 140) 

Jfr Bilaga KS 2015/118/1-4 

11 Nödvattenpolicy för Sala kommun (LU § 126) 

Jfr Bilaga KS 2015/103/1 
Handläggare Annelie Pahv deltar vid ärendets behandling. 

12 Slutredovisning av undersökningar på Gamla Hyttan samt ansökan om medel för 
huvudstudie (LU § 128) 

Jfr Bilaga KS 2015/105/1-3 
Miljöingenjör Jenny Sivars deltar vid ärendets behandling. 

13 Miljöteknisk undersökning av den nedlagda deponin i Möklinta Östanhede 1:1 
(LU § 129) 

Jfr Bilaga KS 2015/106/1-2 
Miljöingenjör Jenny Sivars deltar vid ärendets behandling. 

14 Prishöjning av badavgifter vid Lärkans simhall 

Handlingar skickas efter kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 28 maj. 
Roger Nilsson, chef för kultur och fritid, deltar vid ärendets behandling. 

15 Markanvisningsavtal mellan Sala kommun och Bovieran AB 

Bilaga KS 2015/119/1 

16 Svar på motion om att byta ut kommunens belysning mot Smarta LED lampor 
(LU § 130) 

Jfr Bilaga KS 2015/107 /1-4 

17 Svar på medborgarförslag om park utanför Salberga (LU § 131) 

Jfr Bilaga KS 2015/108/1-3 

18 Svar på medborgarförslag om att hjälpa hemlösa (LU § 132) 

Jfr Bilaga KS 2015/109/1-3 

19 Svar på medborgarförslag om att tillgängliggöra Gröna Gången för rekreation 
året om (LU § 133) 

Jfr Bilaga KS 2015/110/1-3 

20 Svar på medborgarförslag om att vinterunderhålla Gröna Gången (LU § 134) 

Jfr Bilaga KS 2015/111/1-3 

21 Svar på medborgarförslag om att omsorgen bör fokuseras på omsorgen och inte 
på regelverk (LU § 135) 

Jfr Bilaga KS 2015/112/1-3 

213) 
2015-05-27 



....... ~ .... SALA I

.,·· 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

22 Ärenden avgjorda med stöd av delegation 

Bilaga KS 2015/120/1 

23 "Turismen i Sala kommun under sommaren" 
Föredragning av Titti Norling, Företagarcentrum kl 16.00 

3 (3) 
2015-05-27 



I SALA 
KOMMUN 

§ 125 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEONINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2015-05-19 

Lönekartläggning 2014 i Sala kommun 

INLEDNING 

Dnr 2015/400 

Lönekartläggning 2014 har genomförts i Sala kommun i enlighet med diskrimi
neringslagens regler. Lönekartläggningens syfte är att upptäcka, åtgärda och 
förhindra osakliga löneskillnader och andra anställningsvillkor mellan män och 
kvinnor. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/102/1, missiv 
Bilaga KS 2015/102/2, kartläggning 

Förhandlingschef Lars-Göran Carlsson föredrar ärendet. HR-konsulterna 
Marianne Samppala och Anna Borlund samt personalchef Jane Allansson deltar 
vid ärendets behandling 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att fastställa lönekartläggning 2014 i Sala kommun, Bilaga KS 2015/102/2. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

filt fastställa lönekartläggning 2014 i Sala kommun, Bilaga KS 2015/102/2. 
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Lönekartläggning 2014 i Sala kommun 

Lönekartläggning 2014 har genomförts i kommun i enlighet med 
diskrimineringslagens regler. Lönekartläggningen syfte är att 
upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader och andra 
anställningsvillkor mellan män och kvinnor. 

Lönekartläggningen har skett i samverkan med företrädare för 
huvudorganisationerna, LO, TCO, SACO, utifrån diskriminerings
lagen. I arbetet har tre mellanchefer, personalkontoret och 
konsulten från Sysarb deltagit. Kartläggning har gjorts i Sysarbs 
system MIA( marknad, individ, arbete) som kommunen använt 
sedan 2005. 

Efter analys av lönekartläggningsresultatet kan konstateras att 
det inte föreligger behov av handlingsplan för att vidta 
lönejusteringar och andra åtgärder för att uppnå lika lön för 
arbete som är att betrakta som lika eller likvärdigt. Lönekartlägg
ning 2014 överlämnas härmed till kommunstyrelsen för 
fastställande. 

Kommunstyrelsen föreslås därför besluta 

att fastställa lönekartläggning 2014 i Sala kommun 

Lars-Göran Carlsson 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-74 70 00 

Lars-Göran Carlsson 
Förhandlare 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 Fax: 0224-188 50 

kommun.info@sala,se 
www.sala.se 

lars-gora n.carlsson@sa!a.se 
733 25 Sa!a 
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1. Inledning 

Diskrimineringslagen ålägger arbetsgivare med minst 25 anställda att göra en 
lönekartläggning vart tredje år. Syftet är att upptäcka, åtgärda och förhindra 
osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män som utför lika eller likvärdigt 
arbete. Jämställdhetslagen upphörde 2008-12-31 och ersattes 2009-01-01 av den 
nya diskrimineringslagen. 

Arbetet med lönekartläggningen har skett i en arbetsgrupp med företrädare för 
huvudorganisationerna LO, TCO, SACO, en mellanchef från respektive förvaltning, 
MlA-konsult och personalkontoret. 

Underlaget för kartläggningen omfattar alla anställda med månadslön - ca 1787 
personer - som var anställda i oktober 2014. 

Lönekartläggningar har genomförts åren 2004, 2005, 2008 och 2009. Nu 
föreligger 2014 års förslag till lönekartläggning. Åren 2006 och 2007 genomfördes 
inte lönekartläggningar. 

I nedanstående tabeller redovisas lönefördelningen m.m. för kvinnor och män för 
alla anställda. 

Jämförelse mellan lönekartläggningar 

Sammanställning 2014 

Antal % Total lön Löneandel Lägsta lön Medel Högsta lön 
(kr) (%) (kr) lön (kr) (kr) 

372 20,8 10 436 411 22 18143 28 058 56 935 

1415 79,2 36 719 809 78 17 879 25 957 65 000 

1787 100 47 156 222 100 26 394 

Sammanställning 2009 

Antal % 
Totallön Löneandel Lägsta lön Medel Högsta lön 
(kr) (%) (kr) lön (kr) (kr) 

412 22 10 453 375 25 16 770 25 372 49 200 

1461 78 33 531325 75 15 500 22 951 49 000 

1873 100 43 984 700 100 23 484 
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Sammanställning 2008 

Antal % 
Total lön Löneandel Lägsta lön Medel Högsta lön 
(kr) (%) (kr) lön (kr) (kr) 

436 22 10 620 103 24 16 050 24 358 47 850 

1541 78 33 905179 76 15 222 22 002 52 300 

1977 100 44 525 282 100 22 521 

Sammanställning 2005 

Antal % 
Totallön Löneandel Lägsta lön Medel Högsta lön 
(kr) (%) (kr) lön (kr) (kr) 

474 22 10 231409 23 14445 21585 41650 

1 705 78 33 463 567 77 14 722 19 626 41700 

2179 100 43 694 976 100 20 053 

Sammanställning 2004 

Antal % 
Total lön Löneandel Lägsta lön Medel Högsta lön 
(kr) (%) (kr) lön (kr) (kr) 

457 21 9 799 770 23 13 850 21444 46 200 

1685 79 32 032 264 77 13 680 19 010 42 900 

2142 100 41832 034 100 20 463 

1.2. DISKRIMINERINGSLAGEN 

Diskrimineringslagen infördes den 1 januari 2009. Det åläggs arbetsgivaren att var 
tredje år kartlägga och analysera dels bestämmelser och praxis om löner och andra 
anställningsvillkor som tillämpas hos arbetsgivaren, dels löneskillnader mellan 
kvinnor och män som utför lika eller likvärdigt arbete. 

Syftet med bestämmelsen är att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga 
löneskillnader mellan kvinnor och män som utför lika eller likvärdigt arbete. 
Diskrimineringslagen 11 § säger att en åtgärdsplan för kommande år ska göras. De 
lönejusteringar som ska genomföras ska ske inom tre år. 

Likvärdigt arbete skall enligt lagen bedömas utifrån de krav arbetsgivaren ställer på 
arbeten inom områdena kunskap och färdigheter (kompetens), ansträngning 
(arbetsinsats), ansvarstagande och arbetsförhållandena. De arbeten som får samma 
värde är att betrakta som likvärdiga. 
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En utgångspunkt i lagen är att det endast är könsdiskriminerande löneskillnader 
som skall kartläggas, analyseras och åtgärdas. Det innebär att man alltid jämför 
kvinnor med män. I jämförelsen mellan likvärdiga arbeten så ska man mäta 
kvinnodominerade arbeten mot icke kvinnodominerade. Måttet för att bedöma om 
ett arbete är mansdominerat respektive kvinnodominerat är att fördelningen är 
minst 60 procent av det ena könet. 

2. METOD 

2.1. SYSTEMATISKT VERKTYG 

Lönekartläggningen 2014 har skett med hjälp av systemet MIA (Marknad Individ 
Arbete). Systemet är flexibelt och kan anpassas till lokala krav och önskemål 
beträffande både antal nivåer för värderingarna och faktorernas innehåll. MIA
systemet levereras med ett "standardinnehåll" som ger fem nivåer i bedömningarna 
och faktorer som i huvudsak är av kvalitativ art. I arbetet med lönekartläggningen 
2014 har vi i huvudsak använt oss av "standardinnehållet". 

MIA är ett databaserat program i vilket kartläggning av arbetskrav, viktning av 
dessa samt lönepolitik hanteras. I programmet finns även funktioner för resultat och 
analys. Resultaten presenteras i diagram och tabeller som visar löneförhållanden 
inom grupper av anställda och mellan likvärdiga grupper. 

2.2. ARBETSGÅNG 

Arbetet har bedrivits i samverkan med företrädare för huvudorganisationerna, en 
mellanchef från respektive förvaltning, MIA-konsult från Sysarb och 
personalkontoret. 

Arbetet påbörjades oktober 2014 och slutfördes under april 2015. 

Grupperingen har i huvudsak skett utifrån de partsgemensamma statistikavtalet AID 
(arbetsidentifikation) där huvudsakliga arbetsuppgifter beskrivs för alla arbeten 
inom Sveriges Kommuner och Landsting. Huvudsakliga arbetsuppgifter bedöms 
utifrån övervägande principen, 50 % eller mer. 

Arbetsvärderingens 10 frågor inom områdena kompetens, arbetsinsats, 
ansvarstagande och arbetsförhållanden har besvarats för respektive arbete, 
faktorplan bilaga 1. 

Därefter har vi fastställt hur faktorerna/kriterierna skall relatera till varandra. I 
lönekartläggningssammanhang kallas detta för viktning. Viktningen ger en 
procentuell fördelning av kriteriernas betydelse/relation till varandra i den totala 
värderingen. Faktorerna kompetens och ansvarstagande har getts större betydelse 
än faktorerna ansträngning och arbetsmiljöförhållanden. 

Lönekartläggning Sala kommun 2014 



I viktningen av de 10 faktorerna har följande förändringar vidtagits: 

Faktor 
Fysisk ansträngning 
Psykisk ansträngning 
Resultat och budget 
Verksamhetsutveckling 
Teoretisk utbildning 
Erfarenhet 
Sociala färdigheter 
Problemlösningsförmåga 
Psykiska risker 
Fysiska risker 
Personal och arbetsmiljö 

Faktor 
Fysiska förhållanden 
Psykiska förhållanden 
Ansvar för resurser 
Ansvar för planering, utveckling och 
Resultat 
Teoretisk utbildning 
Arbetsrelaterad erfarenhet 
Sociala färdigheter /förmågor 
Intellektuella färdigheter 
Ansvar för arbetsledning 
Ansvar för människor 

2009 
3 
6 
12 
15 
20 
5 
10 
15 
2 
2 
10 

2014 
3 
6 
9 

11 
20 
6 
11 
14 
11 
9 
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Faktorplanen 2014 är förändrad i jämförelse med 2009 års faktorplan. Direkt 
jämförelse är inte möjlig mellan faktorplanen. 

Den förändrade faktorplanen har utarbetats i samverkan i arbetsgruppen. 
Översynen av viktningen har inneburit marginella förändringar. 

Arbetsvärdering 

Arbetsvärdering är en värdering av arbetsuppgifter och arbetets svårighetsgrad, 
dvs "vad som krävs för att fylla den tomma stolen", när en tjänst ska tillsättas. En 
arbetsvärdering beskriver vad en tjänst kräver inte hur den utförs till skillnad mot 
individuell lönesättning när prestationen bedöms. 

Resultatet av kartläggningsarbetet ska tydliggöra vilka arbeten som anses vara lika 
eller likvärdiga. En arbetsvärdering bygger alltid på subjektiva värderingar. Det är 
arbetsgivaren som har både rättighet och skyldighet att göra en värdering av de 
arbeten som finns hos arbetsgivaren. En värdering kan aldrig bli en objektiv eller 
vetenskaplig sanning. Kravet som ställs utifrån diskrimineringslagen är att 
värderingen görs på ett konsekvent och systematiskt sätt och baseras på objektiva 
och kända kriterier. 
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Två arbeten som i arbetsvärderingen bedöms som likvärdiga behöver inte ha 
samma lön. Det får finnas skillnader i de olika arbetenas medellön om denna 
skillnad kan förklaras av könsneutrala argument. 

Diskrimineringslagen § 12 föreskriver att arbetsgivaren ska förse 
arbetstagarorganisationerna den information som behövs för att organisationen ska 
kunna samverka vid kartläggning och analys och upprättande av handlingsplan för 
jämställda löner. Enligt DO:s uppfattning medför diskrimineringslagens krav på 
kartläggning, analys och handlingsplan delvis nya roller för fack och arbetsgivare. 
Arbetet med analys är ingen förhandlings- och avtalsfråga i traditionell bemärkelse. 
Arbetstagarorganisationerna ska inte förhandla för de egna medlemmarna och 
arbetsgivaren ska inte se sig som en motpart. Både arbetstagarorganisationer och 
arbetsgivare ska tillsammans sträva efter att få fram jämställda löner för alla 
arbetstagare. 

Samverkan enligt ovan har skett fortlöpande under hela lönekartläggningsprocessen 
med företrädare för huvudorganisationerna LO, TCO och SACO. 

2.3. KÖNSNEUTRALA FAKTORER 

Analysen i lönekartläggningen skall upptäcka om det finns löneskillnader mellan 
könen, som är diskriminerande för kvinnornas del. Sakliga skäl som förklarar 
löneskillnader har av Arbetsdomstolen och EU-domstolen bedömts kunna vara: 
ålder, erfarenhet, marknaden och personlig duglighet. 

I diskrimineringslagen framgår att osakliga löneskillnader ska åtgärdas genom 
handlingsplaner. Utifrån förarbetena till dåvarande jämställdhetslagen framgår att 
om osakliga löneskillnader föreligger ska detta åtgärdas genom handlingsplaner i 
samband med löneöversynsförhandlingar mellan parterna genom att ta i anspråk 
befintligt löneöversynsutrymmet. 

Personlig duglighet: 

Personlig duglighet är ett sammanfattande begrepp för de faktorer som brukar 
inrymmas under den individuella delen av lönesättningen. 

I kartläggningen har löneskillnader mellan medarbetare med ungefär lika hög ålder 
och erfarenhet analyserats. Analysen förklarar att den som har högre lön har i högre 
grad bidragit till utveckling av verksamheten. 

Erfarenhet: 

Ålder och anställningstid har historiskt sett haft stor betydelse vid lönesättning och 
har det i stor utsträckning fortfarande. I kartläggningen har vi bedömt erfarenhet 
utifrån ålder och anställningstid. 
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Marknaden: 

Marknadsskäl är en faktor som kan förklara löneskillnader. Marknad föreligger inte 
med automatik för att lönerna inom ett visst arbete är högre i omvärlden (hos andra 
arbetsgivare) än i Sala kommun. Marknaden står här som ett begrepp för hur 
mycket kommunen har höjt lönerna för enskilda medarbetare eller för grupper av 
arbeten för att kunna rekrytera och behålla medarbetare, dvs. säkra sitt 
personalförsörjningsbehov i konkurrens med omvärlden, såväl offentlig sektor som 
privat sektor. Inom kommunen har det visat att många arbeten inom framförallt det 
tekniska området, som ofta också är mansdominerade, har en hög lön på grund av 
marknadsskäl. 

Arbetsgivaren har under ett antal år vid löneöversynen prioriterat 
och satsat på svårrekryterade arbeten. Prioritering har skett av ingenjörer, 
anläggare, tekniker, miljöinspektörer, sjuksköterskor, chefer av marknadsskäl i 
löneöversyner för att klara personalförsörjningen och behålla medarbetare som 
annars gått till andra arbetsgivare. Vid rekrytering av sådana medarbetare inom det 
har arbetsgivaren varit tvungen att lönesätta medarbetare högre än vad som är 
normalt, dvs. löneglidning. Marknadsfaktorn har fått tydligt genomslag då vi 
konkurrerar med andra arbetsgivare om sådana medarbetare. 

3. SALA KOMMUNS LÖNEPOLITIK 

Enligt diskrimineringslagen ska lönepolitiken inom organisationen uttryckas. 
Arbetsgivarens viljeinriktning för lönepolitiken i Sala kommun uttrycks i 
Lönebildning för Sala kommun fastställd av kommunstyrelsen. 

Av lönepolitiken framgår att de avgörande faktorerna som påverkar lönebildningen 
och löneökningsutrymmet är förbättringar i produktivitet, effektivitet, kvalitet, 
marknadskrafterna med tillgång och efterfrågan av arbetskraft samt den 
kommunala ekonomin. Sala kommun arbetar för att vara en attraktiv arbetsgivare. 
Ett visst mått av löneglidning måste accepteras beroende på marknadskrafter som 
tillgång och efterfrågan på arbetskraft. 

Lönen ska vara individuell och differentierad enligt löneavtalen utifrån varje 
medarbetares bidrag till verksamhetens utveckling. En systematisk och aktiv 
lönebildning är en förutsättning för att uppnå målen för den samlade kommunala 
verksamheten. En kommungemensam lönebildning ger goda förutsättningar för att 
uppnå ett positivt samband mellan lön, motivation och resultat. 

Lokal lönebildning förutsätter en genomtänkt lönestruktur med prioritering av 
önskade lönerelationer mellan olika arbeten såväl som lönespridning. Den lokala 
lönebildningen påverkas av medarbetarnas bidrag till verksamhetsförbättringar och 
personalförsörjningen. Lokal lönebildning och lönesättning ska bidra till att 
arbetsgivaren når målen för verksamheten. 

Arbetsvärderade delen av lönen 

Den arbetsvärderade delen av lönen motsvarar befattningens "värde". De faktorer 
som ska värderas är kompetens, ansvar, ansträngning och arbetsmiljö. Den 
arbetsvärderade delen utgör den största delen av lönen. 
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Individuell del 

Den individuella delen, det vill säga individuell lönesättning utifrån varje 
medarbetares bidrag till verksamhetens utveckling, ska grunda sig på väl kända 
lönekriterier; yrkesskicklighet, förhållningssätt och ansvarstagande. Utifrån dessa 
har varje verksamhet möjlighet att samverka fram mer verksamhetsnära 
lönekriterier. 

Marknadsdel 

Marknadsdelen påverkas av tillgång och efterfrågan av arbetskraft inom olika 
arbeten. I konkurrensutsatta arbeten eller mot bakgrund av kommande 
personalförsörjningsbehov kommer marknaden att öka i betydelse och påverka 
lönen. 

Lönesättningsprinciper 

Utgångspunkten för all lönesättning av personal, såväl anslags- som 
intäktsfinansierad, är att kostnaderna ska rymmas inom den för verksamheten 
beslutade budgetramen. Gällande arbetsrättslig lagstiftning, centrala 
kollektivavtals bestämmelser, lokala kollektivavtalsbestämmelser samt 
lönebildningspolicy ska följas vid alla lönesättningsbeslut. 

För att Sala kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare kommer ett visst mått av 
löneglidning vara nödvändig beroende på personalförsörjningssituationen. 

Nyanställd som saknar föreskriven kompetens/utbildning it ex legitimationsyrken i 
jämförbar anställning än redan anställd, ska normalt ha en lägre lön. 

Lönen ska vara individuell och differentierad samt avspegla uppnådda mål och 
resultat. Dialogen mellan personalansvarig och medarbetare om arbetsprestation 
och bidrag till verksamhetens utveckling utifrån kända lönekriterier är viktig i lokal 
lönebildning. 

Ansvar och befogenheter i Iönebildningsarbetet 

Personalansvarig chef har delegation på lönesättning vid nyanställning och vid 
löneöversyn och förutsätts ha kompetens i lokal lönebildning och lönesättning. 

Som en enda arbetsgivare Sala kommun, ansvarar kommunstyrelsen via 
arbetsgivarutskottet för hur lönebildningen sammantaget sköts hos arbetsgivaren. 

Lönekostnaden utgör ca 2/3 av kommunens budget. Det måste i lokal lönebildning, 
ges företräde för det kommunövergripande helhetsperspektivet - jämfört med 
verksamhetsperspektivet i förhållande till Sala kommun och dess medarbetare. 
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Delegerad lönesättning 

Tillämpning av delegerad lönesättning 

Sala kommun är en enda arbetsgivare i förhållande till sina medarbetare. Delegater 
ska samråda sinsemellan samt vid behov med personalkontoret för att 
kvalitetssäkra en enhetlig lönesättning som en enda arbetsgivare - Sala kommun. 
Detta är speciellt viktigt vid lönesättning av medarbetare med 
arbete/arbetsuppgifter som finns inom flera olika verksamheter. Någon 
kommunintern lönebildningskonkurrens accepteras inte. 

Delegationens omfattning 

Med hänvisning till HÖK omfattar den delegerade lönesättningsrätten för 
personalansvarig chef/delegat 

1. rätten att träffa individuell överenskommelse om lönesättning enligt HÖK samt 
rätten att lönesätta vid löneöversyn enligt dialogmodellen. 

2. rätten att besluta om tidsbegränsat lönetillägg för högst 12 månader -
kommunchef/skolchef/socialchef 

Tolkning 

Vid oklarhet om delegationens omfattning samt hur den delegerade 
lönesättningsrätten ska tolkas och tillämpas ska samråd ske med kommunstyrelsens 
arbetsgivarutskott. 

4. RESULTATET AV KARTLÄGGNINGEN 

4.1. BESKRIVNING AV ANALYSEN 

Analysen skall upptäcka om det finns löneskillnader mellan könen som är osakliga 
till kvinnors nackdel. 

Sakliga skäl som förklarar löneskillnader har Arbetsdomstolen och EU-domstolen 
bedömt kunna vara: 
-Ålder 
- Erfarenhet 
- Personlig duglighet - prestation - individuell lönesättning 
- Marknaden 

Om löneskillnaden inte kan förklaras av dessa sakliga skäl föreligger osakliga 
löneskillnader som ska åtgärdas. Då ska en handlingsplan upprättas som anger hur 
osakliga löneskillnaderna ska undanröjas. Löneskillnaderna ska vara åtgärdade 
senast inom 3 år. 

Analysen sker i två avseenden inom lika arbete och likvärdigt arbete. l analysen 
jämförs medellönen mellan kvinnor och män. 

För en del arbeten förekommer arbetstidsförkortning som innebär att lönen är lägre 
vilket har beaktas vid värdering och analys. 
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Analys lika arbete 

Inom respektive arbete - lika arbete • ska kvinnor inte ha lägre lön än männen på 
osakliga grunder. Om kvinnors medellön är mellan 99,0-100, 9 av männens medellön 
anses inte någon analys vara nödvändig då skillnaden inte antas bero på kön. 

Analys likvärdigt arbete 
Mellan och inom respektive värderings box - likvärdiga arbeten - ska 
kvinnodominerade arbeten inte ha lägre lön än icke kvinnodominerad arbeten på 
osakliga grunder. De arbeten som ingår i en värderings box bedöms som likvärdiga. 
Arbeten med högst 13 poängs skillnad i värderingen har bedömts likvärdiga. 
Analysen täcker även in jämförelsen mellan kvinnodominerade arbeten och icke 
kvinnodominerade arbeten som har lägre poäng men lika eller högre lön. 

4.2. REDOVISNING AV ANALYSEN 

Antalet arbeten i lönekartläggningen uppgår till 129 arbeten. 

I lönekartläggningen med en intervall på 13 poäng mellan värderingsboxar har vi 
fått fram 22 olika värderingsboxar för samtliga arbeten inom kommunen. 

Lönekartläggningen redovisas med fyra bilagor; bilaga I Faktorplanen, bilaga 2 
Lönedata (alla anställningar), bilaga 3 Lika arbeten samt bilaga 4 Likvärdiga 
arbeten. 

4.2.1. ANALYS LIKA ARBETE 

Inom respektive arbete - lika arbete · ska kvinnor inte ha lägre lön än männen i 
samma yrke på osakliga grunder. Inom arbetet kan förekomma flera 
tjänstebenämningar. 

Vid analysen har framkommit 32 arbeten där män tjänar mer än kvinnor, 29 
arbeten där kvinnor tjänar mer än män. Det finns inget arbete där medellönen är 
lika mellan könen. För 68 arbeten finns inget att analysera (enkönad grupp). Inom 
11 arbeten är analys ej är nödvändig (99,0 - 100,9). 

Vid analysen har vi kunnat konstatera att inom två arbeten har vi inte kunnat 
förklara löneskillnadema. Det första arbetet är Enhetschef administration där 
gruppen består av en kvinna och två män. Här föreligger en löneskillnad mellan 
kvinnan som har lägst lön och den högst betalade marmen som inte kan förklaras 
på sakliga grunder. En möjlig orsak är att personernas arbetsuppgifter i gruppen 
inte tidigare har ställts mot varandra. Mot bakgrund av den oförklarliga 
löneskillnaden har Sala kommun i löneöversynen 2015 justerat kvinnans lön i 
förhållande till den högst betalade marmen i ordinarie löneöversyn. 
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Det andra arbetet där vi inte kunnat förklara löneskillnaderna är i gruppen 
MAR/MAS. Här föreligger en löneskillnad mellan kvinnan och mannen där mannen 
har en högre lön vilket inte kan förklaras fullt ut på sakliga grunder. Löneskillnaden i 
gruppen förklaras av den högst betalda mannen som har fått hög lön vid rekrytering. 
Kvinnan har lön efter inledningsvis en tillförordnad projektanställning. Mot 
bakgrund av den delvis oförklarliga löneskillnaden har Sala kommun i samband med 
att kvinnan erhållit tillsvidareanställning justerat hennes lön i förhållande till 
mannens lön. 

4.2.2. ANALYS LIKVÄRDIGT ARBETE 

Mellan och inom respektive värderingsbox - likvärdiga arbeten - ska 
kvinnodominerade arbeten inte ha lägre lön än icke kvinnodominerade arbeten på 
osakliga grunder. Analysen jämför kvinnodominerade arbeten med icke 
kvinnodominerade arbeten med lika poäng samt jämförelse mot icke 
kvinnodominerade arbeten som har lägre poäng men lika eller högre lön. 

De löneskillnader som finns mellan och inom likvärdiga arbeten beror inte på kön 
utan förklaras av könsneutrala faktorer (marknad, individuell lönesättning, etc.). 

l analysen av likvärdigt arbete har de löner som vi funnit i kommunen jämförts med 
Sveriges Kommuner och Landstings (SKLs) partsgemensamma lönestatistik utifrån 
arbetsidentifikation (AJD). 

5. AVSLUTNING 

Arbetsgivaren har i enlighet med diskrimineringslagens regler (kap 3 § 10 och § 11) 
kartlagt och analyserat löneskillnader mellan kvinnor och män som har lika eller 
likvärdiga arbeten. 

De löneskillnader som arbetsgivaren har funnit i denna kartläggning och analys, kan i 
huvudsak förklaras med könsneutrala argument, dvs. personlig duglighet, ålder, 
anställningstid och s.k. marknadsfaktorer. 

l arbetet med lönekartläggning 2014 har samverkan skett med såväl 
huvudorganisationerna som verksamheternas chefer vilket har varit positivt för 
förståelsen av komplexiteten av arbetsvärdering och lönesättning av olika arbeten. 

Lönenivåer och utveckling som kan behöva ses över utifrån lönepolitiska grunder är 
personliga assistenter, skolsköterskor, arkitekter. 

Behovet finns från personalansvariga cheferna att få en samlad bild av löneläget över 
samtliga arbeten. 

Det är nödvändigt att använda befintliga verktyg för samtliga arbetens 
löneintervaller och göra det tillgängligt för lönesättande chefer. 
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Vid analysen har personalkontoret uppmärksammat att anställningstiden minskat i 
betydelse som en förklaringsfaktor vid löneskillnader. Det finns en hoptryck 
lönespridning i vissa grupper och det kan finnas anledning att se över det, t ex 
socialsekreterare, chefer med flera. Det finns en mycket stor kreativitet när det 
gäller tjänstebenämningar och förändringar av tjänstebenämningar sker frekvent 
inom kommunen, vilket kan ge konsekvenser i arbetsvärdering och jämförelse med 
lika och likvärdiga arbeten. Detta har personalkontoret noterat i 2014 års 
lönekartläggning. 

Personalkontoret konstaterar efter genomförd lönekartläggning 2014 enligt 
diskrimineringslagen, att något behov av åtgärder i form av handlingsplan för 
jämställda löner inte föreligger. 

Med hänvisning till ovanstående överlämnas härmed Sala kommuns 
lönekartläggning 2014 till Kommunstyrelsen för ställningstagande och beslut. 

PERSONALKONTORET 

Lars-Göran Carlsson Anna Borlund 

Annika Almqvist Höddelius Marianne Samppala 
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Lönebildning i Sala kommun 

Bakgrund 

Av löneavtalen framgår att arbetsgivaren har fortsatt stort ansvar för 
lönebildningen. 

Syfte 

Opb: ' 

En systematisk lönebildning och lönesättning ska bidra till att arbetsgivaren når 
målen för den kommunala verksamheten. Lönen ska stimulera till förbättringar av 
verksamhetens effektivitet, produktivitet och kvalitet. En entydig och 
kommungemensam lönebildning ger goda förutsättningar att uppnå ett positivt 
samband mellan lön, motivation och resultat. 

Definition 

Lönebildning benämns den process enligt vilken lönen bestäms, det vill säga hur 
löneökningsutrymmet fördelas hos arbetsgivaren. 

Begreppet lönebildning omfattar alla åtgärder som på något sätt påverkar hur 
löneutrymmet uppstår och hur det sedan fördelas. l detta inkluderas även värde och 
innehåll av andra anställningsvillkor än direkt lön som exempelvis arbetstider, 
semesterförmåner, pensionsförmåner och löneväxling. 

I lönebildningsprocessen ingår lönekartläggning utifrån diskrimineringslagen. 

Lönesättningsprinciper 

Utgångspunkten för all lönesättning av medarbetare, såväl skattefinansierad som 
intäktsfinansierad, är att lönekostnaderna ska rymmas inom den för verksamheten 
beslutade budgetramen. Gällande arbetsrättslig lagstiftning, centrala 
kollektivavtalsbestämmelser, lokala kollektivavtalsbestämmelser samt: 
lönebildningspolicy ska efterlevas vid alla lönesättningsbeslut. 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-74 70 00 

Lars-Göran Carlsson 
Förhandlare 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 Fax: 0224-188 50 

kommun.info@sala.se 
www.sala.se 

lars-goran.car!sson@sa!a.se 
733 25 Sala 
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Kommunstyrelsens förvaltning 

De avgörande faktorerna som påverkar lönebildningen och löneökningsutrymmet är 
förbättringar i produktivitet, effektivitet, kvalitet, marknaden med tillgång och 
efterfrågan av arbetskraft samt den kommunala ekonomin. 

För att Sala kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare måste ett visst mått av 
löneglidning accepteras beroende på marknaden och den demografiska 
utvecklingen med tillgång och arbetskraft mellan olika sektorer av 
arbetsmarknaden. Det ska dock understrykas att lönesättningar som innebär 
lönerelationsförändringar som förändrar lönestrukturen i en för arbetsgivaren Sala 
kommun icke önskvärd inriktning ska undvikas. 

Nyanställd medarbetare, som för arbete har kortare relevant yrkeserfarenhet än 
redan anställd medarbetare med motsvarande arbete/arbetsuppgifter, ska normalt 
ha lägre lön. 

Nyanställd medarbetare, som saknar av arbetsgivaren eller av kollektivavtal eller 
lagstiftning angiven kompetens/utbildning/behörighet, ska normalt ha en lägre lön 
än medarbetare i motsvarande arbete/arbetsuppgifter som har föreskriven 
kompetens/utbildning/behörighet. 

Lönen ska vara individuell och differentierad och avspegla uppnådda mål och 
resultat. Dialogen mellan personalansvarig chef och medarbetare om mål, 
förväntningar, krav, uppnådda resultat och lön utifrån kända lönekriterier spelar en 
avgörande roll för trovärdigheten med individuell och differentierad lönesättning i 
kommunen. 

Enligt EG:s likalönedirektiv och utifrån EU:domstolens praxis om lika eller 
likvärdiga arbeten består lön av tre olika delar; arbetsvärderad 
deljbefattningsdeljyrkesdel, individuell del och marknadsdel. Den arbetsvärderade 
delen utgör den största delen av total lön. 

En för arbetsgivaren väl avvägd önskvärd lönestruktur kräver flera överväganden 
vid lönesättning vid rekrytering som vid löneöversyn. Dels måste respektive arbete 
värderas vad gäller den arbetsvärderade delen. Vidare måste en bedömning göras 
av medarbetarens uppnådda mål och resultat individuellt och differentierat efter 
kända lönekriterier. Slutligen måste marknadsdelen och förutsättningarna att för att 
rekrytera och behålla medarbetare beaktas. 

2 (5) 
2015-05-08 



Kommunstyrelsens förvaltning 

Ansvar och befogenheter i lönebildningsarbetet 

I lokal lönebildning med individuell och differentierad lönesättning ska ansvar och 
befogenhet att lönesätta såväl vid nyanställning som vid löneöversyn vara delegerat 
till personalansvarig chef i alla verksamheter. 

Personalansvarig chef ska ha erforderlig kompetens i 
lönebildning/lönesättning/löneavtalen för att få befogenhet att lönesätta såväl vid 
nyanställning som vid löneöversyn. Närmast överordnad personalansvarig chef 
ansvarar för att personalansvarig chef har erforderlig kompetens. Om 
personalansvarig chef ännu inte har erforderlig kompetens att fullgöra delegerat 
ansvar ska beslut tas av närmast överordnad personalansvarig chef. 

Lönebildning i Sala kommun föreslås ske med ansvarsfördelning enligt nedan. 

Kommunstyrelsen 

Hos arbetsgivaren Sala kommun ansvarar kommunstyrelsen via kommunstyrelsens 
arbetsgivarutskott för hur lönebildningen i sin helhet sköts av kommunen. 

Lönekostnaden, humankapitalet, medarbetarna utgör ca 2/3 av kommunens budget. 
I den lokala budgeten har det kommunövergripande kommunstyrelseperspektivet 
företräde vad avser önskvärd lönestruktur i förhållande till verksamhets· 
perspektivet i förhållande till medarbetarna. 

Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott 

Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott ansvarar och beslutar om 

1 Lokal lönebildning 
2 Direktiv, prioriteringar och beslut om löneöversynsutrymmen 
3 Andra anställningsförmåner än kontant lön eller alternativa pensionsförmåner 
utöver gällande kollektivavtal 
4 Pensionsförstärkning och särskild avtalspension 
5 Teckna bindande kollektivavtal för kommunen 
6 Avslut, uppsägning på grund av personliga förhållanden/avsked 
7 Avslut av anställning med förmåner utöver kollektivavtal och/eller lag 
8 Fastställande av lokala ingångslöner 
9 Fastställande av nya löner på individnivå vid löneöversyn enligt chef -
medarbetarmodellen 
10 Lönekartläggning 
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Kommunstyrelsens förvaltning 

Tillämpning av delegerad lönesättning 

Kommunen är en enda arbetsgivare i förhållande till sina medarbetare Samtliga 
delegater med rätt att lönesätta medarbetare är skyldiga att kontinuerligt samråda 
sinsemellan och med personalkontoret för att bibehålla en enhetlig lönesättning och 
därmed önskvärd lönestruktur inom kommunen_ Detta samråd är speciellt viktigt 
vid lönesättning av medarbetare med arbete/arbetsuppgifter som finns inom flera 
verksamheter som exempelvis chefer. Någon kommunintern 
lönebildningskonkurrens accepteras inte, varken vid skattefinansierad eller 
intäktsfinansierad verksamhet. 

Delegationens omfattning 

Med hänvisning till HÖK (Huvudöverenskommelsen om lön och allmänna 
anställningsvillkor) omfattar den delegerade lönesättningsrätten för 
personalansvarig chef/delegat. 

1 Rätten att träffa individuell överenskommelse om lönesättning enligt HÖK vid 
nyanställning samt rätten att lönesätta vid löneöversyn enligt chef -
medarbetarmodellen. 
2 Rätten att besluta om tidsbegränsat lönetillägg för högst 12 månader -
kommunchef, skolchef, socialchef. 

Rätten att lönesätta mellan löneöversynerna vid förändring av anställning/arbete 
till 50% eller mer vilket kan påverka arbetsvärderingen i kommunens 
lönekartläggning enligt diskrimineringslagen omfattas inte av lönesättningsrätten 
för personalansvarig chef/delegat. Vid sådan förändring ska överenskommelse om 
AID-klassificering av förändrad anställning och ny lön ske med personalkontoret. 

Tolkning 

Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott ansvarar för tolkning och tillämpning av alla 
frågor kring lönebildning i kommunen. Vid oklarhet ska alltid samråd ske med 
personalkontoret. Vid lönesättning av chefer ska samråd med personalkontoret 
göras i syfte att bibehålla en för kommunen önskvärd lönestruktur. 

Detta förslag har varit föremål för beredning i kommunstyrelsens 
arbetsgivarutskott. 
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Kommunstyrelsens förvaltning 

Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunstyrelsen besluta 

att upphäva Lönebildning i Sala kommun KS 2010/96/1 

att fastställa Lönebildning i Sala kommun 
\ ,,-----
~ ~~n 
Lars-Gör~nv, 
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Kommunstyrelsens delegationsordning i personalärenden,4.1 -
lön och anställning i arbetsmarknadspolitiska åtgärder 

I nu gällande delegationsordning i personalärenden 4.1 är delegat 
enhetschef inom kommunen. 

För att uppnå en enhetlig, effektiv och samordnad handläggning 
av lön och anställning i arbetsmarknadspolitiska åtgärder somt e 
x lönebidragsanställning med rekryteringsstöd samt anställning 
enligt kollektivavtalet BEA är en förändring av beslutanderätten 
nödvändig i nu gällande delegationsordningen 4.1. 

För kommunstyrelsens delegationsordning i personalärenden 4.1 
föreslås därför att delegat är enhetschef vid arbetsmarknads
enheten (AME) med möjlighet att vidaredelegera inom enheten. 

Förslaget till förändring av delegationsordningen enligt ovan har 
varit föremål för beredning i kommunstyrelsens arbetsgivar
utskott 2015-05-07. 

Kommunstyrelsen föreslås därför besluta 

att ändra kommunstyrelsens delegationsordning i personal
ärenden 4.1 lön och anställning i arbetsmarknadspolitiska 
åtgärder somt ex lönebidragsanställning, anställning med 
rekryteringsstöd samt anställning enligt BEA från enhetschef 
till enhetschef vid arbetsmarknadsenheten med möjlighet att 
vidaredelegera inom enheten 

Lars-Göran Carlsson 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-188 SO 
kommun.info@sala.se 

www.sala.se 

Lars-Göran Carlsson 
Förhandlare 

lars-gora n.carlsson@sala.se 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2015-05-19 

Nya avgifter inom fritidshem och förskoleverksamhet 

INLEDNING 

Dnr 2015/358 

Förordningen om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom för
skolan och fritidshemmen har ändrats, innebärande att från 1 juli 2015 kommer 
inkomsttaket att indexeras. Det innebär troligtvis att den maximala avgiftsnivån 
kommer att höjas varje år. Föreslagen ändring i avgiftstaxan är att maxbeloppen i 
taxan tas bort och ersätts av texten "max upp till för varje år av staten angivet 
inkomsttak". 1 övrigt inga förändringar i taxan. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/99/1, SKN § 35 med underlag 

Kanslichef Benny Wetterberg föredrar ärendet. Skolchef JuneAnn Wincent deltar vid 
ärendets behandling. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
fil!:, i enlighet med skolnämndens förslag, revidera avgifter och tillämpningsföre
skrifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Sala kommun med att de 
angivna maxnivåerna i taxan ersätts med texten "max upp till för varje år av staten 
angivet inkomsttak", att gälla från och med den 1 juli 2015, samt 
att kommunstyrelsen får i uppdrag att årligen justera avgifterna enligt gällande 
index. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 

fil!:, i enlighet med skolnämndens förslag, justera avgifter och tillämpningsföre
skrifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Sala kommun med att de 
angivna maxnivåerna i taxan ersätts med texten "max upp till för varje år av staten 
angivet inkomsttak", att gälla från och med den 1 juli 2015, samt 

att kommunstyrelsen får i uppdrag att årligen justera avgifterna enligt gällande 
index. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

jr2 
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D SALA 
KOMMUN 

§ 35 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
SKOLNÄMNDEN 

5ammanträde.'idatum 

2015-04-15 
lnk. 2015 -04- 2 3 

Diarlenr - /";) 3V8 Aktbilaga I 
Dpb: 

Dnr 2015/311 

Nya avgifter inom fritidshem och förskoleverksamhet 

INLEDNING 
Förordningen om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan 
och fritidshemmel har ändrats. Från 1 juli 2015 kommer inkomsttaket att indexeras. 

Det innebär med all sannolikhet att den maximala avgiftsnivån kommer att höjas 
varje år. 

För närvarande är inkomsttaket 42000 kr, vilket gör att avgiften för barn 1 och med 
ett avgiftstak på 3 procent är högst 1260 kr. Efter höjningen juli 2015 blir 
motsvarande avgift högst 1287 kr. 

Kommunen kan behålla det tidigare avgiftstaket, men bidragramen från staten 
minskas i förhållande till det förändrade avgiftstaket. 

Det som behöver ändras är att maxbeloppen i taxan tas bort och ersätts med texten; 
"max upp till för varje år av staten angivet inkomsttak". 

Inga andra förändringar behöver göras i de avgifter och tillämpningsföreskrifter 
som fastställdes av fullmäktige 28 januari 2013 och har gällt sedan 1 februari 2013. 

Beredning 
Missiv per den 2015-04-08. 
Avgifter och tillämpningsföreskrifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 
i Sala per den 2012-11·20. 
Utbetalningsmeddelande, Statsbidrag för maxtaxa inom förskolan, fritidshemmet 
och annan pedagogisk verksamhet för mars 2015 per den 2015-03-24. 
Benny Wetterberg föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Peter Molin (M) yrkar att skolnämnden beslutar 
att föreslå fullmäktige att justera avgifter och tillämpningsföreskrifter för förskola, 
fri tidshem och pedagogisk omsorg i Sala med att de angivna maxnivåerna i taxan 
ersätts med texten "max upp till för varje år av staten angivet inkomsttak". 

BESLUT 
Skolnämnden beslutar 

att föreslå fullmäktige att justera avgifter och tillämpningsföreskrifter för förskola, 
fri tidshem och pedagogisk omsorg i Sala med att de angivna maxnivåerna i taxan 
ersätts med texten "max upp till för varje år av staten angivet inkomsttak". 

Utdrag 
Kommunfullmäktige 

(26) 
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SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

lnk. 2015 ·04· 2 3 
D1arlenr c2.. h ;,s /~J~o fAktbilaga J 

Opti: 

Avgifter och tillämpningsföreskrifter för förskola, fritidshem och 
pedagogisk omsorg i Sala 
Följande avgifter och tillämpningsföreskrifter har fastställts av Kommunfullmäktige 
i Sala 28 januari 2013 och gäller från och med 1 februari 2013. 

Förskola och pedagogisk omsorg 
Förskoleverksamhet för barn i ålder 1-5 år bedrivs i form av förskola enligt 
förskolans läroplan och pedagogisk omsorg (familjedaghem). 

I familjedaghem bedrivs verksamheten av dagbarnvårdare i deras egna hem, ibland 
kompletterat med gemensamma lokaler. Familjedaghemmen bedrivs enligt de 
allmänna råd för familjedaghemmen som Skolverket givit ut 

Allmän förskola 
Allmän förskola erbjuds för alla barn från och med höstterminen det år de fyller tre 
år, till och med vårterminen det år de fyller sex år. Verksamheten omfattar 525 
timmar om året, under skolans läsårstider och är avgiftsfri. Verksamheten är frivillig 
och bedrivs på de tider som förskolechef bestämt på varje enskild förskola. De barn 
som redan har plats i förskoleverksamhet med minst 525 timmar /år får behovet av 
allmän förskola tillgodosett inom ordinarie tillsynstid och förskoleplats. 

Öppen förskola 
Öppen förskola är en kompletterande form av förskoleverksamhet, som är avgiftsfri 
och där inskrivning inte behövs. I Öppna förskolan vistas barnen med föräldrar eller 
annan vuxen som ansvarar för medföljande barn. Öppna förskolan bedrivs enligt de 
allmänna råd och riktlinjer som Skolverket givit ut 

Fritids hem 
Fri tidshem, bedrivs för barn från och med 1 augusti det år barnet blir sex år, till 30 
juni det år det blir 13 år, och bedrivs enligt läroplanen. 
För att ha rätt till fritidshem måste föräldrarna arbeta eller studera de tider för 
vilket omsorg söks. De barn som bedöms vara i behov av särskilt stöd, skall också 
erbjudas plats. Är hehovet begränsat till lov som är kortare än fyra dagar, tas ingen 
avgift ut. 

SAlA KOMMUN 
Skolförvaltningen 
Sm:304 
733 25 SALA 

Besöksadress: Drottninggatan 5 
Växel: 0224-553 91 
Fax: 0224"774 46 
skf@sa!a.se 
www.sala.se 

, 



Alternativ förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 
I kommunen finns flera enskilda förskolor som drivs av föräldrar, personal eller 
föreningar. Dessa får bidrag från kommunen, med syfte att de i grunden ska ha 
likvärdiga ekonomiska möjligheter att bedriva verksamheten, som kommunen. De 
bestämmer - inom de ramar som lagar och förordningar ger· själva sina regler och 
avgifter. Eftersom Sala kommun anslutit sig till modellen med maxtaxa, får dock inte 
de enskilda driftsformerna tillämpa taxor som överstiger den av riksdagen 
beslutade maxtaxan för förskolan. 

PLACERING 

Kötid 
Tidigast möjliga ködatum är barnets 8-månadersdag. Om ansökan om plats 
inkommer tidigare blir ködatumet ändå barnets 8-månadersdag. 

Kommunen skall erbjuda plats inom fyra månader från den dag ansökan om plats 
inkom, alternativt; tidigast möjliga ködatum enligt ovanstående. Denna garanterade 
tid gäller endast plats i förskola/pedagogisk omsorg. Det är alltså ingen garanti för 
att barnet får plats där vårdnadshavaren/vårdnadshavarna önskar. 

Förtursregler 
Förtur till plats ges för 

1. barn i behov av särskilt stöd, Skollagens 8 kap 7§. 

2. barn med syskon i samma hushåll som redan är placerade på 
förskolan/pedagogisk omsorg, 

Vid placering gäller ovanstående förtursregler och garantitid. Skolförvaltningens 
handläggare av förskoleplaceringar beslutar om placering utifrån en 
helhetsbedömning av vad som är bästa möjliga fördelning i barngrupperna. Hänsyn 
tas då till barnets bostadsadress, barnets ålder, anmälningsdag och önskat 
placerings datum. Vikten av dessa olika faktorer kan variera beroende på 
förutsättningarna vid tiden för placeringen. 

Upptagningsområden 
Av skollagen framgår att plats skall erbjudas vid en förskoleenhet så nära barnets 
eget hem som möjligt. Skälig hänsyn ska tas till vårdnadshavares önskemål. l Sala 
tätort ligger förskolorna så nära varandra att det i allmänhet inte finns geografiska 
hinder för var barnet placeras. 

Skolförvaltningen strävar efter att i sin handläggning erbjuda plats på den eller 
någon av de enheter som vårdnadshavare önskat i sin ansökan. Om det inte går, 
erbjuds barnet plats på någon annan enhet, så nära barnets hem som möjligt 
Förskolorna i Sala tätort utgör i så fall ett gemensamt upptagningsområde, för barn 
boende i Sala tätort 
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Omplacering 
Önskad omplacering inte utgör inte ensamt någon grund för någon förtur. 
Omplacering beviljas i mån av plats, eller utifrån bedömning av barnets behov av 
särskilt stöd. 

Förskola i annan kommun 
Den mottagande kommunen bestämmer om det finns möjlighet att ta emot barnet 
Om det finns särskilda skäl är kommunen skyldig att ge barnet en plats. Föräldrarna 
måste då kunna styrka de skäl som angetts. Växelvis boende för barnet räknas inte 
som särskilda skäl. 

Villkor 
Alla barn i åldern 1-5 år har i Sala rätt till 15 timmars vistelse i förskola eller 
familjedaghem per vecka. För längre vistelse än så, måste föräldrarna kunna påvisa 
att de har behov av detta, till följd av förvärvsarbete eller studier, eller att barnet av 
rektor bedöms ha särskilt behov av detta. Närvarotid beslutas av förskolechef efter 
samråd med föräldrar. 

Semester, lov och annan ledighet 
Förskola, familjedaghem (dagbarnvårdare) och fritidshem erbjuds inte under 
föräldrars semester, sommarlov eller annan ledighet, om inte särskilda skäl finns. 

Öppettider 
Förskoleverksamhet och fritidshem öppnas tidigast kl 06.00 och stänger senast 
19.00. 

Vistelsetider 
Det skall alltid finnas ett aktuellt schema över barnets vistelsetider. 
Blankett finns på förskolan, fritidshemmet, hos dagbarnvårdaren och inlämnas till 
skolförvaltningen. 
Blankett kan också fäs under de adresser som redovisas här nedan under rubriken 
Ansökan om plats. 

Ansökan om plats 
Ansökan om plats i förskola, familjedaghem och skolbarnsomsorg görs skriftligt på 
blankett som kan laddas ner via kommunens hemsida webbsida www.sala.se eller 
fås genom Skolkansliet, tel 0224-74 80 10. 

Den ska lämnas eller skickas till: 
Sala kommun 
Skolförvaltningen 
Box304 
733 25 Sala 
Besöksadress: Drottninggatan 5 
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AVGIFTER 
Avgiften baseras på hushållets inkomster. 
Hushållet kan bestå av en ensamstående förälder, ett par som är gifta eller 
sammanboende som är folkbokförda på samma adress. Det innebär att det räcker 
med att man är folkbokförda på samma adress för att bådas inkomster ska ligga till 
grund för avgiften, oavsett om barnet/barnen är gemensamma. 

Vid växelvis boende kan avgiften, efter ansökan, baseras på respektive hushålls 
inkomster. 

När ska avgift betalas? 
Fast avgift skall betalas varje månad så länge avtal om plats finns. Avgift tas ut under 
årets 12 månader. Avgift ska alltså betalas även om barnet inte vistas i 
barnomsorgsverksamhet, på grund av sjukdom, ferier, semester, eller annan 
ledighet. 
Avgift tas ut från första inskrivningsdag och betalas i slutet av varje månad. 
Uppsägningstiden är två månader för plats i förskoleverksamhet och en månad för 
plats i fritidshem. För del av månad, räknas avgiften per dag som 1/30 av 
månadsavgiften. 

Avgift tas inte ut 
a) för barns första inskolningsperiod vid placering i förskola, familjedaghem eller 
fritidshem. lnskolningsperiod uppgår till högst 14 dagar. 1 inskolningsperioden 
inräknas lördagar och helgdagar. 
b J för avtalad placeringstid då placering genom dagbarnvårdares sjukdom eller 
annan ledighet inte kunnat erbjudas. Avgift för del av månad uttages enligt ovan. 
c) för tid i allmän förskola, motsvarande 15 timmar i veckan under skolans 
läsårstider, det vill säga 525 timmar per år. 
Barn som är berättigade till allmän avgiftsfri förskola, men där föräldrarna väljer 
familjedaghem som alternativ, är också avgiftsbefriade på motsvarande sätt, under 
de tider som förskolechef bestämt. 
d)) för barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin 
utveckling tas endast avgift ut för den tid i verksamheten som överstiger 15 
timmar /vecka. 1 sådana fall tas avgift ut enligt skolbarnstaxa. 

Avgiftsunderlag: 
Med avgiftsgrundande inkomst avses lön före skatt och andra skattepliktiga 
inkomster i inkomstslaget tjänst samt överskott i inkomstslaget näringsverksamhet 
enligt inkomstskattelagen under bidragsåret. 

Förändring av vistelsetid 
Om förändring av barnets vistelsetid påverkar avgiften, sker förändringen av 
avgiften månaden efter det att schemaändring anmälts. 
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Ändrad inkomst 
Uppgifter om inkomstförändring skall lämnas omedelbart eller efter anmodan. 
Förändring av avgiften sker månaden efter det att uppgifter om nya 
inkomstuppgifter inkommit till skolförvaltningen. Om inkomstuppgifter inte lämnas, 
tillämpas den högsta avgiftsklassen i maxtaxan, så länge inte inkomstbesked lämnats 
som visar att en lägre avgift skall betalas. 

Kontroll av inkomst 
Kommunen kan kontrollera inkomst i efterhand hos Skatteverket Om kontrollen 
visar att avgiften borde ha varit högre, kan efterkrav ställas. Kommunen i sin tur 
återbetalar avgift om inkomsten visar sig varit lägre än vad som rapporterades. 

Uppsägning 
Uppsägning skall alltid ske för att avtalet skall upphöra att gälla. Avtalstiden utgår 
för barn i förskoleåldern två månader efter uppsägning. För fritidshem utgår 
avtalstiden en månad efter uppsägning. Under uppsägningstiden skall avgift 
erläggas på sedvanligt sätt. 
Om en plats sägs upp och återplacering önskas inom tre månader, skall placering 
räknas som om den fortgått hela perioden och avgift debiteras retroaktivt för dessa 
månader. 
Avgift erläggs med 1/30 per dag av fastställd månadsavgift under del av månad. 
Avtalet upphör med automatik, när barnet uppnått den ålder då det inte längre 
omfattas av rätt till kommunal barnomsorg, om inte särskilda skäl föreligger. 

Försäkringar 
Alla barn som är inskrivna i verksamheten är olycksfallsförsäkrade. Information om 
försäkringen kan fås via Skolförvaltningens centrala kansli och på kommunens 
hemsida. 

Planeringsdagar 
Verksamheten har rätt att stänga tre till fyra dagar per år, för planering och 
kompetensutveckling. Föräldrar ombeds att respektera och planera för detta. Skulle 
det ändå vara omöjligt för föräldrarna att ombesörja barnomsorgen under dessa 
dagar, finns viss begränsad möjlighet, genom att tillfälligt flytta barnen till annan 
enhet än den ordinarie. Planeringsdagarna ingår i den ordinarie taxan, och ger inget 
avdrag på avgiften. 

Bristande betalning 
Vid bristande betalning tillämpas kommunens kravrutiner. Den som inte betalar, 
riskerar att mista platsen. Så länge skulden är obetald, kan också andra barn i 
familjen hindras att få plats. 



Taxan 
Familjens yngsta barn räknas alltid som barn ett, och näst yngsta som barn två, 
etcetera. 

Barn1 

Förskola och 3 O/o av inkomsten, 

familjedaghem max 1260 kr/mån 

Allmän förskola, 2,5 °/o av 

utöver den inkomsten, max 

avgiftsfria tiden. 1050 kr/mån 

Fritidshem 2 °/o av' lnkoinsten, 

max840kr 

Barn2 

2 o/o av inkomsten, 

max 840 kr /mån 

1,5 o/o av 

inkomsten, max 

630 kr/män 

1 o/o av inkomsten, 

max420kr 

Barn3 Barn4 

1 o/o av inkomsten, lt1g~n ~vgift 

max 420 kr/mån 

Ingen avgift ingen avgift 

1 % av inkomsten1 Ingen avgift 

max 420 kr 

För barn som enligt skollagen är i behov av särskilt stöd, betalas enligt ovanstående 
fritidshemsavgift för den tid som överstiger den enligt lagen avgiftsbefriade tiden, 
bortsett från barn 3, som är helt avgiftsbefriat. 



SALA 
KOMMUN 

§ 122 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2015-05-19 

Dnr 2015/357 

Övertagande av verksamhet vid AB Salboheds gymnasiesärskola 

INLEDNING 
Det har till Sala kommun inkommit en begäran om att kommunen ska ta över 
undervisningen vid Salbohedskolan (AB Salboheds Gymnasiesärskola). Detta skulle 
innebära så kallad verksamhetsövergång. Ett vårdbolag, Humana, tar över boende
verksamheten vid skolan. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/100/1, SKN § 36 med underlag 

Handläggare Jacob Fjellander föredrar ärendet. SkolchefJuneAnn Wincent deltar vid 
ärendets behandling. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
fil!, i enlighet med skolnämndens förslag, Sala kommun genom verksamhets
övergång tar över undervisningen vid AB Salboheds Gymnasiesärskola. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 

fil!. i enlighet med skolnämndens förslag, Sala kommun genom verksamhetsöver· 
gång tar över undervisningen vid AB Salboheds Gymnasiesärskola. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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SALA 
KOMMUN 

§ 36 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
SKOLNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2015-04-15 

lnk. ?~ 'i -04- 2 3 
Oiarienr 

Opt,; 
'-------·-·······----' 

Dnr 2015/139 

Övertagande av verksamhet, AB Salboheds gymnasiesärskola 

INLEDNING 
Det har till Sala kommun inkommit en begäran om att kommunen ska ta över 
undervisningen vid Salbohedskolan (AB Salboheds Gymnasiesärskola). Detta skulle 
innebära så kallad verksamhetsövergång. Salbohedskolan begär ingen ersättning för 
detta överlåtande. 

Om verksamhetsövergång 
Verksamhetsövergång innebär att hela den befintliga personalen tas över med 
befintliga anställningsvillkor, såsom lön, arbetstid, anställningsdagar och andra 
villkor och förmåner. Det föreligger dock ingen skyldighet för personalen att följa 
med till nya arbetsgivaren, de kan avböja erbjudandet. 

I erbjudandet från AB Salboheds Gymnasiesärskola om överlåtande genom 
verksamhetsövergäng ingår följande: 

• Verksamheten (själva undervisandet) 

• Personalen 

• Eleverna, i dagsläget nio stycken 

• Undervisningen kommer fortsätta i samma lokaler 

• Befintliga läromedel och lösa inventarier i undervisningslokalen 

Om elevassistenter på entreprenad 
På gymnasiesärskolan Salbohedskolan går idag nio elever. De undervisas vanligtvis i 
grupper om tre av en lärare och en elevassistent. En styrka i upplägget är att 
elevassistenterna arbetar även i boendet och alltså kan följa eleverna under hela 
dagen. Detta ger förutsättningar för en god kontinuitet för eleverna samtidigt som 
det ger möjlighet att erbjuda goda arbetsvillkor för personalen, vilket kan bidra till 
att attrahera kompetent personal, vilket även detta gynnar eleverna. 

övriga bakgrundsfakta 
Eftersom detta beslut är av större betydelse för kommunen är det 
Kommunfullmäktige som har att fatta beslut efter Skolnämndens beredning. 

Beslutet förutsätter att förhandlingar genomförs med Kommunal enligt MBL 10 § 
och 38 § samt med Kommunal och Lärarförbundet om anställningsvillkoren. 

Beredning 
Missiv per den 2015-04-08. 
Jakob Fjellander föredrar ärendet. 

Ajournering 
Amanda Lind blad (S) begär fem minuters ajournering. 

r Utdragsbestyrkande 
----------
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Fortsättning§ 36 

Yrkanden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
SKOLNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2015·04-15 

Peter Mo lin (M) yrkar att skolnämnden beslutar 
att hos kommunfullmäktige begära att Sala kommun accepterar erbjudandet om att 
genom verksamhetsövergång ta över undervisningen vid AB Salboheds 
Gymnasiesärskola, under förutsättning att erforderliga förhandlingar med berörda 
arbetstagarorganisationer slutförts i enighet, 

att under förutsättning att kommunfullmäktige accepterar erbjudandet om att ta 
över verksamheten från AB Sal bo heds Gymnasiesärskola inrätta en skolenhet med 
benämningen Salboheds gymnasiesärskola 

att under förutsättning att kommunfullmäktige accepterar erbjudandet om att ta 
över verksamheten från AB Salboheds Gymnasiesärskola köpa elevassistenttjänster 
till skolverksamheten från AB Salboheds Gruppboende 

Anders Wigelsbo (C) och Anna Gillerblad (C) yrkar bifall till Peter Molins (M) 
yrkande. 

Protokollsanteckning 
När ett ärende som rör utökning av kommunens verksamhet presenteras så bör 
underlaget lämpligen innehålla alla de delar som kan anses relevanta för att fatta 
beslut, det gäller även underlaget för Övertagande av undervisningen vid 
Salbohedsskolan. 

Lokalerna för verksamheten berörs inte trots att det finns en avsikt att hyra 
lokalerna där verksamheten idag finns. Då elevantalet på skolan idag är mycket lågt 
är det relevant att också inkludera den gjorda bedömningen om konsekvenser för 
variationer i elevunderlaget. Det har bedömts att det inte är troligt att underlaget 
blir för lågt för att verksamheten ska kunna bedrivas. Skolverksamheten är 
beroende av gruppboendet och verksamheten bedöms kunna bedrivas så länge 
boendet är aktivt. Om skolverksamheten inte längre skulle bli aktuell så har det 
också gjorts bedömningar om att Barn och Utbildning kan bära den eventuella 
övergångskostnaden som i så fall kan uppstå. 

Alla dessa delar är relevanta för att ett beslut ska tas och vi anser att underlaget 
behöver kompletteras på ett sådant sätt att det ger en helhetsbild. 

Amanda Lindblad (S), Kenneth Edwardsson (S) och Beatrice Woldert (MP). 

BESLUT 
Skolnämnden beslutar 

att hos kommunfullmäktige begära att Sala kommun accepterar erbjudandet om att 
genom verksamhetsövergång ta över undervisningen vid AB Salboheds 
Gymnasiesärskola, under förutsättning att erforderliga förhandlingar med berörda 
arbetstagarorganisationer slutförts i enighet, 

att under förutsättning att kommunfullmäktige accepterar erbjudandet om att ta 
över verksamheten från AB Salboheds Gymnasiesärskola inrätta en skolenhet med 
benämningen Sal bo heds gymnasiesärskola samt 

~~~~~~~~~~~~~~~~~-
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Fortsättning§ 36 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
SKOLNÄMNDEN 

Sammantriidesdatum 

2015-04-15 

iill under förutsättning att kommunfullmäktige accepterar erbjudandet om att ta 
över verksamheten från AB Salboheds Gymnasiesärskola köpa elevassistenttjänster 
till skolverksamheten från AB Salboheds Gruppboende 

Utdrag 
Kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 
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ÄRENDE 11 

DNR 2015/139 
JAKOB F JELLANDER 

DIREKT: 0224-74 80 03 

BARN OCH UTBILDNING 

Skolnämnden SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

lnk. 2015 -04- 2 3 
D!arlenr '!':JOJS/ J'57-!Aktbi!aga ;,, 
Opb: i 

MISSIV 

Övertagande av undervisningen vid Salbohedskolan 

INLEDNING 
Det har till Sala kommun inkommit en begäran om att kommunen ska ta över 
undervisningen vid Salbohedskolan (AB Salboheds Gymnasiesärskola). Detta skulle 
innebära så kallad verksamhetsövergång. Salbohedskolan begär ingen ersättning för 
detta överlåtande. 

Salbohedskolans bakgrund och utveckling 
Sal bo heds kolan har sedan 2011 års skollag infördes minskat ordentligt i omfattning. 
Detta eftersom skollagen förändrade särskolans målgrupp då det efter 2011-07-11 
krävs en utvecklingsstörning för att tillhöra nämnd målgrupp. Enligt 
Salhohedskolans bedömning har skolan blivit för liten för att kunna utvecklas 
framgångsrikt på egna ben. 
Salbohedskolan uppger även att deras LSS-verksamhet kan utvecklas mer än de 
själva har kraft till. Av den anledningen har de inlett en förhandling med en stor 
vårdkoncern, Humana AB, vilken är genom övertagande av verksamheten 
intresserad av att tillsammans med dem utveckla verksamheten vidare. Humana AB 
har idag c:a 8 000 anställda. Vid överlåtelse till dem skulle verksamheten ingå i en 
satsning inom barn- och ungdomsområdet. Humana AB har tillskrivit Sala kommun 
och tillkännagivit sitt intresse att förvärva AB Salboheds Gruppboende om Sala 
kommun tar över Salbohedskolan. 
Humana AB har meddelat att de i så fall inte har någon avsikt att driva skola i 
Sal bo hed. 

Om verksamhetsövergång 
Verksamhetsövergång innebär att hela den befintliga personalen tas över med 
befintliga anställningsvillkor, såsom lön, arbetstid, anställningsdagar och andra 
villkor och förmåner. Det föreligger dock ingen skyldighet för personalen att följa 
med till nya arbetsgivaren, de kan avböja erbjudandet. 

I erbjudandet från AB Salboheds Gymnasiesärskola om överlåtande genom 
verksamhetsövergång ingår följande: 

• Verksamheten (själva undervisandet) 

• Personalen 

• Eleverna, i dagsläget nio stycken 

• Undervisningen kommer fortsätta i samma lokaler 

• Befintliga läromedel och lösa inventarier i undervisningslokalen 

Personalomfattningen är idag tre lärare (2,5 tjänst) och fyra elevassistenter (3,6 
tjänst). 



BARN OCH UTBILDNING 

Vid en verksamhetsövergång ska enligt vår nuvarande bedömning all personal som 
arbetat i undervisningsverksamheten erbjudas att följa med. Detta innebär att Sala 
kommun blir skyldig att erbjuda förutom lärarna även elevassistenterna att följa 
med i övertagandet Detta skulle dock innebära för dessa att de måste byta 
arbetsuppgifter, eftersom Sala kommun kommer köpa assistenttjänst från 
boendebolaget (se följande avsnitt om entreprenad). Alla elevassistenter som idag 
är anställda i verksamheten kommer erbjudas anställning av boendebolaget för att 
på så vis få behålla sina arbetsuppgifter. Enligt boendebolagets uppgifter kommer 
alla (kanske med ett undantag) välja detta alternativ. 

Om elevassistenter på entreprenad 
På gymnasiesärskolan Salbohedskolan går idag nio elever. De undervisas vanligtvis i 
grupper om tre av en lärare och en elevassistent En styrka i upplägget är att 
elevassistenterna arbetar även i boendet och alltså kan följa eleverna under hela 
dagen. Detta ger förutsättningar för en god kontinuitet för eleverna samtidigt som 
det ger möjlighet att erbjuda goda arbetsvillkor för personalen, vilket kan bidra till 
att attrahera kompetent personal, vilket även detta gynnar eleverna. 

Om Sala kommun tar över undervisningen uppstår förhållandet att det blir två 
skilda huvudmän för undervisning och boende. Om elevassistenterna skulle 
anställas av Sala kommun upphör därmed praktiskt taget möjligheterna till 
kontinuitet för eleverna, att få hjälp av samma elevassistenter under hela dagen. Om 
däremot elevassistenterna anställs av boendet finns möjlighet för kommunen att 
genom entreprenad anlita dessa. Enligt skollagen, 23 kap. 3 får inom gymnasie
särskolan "uppgifter som inte är hänförliga till undervisningen överlämnas på 
entreprenad". 

Vid köp av assistenttjänst från boendebolaget används så kallad direktupphandling. 
Eftersom omfattningen överstiger tröskelvärdet enligt Lagen om offentlig 
upphandling (LOU), har kommunchefen och skolchefen granskat ärendet och fattat 
ett beslut att en sådan direktupphandling kan genomföras med bänvisning till att 
det i ärendet råder synnerliga skäl enligt LOU 15 kap. 3 §, 

Övriga bakgrnndsfakta 
Eftersom detta beslut är av större betydelse för kommunen är det 
Kommunfullmäktige som har att fatta beslut efter Skolnämndens beredning. 

Beslutet förutsätter att förhandlingar genomförs med Kommunal enligt MBL 10 § 
och 38 § samt med Kommunal och Lärarförbundet om anställningsvillkoren. 

Konsekvenser för landsbygden 
Beslutet bedöms gynna Salbohed med omnejd i vid bemärkelse genom att 
arbetstillfällen blir kvar. Det innebär också goda möjligheter till en framtida 
expansion, med möjligt stöd av en större vårdkoncerns resurser. 

2 (3) 
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Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet bedöms inte ha några direkta ekonomiska konsekvenser. Kostnaderna för 
verksamheten faktureras elevernas hemkommuner. 

ORDFÖRANDES FÖRSLAG TILL BESLUT 
Skolnämnden föreslås besluta 

att hos kommunfullmäktige begära att Sala kommun accepterar erbjudandet om att 
genom verksamhets övergång ta över undervisningen vid AB Salboheds 
Gymnasiesärskola, under förutsättning att erforderliga förhandlingar med berörda 
arbetstagarorganisationer slutförts i enighet, 

att under förutsättning att kommunfullmäktige accepterar erbjudandet om att ta 
över verksamheten från AB Salboheds Gymnasiesärskola inrätta en skolenhet med 
benämningen Salboheds gymnasiesärskola 

att under förutsättning att kommunfullmäktige accepterar erbjudandet om att ta 
över verksamheten från AB Salboheds Gymnasiesärskola köpa elevassistenttjänster 
till skolverksamheten från AB Salboheds Gruppboende 
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i)IM!e:!\f Aktbilaga 

d<O 15 3 3 
BARN OCH UTBILDNING 

Kommunfullmäktige 

Komplettering av uppgifter i ärendet Övertagande av 
undervisningen vid Salbohedskolan 

INLEDNING 
Skolnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2015-04-15: 

1111 
2015-05-19 

DNR 2015/139 
JAKOB FJELLANDER 

DIREKT: 0224-74 80 03 

att hos kommunfullmäktige begära att Sala kommun accepterar erbjudandet om att 
genom verksamhetsövergång ta över undervisningen vid AB Salboheds 
Gymnasiesärskola, under förutsättning att erforderliga förhandlingar med berörda 
arbetstagarorganisationer slutförts i enighet, 

Till protokollet fogades en protokollsanteckning som efterfrågade komplettering av 
underlaget, därav detta dokument. 

LOKALFRÅGAN 
Förhandlingar med Salbohedskolan har nu resulterat i att AB Sal bo heds Fastigheter 
erbjuder Sala kommun ett nyttjandeavtal. Innehållet är i huvudsak att fastighets
bolaget upplåter lokaler till undervisningen och att Sala kommun betalar per elev 
och termin. Detta innebär alltså att Sala kommun inte gör något åtagande utöver 
löpande termin och att ersättningen är proportionell till elevantalet, med ett tak på 
17 elever. Åtagandet är alltså knutet till att det finns elever, och alla kostnader för 
eleverna betalas av elevernas hemkommuner. 

RISKBEDÖMNING OCH EKONOMISKA KONSEKVENSER 
Alla löpande kostnader faktureras elevernas hemkommuner, inklusive central OH. 

Genom upplägget att köpa in elevassistenttjänsterna från boendebolaget bortfaller 
risken därvidlag. I och med att lokalkostnaden endast debiteras per elev finns inte 
heller där någon risk. Den risk som finns är anställningen av lärarna, se följande 
avsnitt. 

Om konsekvenser av sjunkande elevantal 
Om elevantalet skulle sjunka så lågt att det inte längre går att bedriva undervisning 
med god kvalitet och verksamheten måste avslutas kommer avtalsenliga åtgärder 
vidtagas (LAS etc.). Kostnaderna för en sådan avveckling bedöms vara begränsade 
eftersom det i så fall inte kommer finnas mer än någon enstaka lärartjänst kvar och 
det finns omplaceringsmöjligheter inom annan särskola inom kommunen. 

Mot denna risk ska ställas möjligheten att Humana lyckas hålla igång eller 
expandera verksamheten. De kommer göra satsningar och ha långsiktiga åtaganden 
i boendeverksamheten. 



nsALA rr:; KOMMUN 

§ 124 

Just an s si n 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2015-05-19 

Dnr 2015/365 

Ansökan från Sala-Heby Energi AB om kommunal borgen 

INLEDNING 
Sala-Heby Energi AB har i protokoll daterat 2015-04·28 framställt önskemål om 
att Sala kommun ska ta beslut om att utöka sitt borgensåtagande med 54.250.000 
kronor, för att uppta ett lån för inlösen av befintligt reverslån. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/101/1, missiv från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2015/101/2, ansökan från Sala-Heby Energi AB 

Ekonomichef Mårten Dignell föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
att Sala kommun beviljar ett borgensåtagande för Sala Heby Energi AB på maximalt 
54.250.000 kr i samband med att bolaget löser befintligt reverslån, 
att Sala Heby Energi AB till Sala kommun ska betala en borgensavgift på 0,5%, 
samt 
att uppdra till kommunstyrelsens ordförande Carola Gunnarsson samt ekonomi
chef Mårten Dignell att underteckna kommunens borgsåtagande om maximalt 
54.250.000 kr gentemot Sala-Heby Energi AB. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 

att Sala kommun beviljar ett borgensåtagande för Sala Heby Energi AB på maximalt 
54.250.000 kr i samband med att bolaget löser befintligt reverslån, 

att Sala Heby Energi AB till Sala kommun ska betala en borgensavgift på 0,5%, 
samt 

att uppdra till kommunstyrelsens ordförande Carola Gunnarsson samt ekonomi
chef Mårten Dignell att underteckna kommunens borgsåtagande om maximalt 
54.250.000 kr gentemot Sala-Heby Energi AB. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Ekonomikontoret 

1(1) 
2015-05-11 

SKRIVELSE 

Mårten Dignell ALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

lnk. 2015 -05- I 3 

Borgen för Sala Heby Energi AB 

Olar!enr 
Dpb: 

Sala Heby Energi AB har i protokoll daterat 2015-04-28 framställt önskemål om att 
kommunen ska ta ett beslut om att utöka sitt borgensåtagande med 54.250.000 
kronor. 

Borgensåtagandet ska nyttjas för att uppta ett lån för inlösen av befintligt reverslån 
som bolaget har gentemot ägarna Sala och Heby kommuner. Beloppet grundas på 
Sala kommuns ägarandel på 87,5% i Sala Heby Energi AB. 

Med hänvisning till ovanstående hemställer jag att Kommunstyrelsen beslutar att 
hemställa att kommunfullmäktige beslutar 

att Sala kommun beviljar ett borgensåtagande för Sala Heby Energi AB på maximalt 
54.250.000 kr i samband med att bolaget löser befintligt reverslån, 

att Sala Heby Energi AB till Sala kommun ska betala en borgensavgift på 0,5% samt 

att uppdra till kommunstyrelsens ordförande Carola Gunnarsson samt ekonomichef 
Mårten Dignell att underteckna kommunens borgsåtagande om maximalt 
54 250 000 kr gentemot Sala Heby Energi AB. 

G
-. 
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Car1~la Gu~~arsson ~ C) ~ 
Kommunstyrelsens ordföhu.~ 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-188 50 
kommun.info@sala.se 
www.sala.se 

Mårten Dignell 
Ekonomichef 

Ekonomlkontoret 
marte n.dignell@sala.se 



Bilaga KS 2015/101/2 

Ansökan om kommunalborgen - ägarborgen 

Ägarna har vid årsstämman överlämnat de nyligen antagna ägardirektiven. Detta tillsammans 
med förändringen i konsortialavtalet mellan ägarna innebär att det reverslån som upptogs år 
2000 lösas i sin helhet, genom att ett externt lån upptas med en kommunal borgen. Lånet som 
upptas är på 62 MSEK varav ägarparterna kommer att gå i ägarboren motsvarande sin 
ägarandel. 

Mot denna bakgrund gör Sala-Heby Energi AB en förfrågan om kommunal proprieborgen 
motsvarande en ägarandel på 87,5% vilket innebär 54 250 000 SEK, med nedanstående 
beslutspunkter. 

att gå i borgen för Sala-Heby Energi AB:s räkning avseende upptagande av ett nytt 
lån för inlösen av befintligt reverslån. 

att såsom för egen skuld ingå borgen om 54 250 000 SEK jämte därpå löpande 
ränta och kostnader för Sala-Heby Energi AB:s låneförpliktelser avseende det 
nyupptagna lånet som ersätter befintligt reverslån. 

Sala den 28 april 2015 

Sala-Heb)' Energi AB 
.f f :r ./ I -

/,17 
)'.JL. ( 

~hrvfartensson -rhri•at,er Eriksson 
Ordförande 



§ 138 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTfET 

Sammanträdesdatum 

2015-05-26 

Dnr 2015/426 

Salabostäder AB - kommunfullmäktiges yttrande; nyproduktion, 
bildande av dotterbolag samt försäljning 

INLEDNING 
Salabostäder AB har vid sammanträde 2015-05-21 beslutat att inlämna en 
skrivelse till Sala kommun för kommunfullmäktiges beslut om medgivande 
avseende avyttrande av fastigheter, bildande, förvärv och avyttring dotterbolag 
samt nyproduktion av hyreslägenheter 

Beredning 
Bilaga KS 2015/117 /1, protokollsutdrag§ 56 
Bilaga KS 2015/117 /2, skrivelse från styrelsen Salabostäder AB (bilaga 6 i styrelse· 
protokollet) 

Hans Eljansbo (M), ordförande Salabostäder AB, föredrar ärendet. Bernard Niglis, 
VD Salabostäder AB, samt ekonomichef Mårten Dignell deltar vid ärendets behand
ling. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (CJ yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
att medge Salabostäder AB att under perioden fram till 2017-06-30 

• avyttra fastigheter med ett enskilt värde större än 10 Mkr, med ett samman
lagt antal lägenheter om maximalt 450 stycken 

• som förberedelse och fullgörande av avyttring, bilda, förvärva och avyttra 
dotterbolag 

• nyproducera hyreslägenheter för belopp upp till 100 Mkr. 

Protokollsanteckning 
Det antecknas i protokollet att Socialdemokraterna återkommer med yrkande vid 
kommunstyrelsens sammanträde. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 

;ill; medge Salabostäder AB att under perioden fram till 2017-06-30 

• avyttra fastigheter med ett enskilt värde större än 10 Mkr, med ett samman
lagt antal lägenheter om maximalt 450 stycken 

• som förberedelse och fullgörande av avyttring, bilda, förvärva och avyttra 
dotterbolag 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOlTET 

Sammanträdesdatum 

2015-05-26 

• nyproducera hyreslägenheter för belopp upp till 100 Mkr 

Utdrag: 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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Bilaga KS 2015/117/1 

Protokoll fört vid styrelsesammanträde i Salabostäder AB, torsdag 21 maj 2015 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

lnk. 2015 ·05- 2 1 

Plats: Salabostäders kontor, Sala 

Deltagande 
Ordinarie: Hans Eljansbo (ordf.), Mårten Öhrström, Åsa 
Nilsson, Jan Sund 
Suppleanter: Håkan Pettersson (tjänstgörande), Peter Kraft, 
Ragge Jagero 
Övriga: Bemard Niglis (VD), Magnus Bergström 
(Förvaltningschef) 
Personalrepresentanter: Anna-Lena Danneby 
Anmäld frånvaro: Magnus Eriksson 

Utdrag ur styrelseprotokoll för omedelbar justering 

§ 49 Sekreterare och protokolljusterare 

Till sekreterare utses Bemard Niglis och till protokolljusterare jämte ordföranden utses Åsa Nilsson. 
Justering sker måndag den I jnni klockan 07.30. 

§ 50 Godkännande av dagordning 

Utsänd dagordning genomgås. 

Styrelsen beslutar godkänna dagordningen. 

§ 56 Beslutsärenden 

Framställan om nyproduktion mm till ägaren. bilaga 6 

VD, Bernard Niglis och ordförande, Hans Eljansbo, redogör för ett förslag till skrivelse till 
kommunfullmäktige gällande medgivande av nyproduktion, försäljning och bildande av bolag för att 
genomföra försäljning. 

Styrelsen beslutar sända över skrivelsen, enligt bilaga, till kommunfullmäktige samt att punkten 
omedelbart justeras. 

Justeras: 

~~'~ 
1 



Bilaga KS 2015/117 1'2 

Datutn 2015-05-21 Styrelsesammanträde 2015-05-21 §56 Bilaga 6 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

lnk. 2015 -05· 2 1 

Diarienr Aktbi!aga 

,2015' 4 

Kommunfullmäktige 
Sala kommun 

Salabostäder AB - kommunfullmäktiges yttrande, nyproduktion, bildande av 
dotterbolag samt försäljning 

I enlighet med bolagsordningen §6 och ägardirektiv skall bolaget bereda Kommunfullmäktige 
att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars 
av större vikt fattas. I ägardirektivet finns den s.k. underställningsplikten beskriven mer i 
detalj och föreskriver att Kommunfullmäktiges godkännande skall inhämtas vad avser bl.a. 
nyproduktion av byggnader för belopp över I O Mkr, bildande av dotterbolag, förvärv eller 
avyttring av dotterbolag samt försäljning av fastigheter med ett enskilt värde större än I O Mkr. 

Styrelsen och bo lagsledningen i Salabostäder delar kommunens vision och ambition om att 
Salas befolkningstillväxt är prioriterad. Vårt bidrag är dels genom att vara en bra och attraktiv 
hyresvärd och dels att efter fönnåga tillföra fler bostäder genom nyproduktion. 

Intresset för Sala och att bo i Salabostäder är stort vilket märks genom positiv 
befolkningsutveckling och det faktum att bolaget sedan en tid tillbaks endast har en handfull 
lediga lägenheter. Vi är nu inne i ett intensivt planerings och beslutsskede för nyproduktion. 
En avgörande faktor utöver den höga efterfrågan har varit SABO:s (Sveriges allmännyttiga 
bostadsföretag) arbete med ramupphandlingar av nyckelfärdiga flerbostadshus s.k. 
Kombohus. Upphandlingen innebär att produktionskostnader pressats och att vi får ett 
maxpris på byggnation utöver tomt och grund. 

Nyproduktion samtidigt med nödvändigt underhåll av befintligt bestånd kräver ekonomiska 
resurser. Till det kan läggas behovet av att ha reserver för risken att man får lägre efterfrågan, 
vakanser eller andra kostnadsfördyringar samt ägarens finansiella mål om minst I 0% soliditet 
år 2020. 

En förutsättning för att, under överskådlig tid, kunna fatta beslut om nyproduktion är att 
bolaget kan avyttra ett antal av bolagets befintliga fastigheter. Därigenom förbättras bolagets 
möjligheter till att egenfinansiera nyproduktion och fortsatt underhåll med acceptabel 
soliditet. I rådande ränteläge finns ett intresse för hyresbostäder och fastighetsförvaltning och 
bolaget har uppvaktats av intressenter som uppmärksammat Sala som en av Västmanlands två 
(Sala och Västerås) tillväxtnoder. Avyttring och nyproduktion ökar sammantaget antalet 
bostäder i Sala samtidigt som fler hyresvärdar medför ökad koukurrens och skärper kraven på 
oss och andra aktörer. Av fuuktionella och kostnadseffektiva skäl sker ofta överlåtelser av 
flerfamiljsfastigheter i bolagsform. 

Org.nr Postadress 

565352-0500 Box 63 
733 21 SALA 

Besöksadress 

Brunnsgatan 31 
Sala 

Telefon direkt Telefon vx Telefax 

0224-858 14 0224-858 00 0224-159 95 



Datum 2015-05-21 Styrelsesammanträde 2015-05-21 §56 Bilaga 6 

I enlighet med styrelsens avsikter enligt ovan och med hänvisning till bolagsordning och 
ägardirektiv föreslår bolaget Kommunfullmäktige besluta medge Salabostäder AB att under 
perioden fram till 2017-06-30: 

• avyttra fastigheter med ett enskilt värde större än I O Mkr, med ett sammanlagt antal 
lägenheter om maximalt 450 stycken. 

• som förberedelse och fullgörande av avyttring, bilda, förvärva och avyttra dotterbolag. 

• nyproducera hyreslägenheter för belopp upp till 100 Mkr. 

Styrelsen Salabostäder AB 

Org.nr Postadress 

565352-0500 Box 63 
733 21 SALA 

Besöksad1'e5s 

B1unnsgatan 31 
Sala 

Telefon direkt Telefon vx Telefax 

0224-858 14 0224-858 00 0224-159 95 



ilsALA 
~KOMMUN 

§ 139 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2015-05-26 

Justering av nämndernas ramar för 2015 
Beredning 
Bilaga KS 2015/114/1, skrivelse från ekonomikontoret 

Dnr 2015/421 

Controller Inger Lindström föredrar ärendet. Ekonomichef Mårten Dignell deltar vid 
ärendets behandling. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår dels att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att justera anslagen för innevarande år enligt följande 
kommunstyrelsen · 3.657 tkr 
kultur- och fritidsnämnd + 500 tkr 
Totalt justerad ram · 3.157 tkr 
dels att kommunstyrelsen för egen del beslutar 
att justera anslagen inom kommunstyrelsens kontor enligt följande: 
kommunchef + 700 tkr 
medborgarkontoret · 1.145 tkr 
tekniska kontoret - 22 tkr 
samhällsbyggnadskontoret + 467 tkr 
Summa o tkr 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår dels att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 

att justera anslagen för innevarande år enligt följande 

kommunstyrelsen 
kultur- och fritidsnämnd 

Totalt justerad ram 

· 3.657 tkr 
+ 500 tkr 

· 3.157 tkr 

dels att kommunstyrelsen för egen del beslutar 

att justera anslagen inom kommunstyrelsens kontor enligt följande: 

kommunchef 
medborgarkontoret 
tekniska kontoret 
samhällsbyggnadskontoret 

Summa 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

+ 700 tkr 
· 1.145tkr 

· 22 tkr 
+ 467 tkr 

O tkr 

I 

Utdragsbestyrkande 

\)12-

6 {10) 
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
EKONOMIKONTORET 

lnk. :: 
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Justering av nämndernas ramar för 2015 

De beslutade ramarna för 2015 behöver justeras av fler olika anledningar, dels har för 
hög lönekompensation lagts ut i ram för tekniska kontoret, dels har övergången till 
komponentavskrivning from 2015 inneburit att lägre kapitaltjänstkostnader för 
gatuprogrammet kommer att debiteras än budgetera. För övrigt finns behov av 
omfördelningar inom ram mellan kontoren under Kommunstyrelsen samt Kultur- och 
fritidsnämnden. 

OMFÖRDELNINGAR INOM KOMMUNSTYRELSEN 

Kommunstyrelsen 
Kommunchef 

Medborgarkontoret 

Tekniska kontoret 

Samhällsbyggnadskontoret 

Summa 

+ 700 tkr 

- 1145 tkr 

- 22 tkr 

+ 467 tkr 

Otkr 

OMFÖRDELNINGAR MELLAN NÄMNDER 

Kultur- och Fritidsnämnden 

Kommunstyrelsen, Tekniskt kontor 

Summa 

JUSTERING AV RAMAR 

Tekniska kontoret 
Lönekompensation 

Kapitaltjänstkostnader 

Totalt justerad ram 

+ 500 tkr 

- 500 tkr 

Otkr 

- 940 tkr 

-2217tkr 

-3157tkr 



Kommunstyrelsens förvaltning 
Ekonomikontoret 

Förslag till beslut 

Ledningsutskottet föreslår att Kommunstyrelsen för egen del beslutar 

Att justera anslagen inom kommunstyrelsens kontor enligt följande: 

- Kommunchef 

-Medborgarkontoret 

-Tekniska kontoret 

-Samhällsbyggnadskontoret 

Summa 

+700 tkr 

-1145 tkr 

-22 tkr 

+467 tkr 

Otkr 

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att fullmäktige beslutar: 

Att justera anslagen för innevarande år enligt följande: 

Kommunstyrelsen 

Kultur- och fritidsnämnd 

Totalt justerad ram 

-3 657 tkr 

+500 tkr 

-3157tkr 

2 (2) 

2015-05-18 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2015-05-26 

Dnr 2015/433 

Leader Nedre Dalälven 3; avsiktsförklaring, medfinansieringsintyg 
samt utseende av representant i LAG (styrelsen) 

INLEDNING 
En ny förening är bildad med namn Leader Nedre Dalälven 3 (tredje perioden av 
leaderarbetet i Nedre Dalälven), En representant ska utses att ingå i styrelsen för 
LAG, Ny avsiktsförklaring avseende programperioden 2014-2020 samt medfinan
sieringsintyg för att starta leaderområde för lokalt ledd utveckling 2014-2020 ska 
undertecknas, 

Beredning 
Bilaga KS 2015/118/1, missiv från kommunstyrelsens förvaltning 
Bilaga KS 2015/118/2, skrivelse från Neda 
Bilaga KS 2015/118/3, avsiktsförklaring 
Bilaga KS 2015/118/4, medfinansieringsintyg 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att Sala kommun medfinansierar Leader Nedre Dalälven 3 årsvis med 302.672 
kronor, 
att uppdra till kommunstyrelsens ordförande att underteckna avsiktsförklaring 
avseende leaderområde för lokalt ledd utveckling programperioden 2014-2020, 
filt uppdra till kommunstyrelsens ordförande att underteckna ett medfinansierings
intyg för att starta leaderområde för lokalt ledd utveckling 2014-2020, 
att avseende finansiering av Leader Nedre Dalälven 3 hänskjuta ärendet till strate
gisk plan, samt 
att utse Anders Westin (C) till representant i styrelsen för LAG, 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att Sala kommun medfinansierar Leader Nedre Dalälven 3 årsvis med 302.672 
kronor, 

att uppdra till kommunstyrelsens ordförande att underteckna avsiktsförklaring 
avseende leaderområde för lokalt ledd utveckling programperioden 2014-2020, 

filt uppdra till kommunstyrelsens ordförande att underteckna ett medfinansierings
intyg för att starta leaderområde för lokalt ledd utveckling 2014-2020, 

att avseende finansiering av Leader Nedre Dalälven 3 hänskjuta ärendet till strate
gisk plan, samt 

att utse Anders Westin (C) till representant i styrelsen för LAG, 

Utdrag 

Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

7 (10) 
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Anders Johansson 

SKRIVELSE 

2015/113/1 

Leader Nedre Dalälven 3 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

lnk. 2015 -05- 2 5 
Diarie nr 
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Den 20 april meddelade Jordbruksverket att Leader Nedre Dalälven är ett 
prioriterat område. Det innebär att vi har blivit tilldelade en budget och nu 
fortsätter arbetet för att bilda ett leaderområde för kommande programperiod. 

Projektkansliet har därför skrivit till kommunen och meddelat de har bildat en ny 
förening med namn: Leader Nedre Dalälven 3. Trean i namnet syftar på att det är 
den tredje perioden av leaderarbete i Nedre Dalälven. 

Projektkansliet vill att alla kommuner inför ordinarie stämman i augusti utser en 
representant att ingå i LAG (styrelsen). Eftersom vi ska beskriva LAG:s kompetenser 
till Jordbruksverket är det önskvärt att personen som utses har någon kompetens 
inom: 
- någon av fonderna vi ska arbeta med 

- insatsområdena enligt strategin (ett attraktivt område, hållbara jobb, livskraftiga 
verksamheter) 

- horisontella mål (jämställdhet och icke-diskriminering, miljö och hållbar utveckling, 
integration och mångfald) 

- övriga specialområden, t.ex. turism 

MEDFINANSIERINGSINTYG 

Kommunerna har tidigare skrivit under en AVSIKTSFÖRKLARING -förberedande stöd 
för Lokalt ledd utveckling genom Leader 2014. Nu när vi fått en tilldelad budget 
kommer de tillbaka med en ansökan om medfinansiering för hela perioden 2015-
2021. 
Jordbruksverket vill ha in en ny AVSIKTSFÖRKLARING-avseende leaderområde för 
lokalt ledd utveckling programperioden 2014-2020 (se bilaga 3) samt 
Medfinansieringsintyg för att starta leaderområde för lokalt ledd utveckling 2014-
2020 (se bilaga 4). 

Anders Johansson 

Samhällsplanerare 

1 (1) 
2015-05-25 

SKRIVELSE 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-74 78 02 
Fax: 0224-188 50 
lnformation@sala.se 
www.sala.se 

Anders Johansson 
Samhällsplanerare 

lnformationsenhete n 
a nders.johansson@sala.se 

Dlrekt: 0224-74 78 07 
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Gysinge 2015-05-22 

URVALSPROCESSEN ÄR KLAR - VI ÄR PRIORITERADE! 

20 april meddelade Jordbruksverket att urvalsprocessen är klar och vi fick det glädjande 

beskedet om att Leader Nedre Dalälven är ett prioriterat område, ranking se bilaga 1. 

I 

Det innebär att vi har blivit tilldelade en budget och nu fortsätter vårt arbete för att bilda ett 

leaderområde för kommande programperiod. 

FOND TILLDELADE BUDGETEN 

Landsbygdsfonden* 42 308 633 kr 
Regionalfonden* 3 695 474 kr 
Socialfonden* 3 772 923 kr 
Havs- och fiskerifonden** 7 531347 kr 
(administreras av Leader Gästrikebygden) 
Summa 49 777 030 kr* + del av 7 531 347 kr** 

Den reserverade budgeten ska medfinansieras med 33 % övrig offentlig medfinansiering 

{vilket blir 16 426 420 kr* + 1 012 778 kr**). Av den övriga offentliga medfinansieringen 

måste minst 75 % vara faktisk finansiering, övriga 25 % kan vara faktisk finansiering, 

offentliga resurser eller offentlig medfinansiering som projekten ordnat själva. 

VI HAR NU BILDAT EN NY FÖRENING 

Enligt Jordbruksverkets instruktioner har vi nu bildat en ny förening med namn: 

Leader Nedre Dalälven 3 

Trean i namnet syftar på att det är den tredje perioden av leaderarbete i Nedre Dalälven. 

Vi vill att alla kommuner inför ordinarie stämman i augusti utser en representant att ingå i 

LAG (styrelsen). 

1 



Eftersom vi ska beskriva LAG:s kompetenser till Jordbruksverket (se bilaga 2) 

är det önskvärt att personen som utses har någon kompetens inom: 

någon av fonderna vi ska arbeta med 

insatsområdena enligt strategin (ett attraktivt område, hållbara jobb, livskraftiga 

verksamheter) 

horisontella mål (jämställdhet och icke-diskriminering, miljö och hållbar utveckling, 

integration och mångfald) 

övriga specialområden, t.ex. turism 

Strategin finns att läsa på http:/ /www.leader-nedredalalven.org/ 

M EDFINANSI ERINGSINTYG 

Kommunerna har skrivit under en AVSIKTSFÖRKLARING -förberedande stöd för Lokalt ledd 

utveckling genom Leader 2014. 

Nu när vi fått en tilldelad budget kommer vi tillbaka med en ansökan om medfinansiering 

för hela perioden 2015-2021. Ansökan gäller medfinansiering för lokalt ledd utveckling inom 

alla fyra fonder. 

Som vi skrev i utskicket 2014-02-19 Fortsättning av Leader Nedre Dalälvenfrån 2015 

kommer den redan inbetalade medfinansieringen för år 2015 regleras vid 2016 års 

inbetalning. 

Även tätorterna ingår i leaderområdet men beräkningen på medfinansieringen utgår ifrån 

invånare på landsbygden i respektive kommun. Medfinansieringen per år fördelat på 

kommun: 

KOMMUN INVÅNARE PÅ LANDSBYGDEN ÅRLIG MEDFINANSIERING 

Säter 5 475 174 233 kr 
Hedemora 7 735 246 153 kr 
Avesta 7 221 229 796 kr 
Sala 9 511 302 672 kr 
Heby 10 900 346 874 kr 
Tierp 14 636 465 766 kr 
Älvkarleby 3 307 105 240 kr 
Gävle (Hedesunda socken) 2 714 86 368 kr 
Sandviken 1348 42 898 kr 
(Österfärnebo socken) 
Summa 62 847 2 000 000 kr 

2 



Jordbruksverket vill ha in en ny AVSIKTSFÖRKLARING-avseende leaderområde för lokalt ledd 

utveckling programperioden 2014-2020 (se bilaga 3) samt Medfinansieringsintyg för att 

starta leaderområde för lokalt ledd utveckling 2014-2020 (se bilaga 4). 

Har ni några frågor eller funderingar är ni välkomna att höra av er! 

Med vänlig hälsning 

Kalle Hedin, ordförande 

tel: 0226-210 39, 070-652 18 01 

kaile@nedredalalven.se 

3 
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I 
Kia Olofsdotter, verksamhetsledare 

tel: 0291-213 14, 070 344 96 80 
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EUROPEISKA. UNIONEN 
Europe!s~ Slnlklu ... 

och in-tarlngsfondema 

Den här blanketten kan leaderområden använda för att 
förankra medfinansiering av lokalt ledd utveckling med sina 
offentliga medfinansiärer för programperioden 2014-2020. 
Observera att ni ska hålla ett bemannat leaderkontor minst 
till och med 30 juni 2023. Blanketten ska inte skickas in till 
Jordbruksverket utan arkiveras på leaderkontoret. 

Avsiktsförklaring 
Organisation (postadress, ort) 

Kontaktperson 

E-postadress 

Ange kommun eller annan offentlig organisation: 

- ........................ .......................... ········- ..... ...... ······-·········· 

och avser medfinansiera det tänkta !eaderområdet: 

AVSIKTSFÖRKLARING 
- avseende leaderområde för lokalt ledd 
utveckling programperioden 2014-2020 

Befattning 

Telefonnummer (även riktnummer) 

Mobiltelefonnummer 

står bakom den lokala utvecklingsstrategin 

........................................................................ (ange namn på Jeaderområdet) 

Upplysningar 

Denna avsiktsförklaring styrker att kommun, landsting, region, länsstyrelse eller andra offentliga 
medfinansiärer står bakom utvecklingsstrategin och leaderområdets tilldelade budget. Tilldelad budget 
ska medfinansieras med 33 procent övrig offentlig medfinansiering varav minst 75 procent ska vara i 
form av pengar som utbetalas årligen i förskott som så kallad LAG-pott. 

Underskrift 
Ort och datum Underskrift 

Namnförtydligande och befattning 
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Använd den här blanketten för att intyga övrig offentlig 
medfinansiering till leaderområdet. 

Den ifyllda blanketten är en bilaga till ansökan om att 

starta leaderområde för lokalt ledd utveckling 2014-

2020. 

Medfinansieringsintyg 
för att starta leaderområde för 
lokalt ledd utveckling 2014-2020 

Med detta intyg åtar undertecknad finansiär sig att under 2016 medfinansiera leaderområde 

(!eaderområdets namn) 

med organisatlonsnummer -------··-··-·--·---------------------------.. --------------· 

Medfinansieringen i pengar är minst kronor som ska betalas ut årsvis i förskott. 

Finansiär 

Undertecknad finansiär åtar sig att medfinansiera med det angivna beloppet 

Bilaga nr 

Organisation, namn och adress Organisationsnummer 

Datum Underskrift av behörig firmatecknare 

Namnförtydligande 



Anvisning till blanketten 

Vem ska använda blanketten? 

Den här blanketten använder leaderområdena för att intyga övrig offentlig medfinansiering i 
pengar för år 2016 från sina offentliga aktörer. Leaderområdets tilldelade budget ska 
medfinansieras med 33 procent övrig offentlig medfinansiering. För att räkna ut årlig 
medfinansiering delas summan som anges i meddelandet om prioritering utsänt i april, med 7 år. 
Krav är minst 75 procent faktisk medfinansiering i pengar. Övriga 25 procent av 
medfinansieringen kan medfinansieras i pengar, offentliga resurser eller via övrig offentlig 
medfinansiering via projekten men behöver inte intygas i förväg. 

Faktisk medfinansiering i pengar ska betalas ut årligen till LAG i förskott för att säkerställa 
tillräcklig LAG-pott. Leaderområdet fördelar själva ut summan mellan de offentliga aktörerna 
inom leaderområdet. Jordbruksverket kommer att kontrollerar summan av inskickade 
medfinansieringsintyg för att kunna godkänna leaderområdet. 

Jordbruksverket kommer att ställa krav på att minst 75 % av den offentliga medfinansieringen 
betalas in årsvis i förskott till leaderområdet under hela programperioden. 

När ska du skicka in ansökan? 
Medfinansieringsintyget ska skickas in som en bilaga till Ansökan om att starta ett leaderområde 
inom lokalt ledd utveckling. Detta stöd går att söka till och med den 31 december 2015. 

Så här fyller du i blanketten 
Fyll i namn och organisationsnummer för leaderområdet. 

Ange den summa pengar som medfinansiären minst ska betala in i förskott för 2016. 

Finansiären undertecknar och fyller i övriga kontaktuppgifter och skickar den i original till 
leaderområdet. 

Vi rekommenderar starkt att ni även använder blanketten - Avsiktsförklaring avseende 
leaderområdet för lokalt ledd utveckling 2014-2020. Denna blankett ska inte skickas in till 
Jordbruksverket utan arkiveras på leaderkontoret. 

Vart ska du skicka ansökan? 

Leaderområdet ska skicka medfinansieringsintyget i original som en bilaga till Ansökan om att 
starta leaderområde för lokalt ledd utveckling 2014-2020 till: 

Jordbruksverket 
Enheten för lokalt ledd utveckling 
551 82 Jönköping 

www jordbruksverket.se/lokaltleddutveckling 



Kompetens i LAG 
Medgivning till 
publicering av 

personuppgifter 
Namn på hemsidan Fond/Fonder Insatsområde enligt strategin Övrig kompetens i LAG Kompetens inom horisontella mål 
Ordinarier LAG-ledamot 

Ersättare l LAG 

Personer! AU eller arbetsnruprw>r 

Förklaring till kolumnerna; 

Med ivnln- till -ublicerino av oeraomr-~ifter oå hemsidan Här anges JA eller NEJ beroende på om personen ger medgivande till publicering. 

Fond/ Fonder enll t stratocin Här anges den fond/de fonder som personen har kompetens inom. 

Insatsområden enllnt strate< in Här anges de insatsområden i utvecklingsstrategin som personen har kompetens Inom. 

Övr'- kom-etens Här anges övrig kompetens, som exempelvis erfarenhet av att driva företag, styrelsearbete, personal, organlsatloner, budget, lagen om offenllg upphandling, uppföljnlng, utvärdering etc. 
Horisontella mål Här anges kompetens inom hållbar utveckling, Jämställdhet, tlllgäng!lghet, likabehandling och ickediskriminering. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2015-05-19 

Nödvattenpolicy för Sala kommun 

INLEDNING 

Dnr 2015/395 

Nödvattenpolicyn hanterar nödvatten för abonnenter anslutna till det kommunala 
dricksvattennätet. I händelse av nödvattenförsörjning prioriteras verksamheter där 
dricksvatten är nödvändigt för överlevnad, främst äldreboenden. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/103/1, policy 

Handläggare Annelie Pahv föredrar ärendet. Enhetschef Lisa Granström deltar vid 
ärendets behandling. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet beslutar 
att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen för beslut. 

BESLUT 
Ledningsutskottet beslutar 

att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen för beslut. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
TEKNISKA KONTORET 

Nödvattenpolicy 

1. SAMMANFATTNING 
Denna policy hanterar nödvatten för abonnenter anslutna till det kommunala 
dricksvattennätet. 
I händelse av nödvattenförsörjning prioriteras verksamheter där dricksvatten är 
nödvändigt för överlevnad. I Sala kommun prioriteras främst äldreboenden. Övrig 
prioritering framgår av handlingsplanen som till skillnad från denna politiskt 
antagna policy är ett praktiskt arbetsdokument. Verksamheter som är beroende av 
dricksvatten för sin produktion prioriteras ej. 

Vid totalt avbrott i dricksvattenleveransen eller då vattnet är förorenat på sådant 
sätt att det ej blir drickbart efter kokning ska skolor stänga. Förskolor och fritids ska 
ha öppet. 

2. INLEDNING 
2013 försörjdes 13 476 personer av dricksvatten från Knipkällans vattenverk. Det 
producerade dygnsmedelvärdet var 4025 m3, Vattnet distribueras till Sala tätort. 
samt Västerfärnebo, Salbohed, Kila och Saladamm. Ett större haveri på 
huvudvattenledningen, kontaminering av vattentäkterna, större strömavbrott eller 
förstört vattenverk skulle innebära mycket stora konsekvenser för 
dricksvattenförsörjningen. Livsmedelsverkets försörjningsmål för överlevnad 
innebär att VA-verksamheten i Sala behöver leverera ca 70 m3 dricksvatten via 
nödvattentankar inom ett dygn, om leveransen från Knip källan avbryts. Vid en 
nödvattensituation i hela Sala tätort har inte kommunen tillräckliga resurser, varken 
vad gäller material, personal eller tankbilar, för att kunna hantera situationen utan 
hjälp av andra. 

Enligt "lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap" ska kommunen vara 
förberedd på extraordinära händelser som påverkar verksamheten. 
Ansvarsprincipen är grundläggande för svensk beredskap och där står att den som 
normalt är ansvarig för en samhällsfunktion har motsvarande ansvar under en kris. 
Detta innebär att Sala kommun alltid är ansvarig för att förse de anslutna 
medborgarna med dricksvatten för överlevnads behov. 
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Kommunstyrelsens förvaltning 
Tekniska kontoret 

3.SYFTE 
Syftet med denna nöd vattenpolicy är att säkerställa en fungerande 
dricksvattenleverans i Sala kommun enligt de överlevnads behov som 
Livsmedelsverket fastställt, i det fall den ordinarie dricksvattenförsörjningen slås ut. 
Detta dokument behandlar scenariot då inget vatten finns i det kommunala 
vattenledningsnätet i hela Sala kommun. Övriga scenarier och de prioriteringar som 
gäller då beskrivs i handlingsplanen. Policyn är ett politiskt antaget dokument som 
skall fastställa vilka verksamheter som prioriteras i händelse av 
nödvattenförsörjning. Handlingsplanen bygger på policyn men saknar politiskt 
beslut och är en praktisk plan att arbeta efter i en nödvatten-situation. 

3.1 Definitioner 
Enligt Livsmedelsverket definieras ett nödvatten som "dricksvatten som 
tillhandahålls utan att nyttja den ordinarie distributionsanläggningen, till exempel 
via nödvattentankar eller tankbilar". 
Ett reservvatten däremot distribueras via det ordinarie ledningsnätet men har sitt 
ursprung i en alternativ källa eller alternativ huvudledning. 

4. OMFATTNING 
Att förse hela Sala kommun med nödvatten kräver ett enormt logistiskt arbete och 
att utrustning lånas från närliggande kommuner samt VAKA. VAKA bildades år 2004 
av Livsmedelsverket och består av experter inom dricksvattenproduktion, 
miljöskydd, laboratorieverksamhet och räddningstjänst. Syftet med VAKA är att ge 
rådgivning och expertstöd under svåra förhållanden. Från något av VAKAs 
nödvattenlager kan även nödvattenutrustning lånas. 

Det är viktigt att inse att nödvattenförsörjning är ett mycket tids- och 
personalkrävande arbete som kräver gedigen förberedelse. Att placera ut 
nödvattentankar med cirka 500 meters avstånd betyder att många personer 
behöver arbeta i skift med exempelvis utkörning, påfyllning och bevakning av 
tankarna. Utöver Tekniska kontoret så påverkas särskilt Vård och omsorg då de 
behöver bistå de som inte själva kan hämta vatten. Vattenberoende verksamheter 
och företag kan bli tvungna att stänga ned sin verksamhet under denna tid. Hela Sala 
kommun skulle påverkas kraftigt av en nödvattensituation. 
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Kommunstyrelsens förvaltning 
Tekniska kontoret 

5.ANSVAR 
Fastighetsägarens ansvar: 

• Reducera sin vattenförbrukning vid begränsad vattentillgång enligt VA
huvudmannens anvisningar 

VA-huvudmannens ansvar: 

• Vid nödvattenförsörjning tillhandahålla dricksvatten för överlevnadsbehov 
genom att placera ut dricksvattentankar på förutbestämda platser i 
kommunen. Målet är att ingen abonnent ska ha längre än 500 meter till 
dricksvattentank. 

• Tillhandahålla ett säkert dricksvatten som uppfyller myndigheternas krav, 
detta gäller även för nödvatten 

VA-huvudmannen ansvarar EJ för: 

• Leverans av ett visst vattentryck eller viss vattenmängd 

• Tillhandahållande av vatten för sanitet och hygien samt tillfälliga 
toalettlösningar 

• Vatten för spolning av toaletter 

• Utdelning av kärl att hämta vatten i 

• Utdelning av nödvatten till de som inte själva kan ta sig till hämtplatser 

6. MÅL FÖR NÖDVATTENFÖRSÖRJNING 
3-5 liter dricksvatten per person och dag antas täcka överlevnadsbehovet för vuxna 
människor i de flesta situationer. Efter tre dygn ökar behovet då även vatten för 
personlig hygien krävs. 

Sala kommuns mål för nödvattenförsörjning är upprättade enligt Livsmedelsverkets 
råd om vattenbehov för överlevnad, se tabell nedan: 

Tabell 1: Uvsmedelsverkets råd om vattenbehov för överlevnad (www.slv.se) 

Tidsram Mängd dricksvatten till Mängd dricksvatten 
hushåll, förskolor, fritids till äldreboenden 

Inom ett dygn 51/p,d 151/säng, d 

Inom högst 3 dygn 15 ljp, d 50 I/säng, d 

Inom några månader 50 - 100 J/p, d 150 I/säng, d 

Dricksvatten levereras via tankar placerade på förutbestämda platser i kommunen. 
Enligt Livsmedelsverket bör nödvattentankar placeras så att samtliga boende i 
tätbebyggt område har maximalt 500 meter till närmsta hämtningsplats. 
Nödvattentankarna bör om möjligt placeras på platser som, förutom de inbördes 
avstånden, är lättillgängliga både för lastbilar som fyller på tankarna samt 
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medborgare som kommer med bil. Att platsen är tillgänglig kan vara viktigare än att 
avståndet understiger 500 meter. 

I Sala innebär dessa riktlinjer att nödvattentankar för allmänheten placeras ut på ca 
35 platser (karta finns i handlingsplanen). 

7. PRIORITERADE ABONNENTER 
Nödvattenförsörjning tar endast hänsyn till prioriterad dricksvattendistribution. I 
Sala kommun prioriteras verksamheter där vatten är nödvändigt för överlevnad. 

Enligt Livsmedelsverket kännetecknas abonnenter med särskilda behov av att 
störningar i vattenleverans och vattenkvalitet ger allvarligare konsekvenser än för 
andra abonnenter, exempelvis kan dricksvattenbrist vara direkt livshotande. l Sala 
kommun prioriteras i första hand äldreboenden. Prioriterade verksamheter är de 
första att levereras dricksvatten via nödvattentankar, enligt prioriteringslista som 
återfinns i handlingsplanen. 

Verksamheter som är beroende av dricksvatten för sin produktion prioriteras ej. 
VA-huvudmannen ska ej anses ekonomiskt ansvarig för eventuell förlorad inkomst 
orsakad av produktionsbortfall under tiden då vattenleveransen är avstängd eller 
minskad. VA-huvudmannen ska proaktivt informera berörda verksamheter om hur 
en nödvattensituation skulle påverka deras vattentillgång så att de själva sedan kan 
genomföra lämpliga åtgärder inför en eventuell nödvattensituation. 

Vid totalt avbrott i dricksvattenleveranser ska förskolor och fritids hålla öppet och 
bedriva sin verksamhet. Skolor ska stänga sin verksamhet vid totalt avbrott i 
dricksvattenleveransen samt när vattnet är förorenat på sådant sätt att det ej blir 
drickbart efter kokning. 

8. SEKRETESS 
Hela handlingsplanen skall sekretessbeläggas enligt Offentlighets- och 
sekretesslagen 2009:400 18 kap 13§. 
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
TEKNISKA KONTORET SALA KOMMUN 

Kommunstyrelsens förvaltning 
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N ödvattenpolicy 

1. SAMMANFATTNING 
Denna policy hanterar nöd vatten för abonnenter anslutna till det kommunala 
dricksvattennätet. 
I händelse av nödvattenförsörjning prioriteras verksamheter där dricksvatten är 
nödvändigt för överlevnad. I Sala kommun prioriteras äldreboenden, förskolor, 
fritids, kriminalvård och sjukhus. Prioriteringsordning och övrig prioritering 
framgår av handlingsplanen som till skillnad från denna politiskt antagna policy är 
ett praktiskt arbetsdokument. Verksamheter som är beroende av dricksvatten för 
sin produktion prioriteras ej. 

Vid totalt avbrott i dricksvattenleveransen eller då vattnet är förorenat på sådant 
sätt att det ej blir drickbart efter kokning ska skolor stänga. Förskolor och fritids ska 
ha öppet. 

2. INLEDNING 
2013 försörjdes 13 476 personer av dricksvatten från Knipkällans vattenverk. Det 

producerade dygnsmedelvärdet var 4025 m3. Vattnet distribueras till Sala tätort, 
samt Västerfärnebo, Salbohed, Kila och Saladamm. Ett större haveri på 
huvudvattenledningen, kontaminering av vattentäkterna, större strömavbrott eller 
förstört vattenverk skulle innebära mycket stora konsekvenser för 
dricksvattenförsörjningen. Livsmedelsverkets försörjningsmål för överlevnad 
innebär att VA-verksamheten i Sala behöver leverera ca 70 m3 dricksvatten via 
nöd vattentankar inom ett dygn, om leveransen från Knipkällan avbryts. Vid en 
nöd vattensituation i hela Sala tätort har inte kommunen tillräckliga resurser, varken 
vad gäller material, personal eller tankbilar, för att kunna hantera situationen utan 
hjälp av andra. 

Enligt "Jag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap" ska kommunen vara 
förberedd på extraordinära händelser som påverkar verksamheten. 
Ansvarsprincipen är grundläggande för svensk beredskap och där står att den som 
normalt är ansvarig för en samhällsfunktion har motsvarande ansvar under en kris. 
Detta innebär att Sala kommun alltid är ansvarig för att förse de anslutna 
medborgarna med dricksvatten för överlevnadsbehov. 
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Kommunstyrelsens förvaltning 
Tekniska kontoret 

3.SYFTE 
Syftet med denna nöd vattenpolicy är att säkerställa en fungerande 
dricksvattenleverans i Sala kommun enligt de överlevnadsbehov som 
Livsmedelsverket fastställt, i det fall den ordinarie dricksvattenförsörjningen slås ut. 
Detta dokument behandlar scenariot då inget vatten finns i det kommunala 
vattenledningsnätet i hela Sala kommun. Övriga scenarier och de prioriteringar som 
gäller då beskrivs i handlingsplanen. Policyn är ett politiskt antaget dokument som 
skall fastställa vilka verksamheter som prioriteras i händelse av 
nödvattenförsörjning. Handlingsplanen bygger på policyn men saknar politiskt 
beslut och är en praktisk plan att arbeta efter i en nödvatten-situation. 

3.1 Definitioner 
Enligt Livsmedelsverket definieras ett nödvatten som "dricksvatten som 
tillhandahålls utan att nyttja den ordinarie distributionsanläggningen, till exempel 
via nödvattentankar eller tankbilar". 
Ett reservvatten däremot distribueras via det ordinarie ledningsnätet men har sitt 
ursprung i en alternativ källa eller alternativ huvudledning. 

4. OMFATTNING 
Att förse hela Sala kommun med nödvatten kräver ett enormt logistiskt arbete och 
att utrustning lånas från närliggande kommuner samt VAKA. VAKA bildades år 2004 
av Livsmedelsverket och består av experter inom dricksvatten produktion, 
miljöskydd, laboratorieverksamhet och räddningstjänst. Syftet med VAKA är att ge 
rådgivning och expertstöd under svåra förhållanden. Från något av VAKAs 
nödvattenlager kan även nödvattenutrustning lånas. 

Det är viktigt att inse att nödvattenförsörjning är ett mycket tids- och 
personalkrävande arbete som kräver gedigen förberedelse. Att placera ut 
nödvattentankar med cirka 500 meters avstånd betyder att många personer 
behöver arbeta i skift med exempelvis utkörning, påfyllning och bevakning av 
tankarna. Utöver Tekniska kontoret så påverkas särskilt Vård och omsorg då de 
behöver bistå de som inte själva kan hämta vatten. Vattenberoende verksamheter 
och företag kan bli tvungna att stänga ned sin verksamhet under denna tid. Hela Sala 
kommun skulle påverkas kraftigt av en nödvattensituation. 
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Kommunstyrelsens förvaltning 
Tekniska kontoret 

5.ANSVAR 
Fastighetsägarens ansvar: 

• Reducera sin vattenförbrukning vid begränsad vattentillgång enligt VA
huvudmannens anvisningar 

VA-huvudmannens ansvar: 

• Vid nödvattenförsörjning tillhandahålla dricksvatten för överlevnads behov 
genom att placera ut dricksvattentankar på förutbestämda platser i 
kommunen. Målet är att ingen abonnent ska ha längre än 500 meter till 
dricksvattentank. 

• Tillhandahålla ett säkert dricksvatten som uppfyller myndigheternas krav, 
detta gäller även för nödvatten 

VA-huvudmannen ansvarar EJ för: 

• Leverans av ett visst vattentryck eller viss vattenmängd 

• Tillhandahållande av vatten för sanitet och hygien samt tillfälliga 
toalettlösningar 

• Vatten för spolning av toaletter 

• Utdelning av kärl att hämta vatten i 

• Utdelning av nödvatten till de som inte själva kan ta sig till hämtplatser 

6. MÅL FÖR NÖDVATTENFÖRSÖRJNING 
3-5 liter dricksvatten per person och dag antas täcka överlevnads behovet för vuxna 
människor i de flesta situationer. Efter tre dygn ökar behovet då även vatten för 
personlig hygien krävs. 

Sala kommuns mål för nödvattenförsörjning är upprättade enligt Livsmedelsverkets 
räd om vattenbehov för överlevnad, se tabell nedan: 

Tabell 1: Uvsmedelsverkets råd om vattenbehov för överlevnad (www.slv.se) 

Tidsram Mängd dricksvatten till Mängd dricksvatten 
hushåll, förskolor, fritids och till äldreboenden och 
kriminalvård sjukhus 

Inom ett dygn 51/p,d 151/säng, d 

Inom högst 3 dygn 151/p,d 50 I/säng, d 

Inom några månader 50 - 100 1/p, d 150 I/säng, d 

Dricksvatten levereras via tankar placerade på förutbestämda platser i kommunen. 
Enligt Livsmedelsverket bör nödvattentankar placeras så att samtliga boende i 
tätbebyggt område har maximalt 500 meter till närmsta hämtningsplats. 
Nödvattentankarna bör om möjligt placeras på platser som, förutom de inbördes 
avstånden, är lättillgängliga både för lastbilar som fyller på tankarna samt 

3 (4) 

2015-05-27 



JtJI SALA 
~ KOMMUN 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Tekniska kontoret 

medborgare som kommer med bil. Att platsen är tillgänglig kan vara viktigare än att 
avståndet understiger 500 meter. 

I Sala innebär dessa riktlinjer att nödvattentankar för allmänheten placeras ut på ca 
35 platser (karta finns i handlingsplanen). 

7. PRIORITERADE ABONNENTER 

Nödvattenförsörjning tar endast hänsyn till prioriterad drick5vattendistribution. I 
Sala kommun prioriteras verksamheter där vatten är nödvändigt för överlevnad. 

Enligt Livsmedelsverket kännetecknas abonnenter med särskilda behov av att 
störningar i vattenleverans och vattenkvalitet ger allvarligare konsekvenser än för 
andra abonnenter, exempelvis kan dricksvatten brist vara direkt livshotande. I Sala 
kommun prioriteras äldreboenden, förskolor, fritids, kriminalvård och sjukhus. 
Dricksvatten via nöd vattentankar levereras enligt prioriteringslista som finns i 
handlingsplanen. 

Verksamheter som är beroende av dricksvatten för sin produktion prioriteras ej. 
VA-huvudmannen ska ej anses ekonomiskt ansvarig för eventuell förlorad inkomst 
orsakad av produktionsbortfall under tiden då vattenleveransen är avstängd eller 
minskad. VA-huvudmannen ska proaktivt informera berörda verksamheter om hur 
en nödvattensituation skulle påverka deras vattentillgång så att de själva sedan kan 
genomföra lämpliga åtgärder inför en eventuell nödvattensituation. 

Vid totalt avbrott i dricksvattenleveranser ska förskolor och fritids hålla öppet och 
bedriva sin verksamhet. Skolor ska stänga sin verksamhet vid totalt avbrott i 
dricksvattenleveransen samt när vattnet är förorenat på sådant sätt att det ej blir 
drickbart efter kokning. 

8. SEKRETESS 

Hela handlingsplanen skall sekretessbeläggas enligt Offentlighets- och 
sekretesslagen 2009:400 18 kap 13§. 
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

Kommunstyrelsen 
Sala kommun 

Kompletterande översiktliga undersökningar av det 
föroreningsskadade området vid Gamla Hyttan samt ansökan om 
statliga bidragsmedel för fortsatta undersökningar 

BAKGRUND 
Efter en inledande översiktlig undersökning (Vectura 2013) av det 
föroreningsskadade området vid Gamla Hyttan i Sala ansökte kommunen 
2013-10-23 hos länsstyrelsen om ytterligare statliga bidragsmedel för fo rtsatta 
undersökningar av området. Kommunen beviljades 2014-06-24 totalt 650 000 
kronor för detta ändamål. 

Kommunen anlitade WSP för att genomföra undersökningar i två etapper. 

1. 

2. 

Kompletterande förstudie 
I denna etapp har provtagning i mark, sediment (lerdammen), grundvatten 
och ytvatten skett. Utifrån resultaten har WSP gjort en förenklad 
riskbedömning 
Resultaten presenteras i rapport 2014-11-21, Gamla Hyttan, Sala kommun, 
Kompletterande förstudie (bilaga 2) 

Tillägg till kompletterande förstudie som resulterat i 5 st PM: 
-Luftmätning avseende kvicksilver 
-Provtagning i åkermark, forna Saladamm 
-Hydrologisk konceptuell modell 
-Förslag till fördjupad riskbedömning 
-Presentation och workshop 12 januari 

Utöver detta har WSP tagit fram ett underlag till ansökan om 
utredningsmedel som ligger till grund för ansökan om bidrag till 
huvudstudie av Gamla Hyttan, Sala kommun som återfinns i bilaga 2. 



Kommunstyrelsens förvaltning 

GENOMFÖRDA UNDERSÖKNINGAR OCH RESULTAT AV DESSA 
För att stukturerar arbetet med undersökningarna har WSP delat in 
undersökningsområdet i delområden enligt kartan nedan. 
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Resultat mark 
Nedan redovisas kortfattad sammanfattning av resultaten av de provtagningar som 
skett i grundvatten, ytvatten, sediment och mark. Resultaten i sin helhet kan läsas i 
bilaga 1. Generellt kan konstateras att aftersand finns utbrett i hela området. 
Markföroreningarna har inte kunnat avgränsats i plan men i djupled. Oavsett 
markanvändning och delområde så kan framförallt bly och kvicksilver utgöra en 
hälsorisk. 

Ytligt utspridd aftersand, område A 
Området har inte undersökt i denna omgång. 2013 provtog Vectura området och 
konstaterade kraftigt förhöjda halter av arsenikm kadmium, kvicksliver, bly och 
zink. Av tio prover i området översteg 9 stycken gränsvärdet fö r farligt avfall med 
avseende på bly. 

WSP tog ett prov norr om område A i ett försök att avgränsa föroreningen i plan. I 
provet påträffades dock aftersand och halterna bly,kadmium, kvicksilver och zink 
upmättes i halter över de generella riktvärdet för mindre känslig markanvändning 
(MKM). I det naturliga lerlagret på 0,5-1 meters djup var metallhalterna låga 
(mindre än generella riktvärdet för känslig markandvändning (KM)). 

Ängs- och åkermark, område G 
Två prover togs i detta område som ligger norr om lantmännen i etapp 1. Resultaten 
av denna provtagning visade på blyhalter över MKM i ytligt jord. Nivåerna var dock 
väldigt varierande då blyhalten i det ena provet uppmättes till 430 mg/kg TS i det 
ena provet och 1400 mg/kg TS i det andra. Provtagningen kompletterades med 
ytterligare 10 prover i etapp 2. Resultaten visar på förhöjda halter av bly, kadmium, 
zink och kvicksilver i översta lagret. I de undrelagen är medelhalten under de 
generella riktvärdet för KM. Riskbedömningen gör gällande att akuta risker ej 
förekommer men långsiktiga risker kan inte uteslutas. Fortsatta undersökningar 
rekommenderas där man bör fokusera på metallernas biotillgänglighet i grödor och 
växter. 

Bostadsområde, område I 
I detta område har tre prover tagits. Två av dem har placerats i den lilla kommunala 
vägen som går igenom området. Under hyttdriften gick en åfåra med mynning i 
Sagån där vägen idag är placerad. Det tredje provet är taget där åfåran tros har 
mynnat ut i Sagån. I proverna påträffades diverse fyllnadsmaterial innehållande 
bland annat tegel, kolrester och aftersand. Halterna arsenik, bly, kadmium, koppar 
kvicksilver och zink var kraftigt förhöjda i fyllnadsjorden. I underliggande naturlig 
lera var halterna generellt under KM med undantag för bly och kadmium där 
halterna låg över KM men under MKM. 

Aftersandshögarna, område D 
På aftersandshögarna ar jord prover analyserats i fem punkter varav en ända ner till 
5 meters djup. Konstateras kan att aftersanden är relativt honomgen och halterna 
bly, zink, arsenik, kadmium och kvicksilver är kraftigt förhöjda. Det översta lagret i 
högarna, som är täckmassor som tillfördes högarna i dammbekämpande syfter på 
90-talet, har lägra halter. Bly och kadmium förkommer dock i halter över KM men 
under MKM. I det prov som går ner till lerlagret under aftersanden är halterna under 
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KM för samtliga metaller förutom zink där halten är högre än KM men lägre än 
MKM. 

Lerdammen, område E 
I området kring lerdammen finns idag en stig som nyttjas för ridning. I de ytliga 
jordlagren påträffas halter av bly och zink över MKM i 6 av 8 prover. Kvicksilver 
halten är förhöjd i fyra av de ytliga proverna och kadmiumhalten i två prover. 
Generellt sett avtar halterna snabbt med ökat djup. I tre prover återfinns dock även 
höga halter på djupet. 

Resultat sediment 
I denna undersökning så är det sedimenten i Lergropen som är provtagna. 
Sedimenten i Sagån har undersökts vid tidigare tillfälle. Högst halter uppmätts i 
Lerdammens västra del. Där finns mycket höga halter av bly och kvicksilver samt 
höga halter kadmium och zink. Uppmätta maxhalter i lergropens sediment är högre 
än maxhalterna som uppmätts i Sagåns sediment och även generellt högre än 
uppmätta maxhalter i jord prov inom övriga delområden. Lerdammen förefaller 
fungera som en fälla som hindrar /fördröjer spridning till Sagån. 

Resultat grundvatten 

I Vecturas utredning 2013 så genomfördes metallanalyser i grundvatten på 
filtrerade prover. I denna studie har ofiltrerade prover analyserats. När man 
analyserar filtrerade prover så mäter man enbart de metaller som är lösta i vatt net 
och som därmed lättare sprids med grundvattnet och därmed utgör en större risk 
att förorena närliggade dricksvattentäkter. När man analyserar ofiltrerade prover 
mäter man där även de partikelbundna metallerna. 

Vid analys av ofilterarde metaller återfinns mycket höga halter av arsenik, bly, 
kadmium, nickel och zink i flertalet grundvattenprov. Kompletterande 
provtagningar krävs där man vid samma tillfälle gör analyserar på både filtrerade 
och ofiltrerade prover. 

Resultat ytvatten 

Ytvatten har provtagits och analyserats del i Lerdammen, i stillastående vatten 
sydöst om lerdammen samt i Sagån. Provtagningen indikerar att ytvattnet är 
påverkat av metallföroreningar med högst halter i det stillastående vattnet sydöst 
om lerdammen. Detta prov kan dock fått högre halter pga laboratoriet var tvungen 
att uppslupa provet vilket medför att mer ingår i analysen. Resultaten indikerar på 
att ytvattnet i Sagån är mer påverkat än ytvattnet i Lerdammen. 

Halterna metaller överstiger miljökvalitetsnormen för vatten vad gäller bly och 
kadmium i två prover. Halterna metaller i ytvattnet är generellt högre i Sagåns 
ytvatten än ytvattnet i Lerdammen. 

Kvicksilverånga 

Luftprover avseende kvicksilver har tagit inomhus i två punkter och utomhus i tre 
punkter. Mätningen utfördes med passiva provtagare som placerades ut på 
provtagningspunkterna i fyra veckor. Inga förhöjda halter kvicksilver noterades i 
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proven utomhus, samtliga låg i nivå med de nationella bakgrundshalterna i Sverige. 
Inomhus var halterna något högre med långt under de nivåer som man kan utsättas 
för en livstid utan hälsorisker. Provtagningen utfördes under begränsad tid och 
säsongsvariationer kan inte uteslutas. 

Översiktlig hydrogeologisk konceptuell modell 
Den översiktliga hydrogeologiska konceptuella modellen har tagits fram med tanke 
på vattenflöde och föroreningstransport inom Gamla Hyttan. Huvudsaklig 
ytavrinning från aftersandshögarna sker enligt modellen via Lerdammen som 
bedöms fungera som en fälla som minskar föroreningsspridningen till Sagån. Inget 
in- eller utflöde från Lerdammen har identifierats. Övrig avrinning från 
undersökningsområdet sker huvudsakligen direkt till Sagån. 

Kartan illustrerar ytavrinningen på området 

I 
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Kontakten mellan grundvatten och ytvatten bedöms vara liten med hänsyn till de 
stora lertäckta ytorna som finns på området. 
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Övergripande åtgärdsmål 
WSP har tagit fram förslag på övergripande åtgärdsmål. Övergripande åtgärdsmål 
ska tas fram tidigt i processen och ligger sedan till grund för riskbedömning, 
åtgärdsutredning och riskvärdering. 

Förslag på övergripande åtgärdsmål 
1. Människor ska kunna: 

• Vistas inom området utan att utsättas för förhöjda hälsorisker på kort eller 
långsikt 

• Bo inom anvisade delar av området utan att utsättas för förhöjda hälsorisker 
på kort eller långsikt 

• Bedriva verksamhet inom anvisade delar av området utan att ustättas för 
förhöjda hälsorisker på kort eller långsikt. 

2. Rester från Gamla hyttverksamheten, de tre aftersandshögarna, är kulturminnen 
och dessa ska beaktas och bevaras i rimlig omfattning. 

3. Föroreningsnivån inom området ska inte i orimlig omfattning ge upphov till 
oacceptabla effekter i närbelägna markområden, yt- eller grundvattenrecipienter. 

Förenklad riskbedömning 
WSP bedömer att föroreningarna i Gamla Hyttan med stor sannolikhet utgör en 
oacceptabel risk för människors hälsa och miljön. Aftersanden som bedöms vara den 
huvudsakliga föroreningskällan finns i stora mängder på området och innehåller 
höga halter metallföroreningar. 

Exponeringsrisken är stor då människor bor på området, arbetar på området och 
även kan nyttja området för rekreation. 

BEHOVA AV FORTSATTA UNDERSÖKNINGAR 
WSP rekommenderar att man genomför fortsatta undersökningar av området i form 
av en huvudstudie enligt naturvårdsverkets kvalitetsmanual. I en huvudstudie ingår 
förutom kompletterande undersökningar även framtagande av en fördjupad 
riskbedömning, åtgärdsutredning, riskvärdering samt mätbara åtgärdsmål. 

WSP har uppskattat kostnaden för detta till 1 990 tkr och möjlig genomförande tid 
under 2016-2017. 

Förslag till ansökan om bidrag till huvudstudie av Gamla Hyttan återfinns i bilaga 2. 
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EKONOMI 
Kommunen var beviljad 650 000 kronor för genomförande av kompletterande 
översiktliga undersökningar i området Gamla Hyttan. Av dessa har 649 459,50 kr 
förbrukats med en kostnadsfördelning enligt tabellen nedan. 

Konsultkostnader (WSP) 627 034,50 kr 

Kommunens nedlagda tid 22 425 kr 
projektledning (bidragsberättigat) 

Summa 649 459,50 kr 

Utöver det har kommunens projektledare lagt ner 22 timmar i projektet som 
huvudman, motsvarande en kostnad på 7 590 kronor, som inte är bidragsberättigad. 

FÖRSLAG TILL BESLUT 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 

lägga informationen om genomförda undersökningar till handlingarna 

till Länsstyrelsen i Västmanland inlämna Bilaga 2 Ansökan om bidrag 
till huvudstudie av Gamla Hyttan, Sala kommun. Kommunen åtar sig i 
och med ansökan huvudmannaskap för genomförande av dessa 
undersökningar om bidrag beviljas. 

Teknisk kontoret 

Jenny Sivars 
miljöingenjör 

Bilagor: 

1. WSP, Gamla Hyttan, Sala kommun, Kompletterande förstudie 2014-11-21 

2. Ansökan om bidrag till huvudstudie av Gamla Hyttan, Sala kommun 
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1 Inledning 
WSP har på uppdrag av Tekniska kontoret i Sala kommun genomfört en komplette
ring av tidigare utförd1 förstudie av Gamla Hyttan, se figur 1, vilket inkluderar delar 
av fastigheterna Kristina 4:8, 4:232, 4:252, 4:203, 4: 199, 4:200, Nystrand 1: 13, 
1 : 14, 1 : 15, 1 : 1 och Sala Prästgård 1 :62 i Sala kommun. 

Lilla E.nsta 

Ba• 

Östa berg 

Norrbe 

Tekniska kontoret i Sala kommun har tagit på sig rollen som huvudman för aktuell 
komplettering inom det aktuella området och uppdraget är bidragsfinansierat via 
Länsstyrelse i Västmanlands län. Kontaktperson hos huvudmannen Sala Kommun är 
Jenny Si vars och CJ Carlbom är länsstyrelsens representant. 

WSPs organisation har bestått av Jenny Seppas (uppdragsansvarig och handläg
gare), Inger Johansson (handläggare), Sanna Uimonen och Magnus Karlsson (fält
arbeten), Thobias Sahlin (CAD-ritningar) och Jenny Forsberg (kvalitetsgranskare). 
Övriga deltagare i projektet har varit Tommy Jansson på DMG AB som anlitades 

I Förstudien utfördes av Vectura, numera del av Sweco 
2 Anbudsförfrågan från Sala kommun 
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för provtagning med hjälp av borrbandvagn samt Ronald Houben Miljöinspektör 
Sala kommun. 

1.1 Syfte och omfattning 

Syftet med aktuell undersökningen är att i möjligaste mån inom tidsramen komplet
tera tidigare utförd förstudie. För platsspecifik information hänvisas till tidigare ut
förd förstudie3

. Aktuellt dokument fokuserar på att presentera kompletterande resul
tat av följanden moment som aktuellt uppdrag har omfattat: 

o Startmöte 
o Upprättande av provtagningsplan (jord, sediment, grund- och ytvatten). 
o Fältarbete 
o Laboratorieanalyser 
o Utvärdering 
o Uppdatera konceptuell modell 
o Förenklad riskbedörnning 
o Bedöma åtgärdsbehov 
o Formulera förslag till övergripande åtgärdsmål 
o Översiktligt bedöma aktiviteter i fortsatta arbeten 
o Bedöma osäkerheter i framtaget underlag 
o Rapportering 

För att kunna genomföra uppdraget inom angivna tids- och budgetramar fick ett an
tal prioriteringar göras och följande frågeställningar bedömdes primära varför prov
tagning inriktades mot att i möjligaste mån besvara dessa: 

• Sker utlakning från aftersandshögama? 
• Sker spridning från högarna i sydlig riktning? 
• Är dammen med omnejd förorenad? 
• Ytterligare avgränsning i plan. 

1.2 Tidigare undersökningar 

Kompletterande arkivstudie och intervjuer ingick ej i aktuellt uppdrag. Av Sala 
kommun erhöll WSP information om tre tidigare undersökningar 4: 

• Vecturas förstudie daterad 2013-11-28 
• Sedimentprovtagning i Sagån 2010 
• Sedimentprovtagning i Sagån 2013 

Tidigare utförd förstudie (Vectura daterad 2013-11-28) omfattade provtagning av 
jord i 23 punkter varav grundvattenrör installerades i fyra av dessa punkter. Samt
liga dessa punkter var belägna öster om Sagån. För lägen se figur l i provtagnings
planen, Bilaga 1. 

3 V ectura, 2013 
4 

Det kan inte uteslutas att fler undersökningar/underlag finns att tillgå. Sagåns läge som 
ytvattenrecipient för gruvverksamheten bör ha varit av intresse för flera historiska utred
ningar. (Undertecknades anmärkning) 
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Totalt 13 av 23 jordprovpunkter togs invid aftersandshögama vid dess väs tra och 
norra fot (WSPs anmärkning; bedömt uppströms högarna). Samtliga av Vecturas 
fyra grundvattenrör är belägna inom detta delområde. Öster om de tre aftersandshö
garna provtogs ett torrlagt dike i två punkter (V ectura benämnder dessa sediment 
SedlOl och Sed 102). 

Resterande 10 jordprovpunkter är belägna norr om vägen 5, nio inom ett stängslat 
område där aftersand lagts ut och en referenspunkt i åkern öster om det stängslade 
området. Förutom jord- och grundvattenpunkter installerades och provtogs vatten
mossa i tre punkter. 

Analyser genomfördes generellt på jord innehållandes aftersand och analysresulta
ten visar bl.a. på mycket höga metallhalter, se tabell 1 a för jord, tabell I b för prov i 
torrlagt dike och tabell 1 c för grundvattenrör. 

Tabell I a: Statistisk bearbetning av 2013-års förstudie 40 metallanalyser - Jord (mg/kg TS) 

As Ba Cd Co Cr Cu Ni Pb V Zn 

Min 1,0 15 3 0,3 6 2 8 0,4 21 
Medel 4i 200 9 8 110 11 8103 8 4102 

Median 48 204 60 7 130 17 4 9330 1,9 441@ 

90percentil 74 u s 9'7 15 31 45 34 11600 15 .. 
Max 114 6 6 '116 29 48 70 118 22300 48 146QO 
KM 10 200 0,5 15 80 80 0,25 40 50 100 250 
MKM 25 300 16 385 150 200 2,5 120 400 200 000 

Tabell 1 b: Statistisk bearbetning 2013-års förstudie 2 analyser - jord torrt dike (mg/kg TS) 

As Ba Cd Co 

Sed_101_0-0,15 m 6,8 175 14 17 

Sed 102 0-0,22 m 15 220 36 19 

KM 10 200 0,5 15 

MKM 2§ 300 ~ H 

Cr Cu 

45 29 

40 63 

80 80 

150 200 

H Ni 

25 

24 

Pb 

338 

V Zn 

63 

0.25 __ 4o ________ ,,. 

2,5 120 

Tabell le: Uppmätta halter i rör 13V07 och I 3V09 inom Vecturas (mikrogram/liter) 

Arsenik Bil Kadmium Kobolt ko12ear Krom Nickel Vanadin Zink Kvicksilver 

3,11 2,44 0,689 17, 1 15,8 0,183 83,2 0,41 89,7 0,0106 

0,304 25,7 0,46 3,14 1,12 0,0304 5,1 0,316 73,3 0,0064 

Sedimenten i Sagån har provtagits uppströms och i anslutning till aktuellt område år 
2010 (SWECO, 2010) samt nedströms området år 2013 (Vectura6

). Uppmätta halter 
i Sagåns sediment presenteras i Tabell 2a och 2b. Provpunktemas lägen presenteras 
i figur 2a och 2b. 

5 Vägens namn saknas i eriro.se och hitta.se men syns mitt i figur 1 norr om punkt 11 och 12 
6 Ej inom förstudien . WSP har fått ta del av laboratorieprotokoll och bild med provtagnings
punkter (figur 2b) av Sala Kommun. På laboratorieprotokollet står Vectura som beställare. 
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Tabell 2a. Metallhalter (mg/kg TS) i Sagåns sediment uppströms och i anslutning till hytt
området (SWECO, 2010). 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 PS 
t,.s 3,67 14,3 10,5 6,39 6,31 9,88 12,9 17,4 
Sa - - - - - - - -
Cd <0,1 1,56 1,28 0,8 0,8 1,74 2,22 15 
Co 3,88 40 37 14,9 11,5 33, 1 19,1 22,3 
Cr 9,44 49,2 47,1 32,4 46 50 39,7 29,9 
Cu 6,89 37,5 17,2 21, 1 22,5 187 37,6 32,7 
Hg <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 5,36 
Ni 5, 1 48,5 40,9 24,2 24 37,6 28,9 30,2 
Pb 6,69 43,4 112 90,5 24,8 452 800 1800 
V - - - - - - - -
Zn 29,6 285 865 259 185 884 582 2740 

Figur 2a: Läge provpunkter sediment 2010 (SWECO 2010) 

Tabell 2b. Metallhalter(mglkgTS) i Sagåns sediment nedströms hyttområdet (Vectura,2013). 

Sed 1 Sed 2 Sed 5 Sed 5 Sed 6 Sed 7 Sed 8 Sed 9 Sed 10 Sed 10 
0-0,3m 0-0,25 m 0-0,15 m 0,15-0,5 m 0-0,35 m 0-0,39 m 0-0,1 m 0 ,1-0,45m 0-0,4 m 0 ,4-0,6 m 

k, 13 8,72 7,45 5,2 6,05 6 ,93 7,65 5,5 6,76 8,22 
Ba 166 143 189 114 145 193 184 201 199 206 
Cd 17,8 2,82 5,33 0,129 4,59 2,83 4,67 0,183 7,03 1,88 
Co 15,7 22,1 26,7 18,8 15,1 18,8 18,3 14,9 20 14,9 
Cr 33,3 52,5 56,5 53,6 39,7 65.2 51,9 58,5 50,5 58,2 
Cu 27,8 31,3 45,4 28 26,9 36 ,3 91 ,7 32,1 56,6 32,9 
Hg 7,74 1,1 7 2,36 0,221 2,96 1,95 2,47 <0.2 4,24 1,46 
Ni 21,5 36,8 53,3 36,8 23,8 37,4 29,9 34,3 31 ,8 32,9 
Pb 3610 354 465 25,8 815 632 524 26 646 156 
V 43,6 64,4 58 64,6 51 ,7 79,2 59,5 75,4 60,1 74 ,5 
Zn 1590 536 912 115 611 530 1260 107 1430 431 
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Figur 2b: Läge provpunkter sediment 2013 (Vectura 2013) 
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1.3 Områdes- och verksamhetsbeskrivning 

På området har det funnits en hytta som under perioden år 1540-1880 anrikat sil
vermalm, se figur 3. I tidigare förstudie beskrivs området och verksamheterna idag 
och historiskt. Nu tillkommande information är den skiss nedan som länsstyrelsens 
handläggare påträffat, se figur 3. Undersökningsområdet har indelats i delområden 
(A-J) vilka redovisas nedan med beskrivning samt geografiskt läge, se kort beskriv
ning i tabell 3 och figur 4. 

Figur 3: Gammal sldss över Gamla hyttverksamheten (Källa: Jnscannatfoto, Sala kommun) 

Tabell 3: Kort beskrivning nu pågående verksamheter inom aktuellt undersökningsornråde, 
för lägen se figur 4. 

Läge Anmärkning 
A Ytligt utspridd aftersand 
B Bostadshus 

Norr om hyttvägen 
Söder om Hyttvägen nordväst industritomt 

Provtogs av Vectura i Förstudien 
Provtogs av Vectura i Förstudien 
Provtogs av Vectura i Förstudien 
Provtas i aktuell komplettering 
Provtas i aktuell komplettering 

C Industritomt 
D Högar med aftersand 
E Lerdamm 
F Sagån 
G Åker-/ängsmark 
H Lantmännens Silo-verksamhet 
I Bostadsområde 

J Kvrkan 

I direkt anslutning till (norr om) aftersandshögarna 

Söder om aftersandshögarna 
Rinner genom hela undersökningsområdet 
I nivå med ytligt utspridd aftersand 
Nivå med södra delen av ytligt spridd aftersand 
I nivå med aftersandshögama 

I nivå med aftersandshögama 
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Provtogs 201 0 och 2013 
Provtas i aktuell komplettering 
Ingen provtagning inom fastigheten. 
Provtagning i kommunal väg i aktuell 
undersökning 
Ingen provtagning inom kvrkans område. 
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Figur 4: Kort beskrivning av pågående verksamheter inom aktuellt undersökningsområde 
(Källa: Bearbetgning av Eniro.se) 

Lerdammen (E) uppstod enligt muntlig information från Sala kommun sannolikt 
genom uttag av lera till tegelbruket som låg nära. Dammen kantas idag av rik vass
växtlighet och runt dammen finns en ridstig. Övrig identifierad växtlighet vid dam
men är nate, kaveldun, och sjösäv. Vid provtagningstillfället konstaterades att det 
finns fisk i dammen, dock inte känd art. Ingen tydlig till- eller frånrinning kunde 
identifieras på plats utan troligen är vattnet i sjön relativt stillastående med lång om
sättningstid. Väster om sjön rinner Sagån i nord-sydlig riktning. 
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1.4 Uppdaterad problembeskrivning i en konceptuell modell 

Problembeskrivningen beskriv i en så kallad konceptuell modell och innebär vid 
förorenade områdes en beskrivning utifrån aktuella skyddsobjekt, förorening samt 
potentiella spridnings- och exponeringsvägar. 

Grundvattnet, ytvattnet (Sagån) och markmiljö är tre av skyddsobjekten som före
kommer inom hela undersökningsområdet. Förutom dessa så varierar aktuella 
skyddsobjekt med delområde: 

• Väster om Sagån, vid bostadsområdet med kommunalt vatten (läge I i figur 
4) samt bostadshuset öster om Sagån (kommunalt VA), invid industritomten 
(läge Bi figur 4) utgörs skyddsobjekten av människor som bor och besöker 
bostadsområdet. 

• Vid industritomterna öster och väster om Sagån (läge C och H i figur 4) är 
de som arbetar och besöker områdena skyddsobjekten. 

• Skyddsvärdet på Lerdammen är oklart i detta läge. 
• Inom övriga provtagna delar utgörs skyddsobjekten av människor och djur 

som tillfälligt vistas inom området. 

Aktuell förorening har orsakats av restprodukten från den gamla hyttverksamheten, 
så kallad aftersand, vilken visats innehålla generellt höga till mycket höga metallhal
ter. De höga metallhalterna i aftersanden bar spridits och orsakat förorenad kringlig
gande jord, grundvatten, ytvatten och sediment varför dessa kan ses som sekundära 
föroreningskällor. Spridningen bedöms ha skett genom damning, med ytvattnet, 
grundvattnet och genom att människan fysiskt har flyttat på aftersanden och/eller 
kringliggande förorenat material. 

Det är framförallt bly, arsenik, kvicksilver och zink som uppmätts i mycket höga 
halter i aftersanden men även barium och koppar samt i viss mån kobolt och nickel 
har tidigare påvisats i området (Vectura's förstudie). Egenskaperna bos uppmätta 
metaller medför att den huvudsakliga spridnings- och exponeringsvägen till männi
skor är via oralt intag av jord, inandning damm, hudkontakt och inandning ånga 
(endast kvicksilver) samt intag via växter. Inom nu provtagna delar av undersök
ningsområdet sker inget grundvattenuttag och samtliga industrier och bostäder inom 
undersökningsområdet är anslutna till det kommunala dricksvattennätet enligt den 
information WSP tagit del av. Närmast belägna egna dricksvattenbrunn är på fastig
heten Kristina 4:19 vars brunn är borrad 707 m. 

Spridning av föroreningar från området kan ske med uppvirvlat damm, via infiltre
rad nederbörd till grundvattnet eller via ytavrinning till ytvatten. Partikelbundna 
föroreningar kan lagras i sedimenten i dammen, Sagån och diken och sedan lång
samt spridas vidare under lång tid. 

7 Intervju med fastighetsägaren utförd av kontaktperson på Sala kommun 
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2 Genomförande 
En provtagningsplan, se bilaga 1, för de kompletterande undersökningarna togs 
fram, kommunicerades med och godkändes av kontaktperson hos Sala kommun. 
Fältarbetena utfördes 8-11 september 2014, vid ca + 15 grader och varierande väder
lek med sol och några regnskurar. Fältnoteringar från fältarbetena finns samman
ställda i bilaga 2a och 2b. Totalt genomfördes: 

- Provtagning av jord med skruvborrbandvagn i 17 punkter, generellt halvme
tersvis, men även anpassat till jordart och synintryck ner till max 6 m djup. 

- Provtagning av sediment i dammen med rörprovtagare från båt i 5 punkter. 
Uppmätt vattendjup låg i regel på ca 1,2 m med det största uppmätta djupet till 
2 m. Översta centimetrarna av botten består av lös dy vilken underlagras av 
blålera. Upptaget sediment hade stark lukt av svavel (ruttna ägg). 

- Provtagning av jord och sediment manuellt för med spade i 4 punkter (2m högt 
och tätt sjögräs/vass medförde provtagning manuellt med vadarstövlar): 

o Provgrop 14 WPGO 1 är belägen i ett vass bälte med ca 1 meters vatten
djup. Vid provtagningstillfället var det en uppskattningsvis 3-5 dm 
tjock, porös, matta med organiskt material ovanpå dyn. 

o Prov grop 14 WPG02 ligger i ett dike nedströms trumma som mynnar ut 
mellan två av aftersandshögarna i riktning mot Lerdammen. Vid gräv
ning påträffades vatten i marken, men markytan var relativt torr. Om
rådet är bevuxet med vass. 

o Provgrop 14WPG03 är belägen i en vattenfylld sänka i ett mycket ku
perat och snårigt område med många mindre träd som ramlat och ligger 
kors och tvärs. Vattenytan är täckt med vattenväxter (andmat). 

o Provgrop 14 WPG04 ligger i ett torrt område med jordmån istället för 
dy och lera. Området är bevuxet med vass. 

- Provtagning av ytvatten i 5 punkter. Provtagning av ytvatten skedde direkt i av 
laboratoriet erhållen provtagningsflaska. 

o 14WYtv 01 och 14WYtv2 är uttagna från båt i dammen. 

o 14WYtv03 och 14WYtv05 är uttagna i Sagån, 14WYtv03 nedströms 
aftersandshögarna och dammen och 14WYtv05 uppströms after
sandhögarna. 

o Vid provtagningsplats för 14 WYtv04 var vattnet till synes stillastå
ende, grumligt av växtdelar/burnus och vattenytan täckt med vattenväx
ter (andmat). 

Installation av 7 grundvattenrör (PEH63 mm) i skruvborrade punkter. Rören är 
försedda med 1 m slitsrör samt tätat med lera eller bentonit för att förhindra in
läckage av ytvatten. Omsättning och provtagning av grundvatten genomfördes i 
gamla grundvattenrör och i fyra av de nyinstallerade grundvattenrören (övriga 
tre nyinstallerade rör var torra). Arbetet utfördes med peristaltisk pump8. Innan 
provtagning omsattes minst tre rörvolymer alternativt pumpades röret torrt på 

8 I de tidigare installerade grundvattenrören hängde bailers kvar, dessa användes inte vid 
omsättning eller provtagning. 
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vatten för att möjliggöra provtagning på tillrinnande ostört vatten. En slang av 
hårdplats användes per provtagningspunkt och den mjukare slikonslangen bytt
tes mellan varje provtagningspunkt. Lodning av grundvattennivå i ovan 
nämnda rör. 

Samtliga prov förvarades mörkt i kylväska under transport till laboratoriet. 

- Inmätning av provtagningspunkter och grundvattenrör med GPS-RTK. 

3 Bedömningsgrunder 

3.1 Riktvärden i jord 

Naturvårdsverket har tagit fram generella riktvärden för förorenad mark (NY, 2009). 
Riktvärden är uppdelade i två typer av markanvändning: 

Känslig Markanvändning (KM): Markkvaliteten begränsar inte val av markan
vändning och grundvattnet skyddas. Marken skall t.ex. kunna användas till bostäder, 
daghem, odling etc. Grundvatten inom området används till dricksvatten. De expo
nerade grupperna antas vara barn, vuxna och äldre som lever inom området under en 
livstid. De flesta typer av markekosystem skyddas. Ekosystem i närbeläget ytvatten 
skyddas. 

Mindre Känslig Markanvändning (MKM): Markkvaliteten begränsar val av mar
kanvändning och grundvattnet skyddas. Marken kant.ex. användas för kontor, indu
strier eller vägar. Grundvattnet skyddas som en naturresurs. De exponerade grup
perna antas vara personer som vistas inom området under sin yrkesverksamma tid 
samt barn och äldre som tillfälligt vistas inom området. Vissa typer av markekosy
stem skyddas. Ekosystemet i närbeläget ytvatten skyddas. 

Följande exponeringsvägar beaktas vid de olika markanvändningsalternativen: 

..... 
] 
.~ 
,:: 
,:: 
'<0 
~ 

:o 
·::,-, 

~ 

Exponeringsväg KM MKM 

Intag av jord (oralt) 
Hud kontakt 
Inandning av damm 
Inandning av ångor 
Intag av grundvatten 
Intag av växter 

Effekter inom området 
Effekter i ytvattenrecipient 

X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 

X 

X 
X 
X 
X 

X 

X 

I Sala tätort finns en utbredd metallförorening i marken p.g.a. den omfattande gruv
verksamhet som funnits på orten. Sala kommun har därför tagit fram en strategi för 
att standardiserat arbeta med förorenad mark i samband med exploatering (Hifab, 
2011). Strategin innebär också att platsspecifika riktvärden för Sala har tagits fram. 
Riktvärdena är framtagna för sex olika typer av material9 och för sex olika scena
rier 10. 

9 varp, slaggvarp, aftersand, rostad produkt, kol, kontaminerad ytjord 
10 Bostäder, Industrimark, Lekpark och idrottsanläggning, Rekreationsområde (park och na
tur), Skola och förskola samt Odling och kolonilotter 
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3.2 Riktvärden i grundvatten, ytvatten och sediment 

Halten metaller i grundvattenproven jämförs generellt med de bedömnings grunder 
som presenteras i SGU-rapport 2013:1, eftersom dricksvattenuttag inte sker inom 
provtagna delar. I rapporten visas en klassindelning i 5 nivåer från mycket låg- till 
mycket hög föroreningshalt. Dricks vattenuttag sker dock i omgivningen varför en 
överskådlig jämförelse görs med Socialstyrelsens Allmänna råd om försiktighets
mått för dricksvatten (SOSFS 2003: 17). 

Halten metaller i uppmätta i ytvatten jämförs med miljökvalitetsnormer för priorite
rade ämnen utifrån direktiv 2013/39/EU. Halterna jämförs med årsmedelvärdet och 
den maximala tillåtna koncentrationen i inlandsytvatten. 

För bedömning av sediment har uppmätta halter jämförts med de avvikelseriktvär
den som presenteras i Naturvårdsverket rapport 4913 (sjöar och vattendrag) och 
Handbok 2007:4. 

4 Resultat 
Resultaten av fältobservationer och fältanalyser redovisas i Bilaga 2b. Samtliga ana
lysrapporter redovisas i Bilaga 3-6. Provpunktemas lägen framgår av ritning N-1 O
P-001 och N-10-P-002. 

4.1 Är de generella riktvärdena tillämpbara inom området? 

För att bedöma om de generella riktvärdena kan användas jämförs områdets speci
fika förutsättningar och förhållande mot de generella antagandena. Halten organiskt 
kol (TOC) och markens pH är två viktiga parametrar för att bedöma riktvärdenas 
tillämpbarhet. Dessa har kontrollerats i sex prover från området, se tabell 4. Upp
mätta pH-värden varierar mellan 6,3 och 7,3 medan TOC beräknad uppmättes mel
lan 0,91 och 2,3, undantaget det sotiga kol underlagrade aftersanden i punkt 14W06. 
Den höga TOC ber i det provet beror av den stora mängden kol. 

Utöver detta innebär aftersandens sammansättning att egenskaperna kan skilja sig 
från de generella antagandena. Aktuellt uppdrag har dock inte inkluderat framta
gande av platsspecifika riktvärden för aftersand och befintliga platsspecifika rikt
värden för Sala kommun är inte tillämpbara varför de generella riktvärdena tilläm
pas för bedömning i detta skede. 

Tabell 4. pH och TOCberäknad. 

14W06 14W04-3 14W05-2 14W 14-4 14W14-2 14W06-9 

2.5-3.0m 1-1,2 0,5-0,8 0,2-0,5 0,8-1,5 4-4,6 

F/Aftersand F/Aftersand F/tegel Sa si Let Tegel sot Kol 

pH 7,2 6,5 7,3 7 6,9 6,3 

TOCber 0,91 1,8 1,9 2,3 0,91 53 

14 (29) 



Uppdragsnr: 10201558 

Daterad: 2014-11-18 

8 
"O 
c 
0 
·;i 

<ii 
> 
'5 :, 
J'l 
>-,= 

"' E 
"' (!) 
(I> 

-g 
"il 
;12 

?i 
E 
0 

"' ~ 
;-:: 
0 
,:,i 
<I) 
c: 
~ 
(I> 

> 
(I> 

...J 
,__I 
«i 
"' "' 0 
"' 0 

'° "' <O 
~ 
oc 

Gamla Hyttan, Sala kommun ,-wsP 
Kompletterande förstudie-

Slutversion 

4.2 Laboratorieanalyser av jord 

Totalt 64 jordprov från 19 punkter (17 provtagna med skruvborrbandvagn och två 
manuellt med spade) har analyserats vid laboratorium avseende metaller inklusive 
kvicksilver. Analysresultaten påvisar förhöjda halter av arsenik, bly, kadmium, 
kvicksilver, koppar och zink. Gällande övriga analyserade metaller uppmäts gene
rellt låga halter. I ett fåtal prov påvisades kobolt och barium (kobolt över KM i prov 
14Wl4_ 4, barium över KM i prov 14Wl4_3 samt punkt 14W04 prov 2-4). I övriga 
nu analyserade jordprov påvisades inga halter av barium, kobolt, krom; nickel eller 
vanadin över generella riktvärdet för KM. För analysresultat avseende dessa ämnen 
hänvisas därför till analysprotokollen i bilaga 3. 

Presentation av analysresultaten för arsenik, bly, kadmium, kvicksilver, koppar och 
zink är indelade enligt nedan: 

• Norr om aftersandsutbredning i plan, öster om Sagån, se tabell 5 (norr om 
delområde A i figur 4). 
Förhöjda halter av bly och zink över MKM påvisas ner till 0,5m u my (me
ter under markytan). Även halterna av kadmium och kvicksilver är förhöjda 
ner till 0,5m. Halterna varierar mellan över MKM i aftersanden och över 
KM i övriga jordarter. I aftersandsprovet är även arsenikhalten över KM 
men under MKM. I provet av naturlig torrskorpelera, taget under 0,5 m på
visas halter lägre än KM-riktvärdet. 

• Ängs- och åkermarken, norr om Lantmännens Siloverksamhet, se tabell 6, 
(delområde G i figur 4). Det ytliga lagret av lerig mull i bägge provpunkter 
har förhöjda halter av bly kadmium, zink och kvicksilver över KM
riktvärdet. Blyhalterna i bägge proven och zink i det ena överstiger även 
MKM-riktvärdet. I underliggande lager av naturlig siltig torrskorpelera 
uppmäts halter lägre än KM-riktvärdet i bägge proven. 

• 

• 

Mindre kommunalägda väg inom bostadsområde, se tabell 7 ( delområde I i 
figur 4). 
Kraftigt förhöjda halter över MKM-riktvärdet förekommer i fyllningsjorden 
i bägge provpunktema avseende arsenik, bly, kadmium, koppar, zink och 
kvicksilver. l den underliggande leran under 3m vid punkt 14 W04, under 
2,2m vid punkt 14W05 och under än 1,3 m vid 14W 17 är halterna generellt 
lägre än KM-riktvärdet. Undantagen är blyhalten i 14W04 som ligger i nivå 
med KM-riktvärdet samt kadmium och bly i 14Wl 7 som ligger över KM 
under MKM-riktvärdet. 

Aftersandshögarna, öster om Sagån, se tabell 8, (delområde Di figur 4) . 
Påförtjordlager ovan aftersanden innehåller bly och kadmium över KM
riktvärdet. Underliggande aftersand förekommer med en mäktighet på upp 
till 3,6 m och i sanden påvisas halter av arsenik, bly, kadmium, zink och 
kvicksilver över MKM-riktvärdet och koppar över KM-riktvärdet. Varifrån 
påfört jordlager härstammar är inte känt för WSP varför det är oklart 
huruvida föroreningsinnehållet i lagret är dess ursprungshalt eller om det 
har orsakats av hyttverksambeten. Enskilda metallanalyser genom hela pro
filen i punkt 14W06 indikerar liknande sammansättning av aftersand genom 
hela bögen då de uppmätta halterna är likartad genom profilens samtliga 
prov avseende aftersand. Även i lagret av sot och kol underliggande after
sanden är halterna av bly, kadmium och zink över MKM samt kvicksilver 
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över KM. I den gyttjiga leran under kolet uppmäts inga halter över MKM 
dock överstiger zinkhalten riktvärde för KM. 

• Området kring Lerdammen, se tabell 9 (delområde E i Figur 4) 
I ytlig jord i 6 av 8 provpunkter omkring Lerdammen uppmäts halter av bly 
och zink över MKM. I fyra respektive två av dem är även halten kvicksilver 
respektive kadmium över MKM-riktvärdet. Halterna avtar generellt snabbt 
med ökat djup. Förutom i punkt 14Wl0, 14Wl4 och 14Wl6 är halterna i 
underliggande prov lägre än MKM-riktvärdet. Högst uppmätta halt av bly, 
kadmium, zink och kvicksilver påvisas i djupast tagna provet i provpunkt 
14Wl4. Provet som består av siltig lerig gyttja är provtaget 1,5-2,Sm u my 
och uppvisar halter upp till 27,5 gånger MKM (bly). 

Tabell 5. Metallanalysresultat för ämnen uppmätta över KM i prover tagna i provpunkt 
14WOJ, norr om Förstudiens ytliga afiersandsutbredning öster om Sagån (mg/kg TS). Grön 
färg= uppmätt halt <KM, Blå färg= uppmätt halt >KM<}v[J(M, Rödfärg= uppmätt halt 
>MKM. 

14W01-1 14W01-2 14W01-3 14W01-4 KM MKM 
0-0,15 0,15-0,3 0,3-0,5 0,5-1 

mu Aftersand mulet V Let 

Arsenik, As 9,6 16 7,2 3,7 10 il 
Bly, Pb §§JHl 18 50 -Kadmium, Cd 5,4 0,19 0,5 ]I 
Koppar, Cu 32 26 80 • Zink, Zn 80 250 -0,65 0,032 0,25 

Tabell 6. Metallanalysresultat för ämnen uppmätta över KM i prover tagna i provpunkt 
14W02 och 14W03, Å·ngs-och åkermark norr om Lantmännens Silo-verksamhet, väster om 
Sagån (mg/kg TS). Grön/ärg= uppmätt halt <KM, Blå färg= uppmätt halt >KM<MKM, 
Röd färg = uppmätt halt > MKM. 

14W02-1 14W02-2 14W03-1 14W03-2 KM MKM 
0-0,2 0,2-1,0 0-0,5 0,5-1,0 
le Mu si Let le Mu si Let 

Arsenik, As 3,7 9 3,8 10 &i 
Bly, Pb 33 22 50 • Kadmium, Cd 2,1 0,34 4,4 0,33 0,5 !§ 
Koppar, Cu 27 24 27 19 80 -Zink, Zn 370 110 90 250 -Kvicksilver, H 0,8 0,052 2,3 0,032 0,25 
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Tabell 7. Metallanalysresultatför ämnen uppmätta över KM i prover tagna i provpunkt 
14W04 och 14W05 vid kommunal väg inom bostadsområde samt punkt 14Wl7 vid tidigare 
åfåras preliminära utlopp till Sagån, väster om Sagån (mg/kg TS). Grön färg= uppmätt halt 
<KM, Blå färg= uppmätt halt > KM<MKM, Röd färg = uppmätt halt > MKM 

14W04-1 14W04-2 14W04-3 14W04-4 14W04-5 14W04-6 14W04-7 14W04-8 
0-0,5 0,5-1,0 1-1,2 1,2-1,7 1,7-2,2 2,2-2,7 2,7-3,1 3,1-3,6 

F/tegel, gr sa F/kol, slagg!, sa 
F/te el, rsa SI F/Aftersand F/ rlet F/ r sa le le 

Arsenik, As 21 J! 4 ,5 

Bly, Pb JM.91. 52 

Kadmium, Cd 0,22 

Koppar, Cu 32 

Zink, Zn 110 

1, 1 0,44 0,53 0,038 

14W05-1 14W05-2 14W05-3 14W05-4 14W05-5 14W05-6 
0-0,5 0,5-0,8 0,8-1,3 1,3-1 ,8 1,8-2,2 2,2-2,7 

F/kol, tegel, sa F/kol. tegel, sa 
F/musa F/te el Sa F/kol sa Si si Si l e 

Arsenik, As 17 f1 21 21 3,9 

Bly, Pb 1- H9Jt 21 

Kadmium, Cd 6,7 8,3 14 0,21 

Koppar, Cu 160 74 27 

Zink, Zn ~ .u9! 87 

4 3 51 0,021 

14W17-1 14W17-2 14W17-3 KM MKM 
0-0,2 0,2-0,8 0,8-1,3 
le Mu kol sa le si le 

Arsenik, As 20 20 2,8 Arsenik, As 10 Il 
Bly, Pb Al!!. 97 Bly, Pb 50 -Kadmium, Cd 15 0,56 Kadmium, Cd 0,5 JA 
Koppar, Cu 37 52 17 Koppar, Cu 80 -Zink, Zn Dim uaq 170 Zink, Zn 250 -Kvicksilver, Hg 11 .u 0,14 Kvicksilver, H 0,25 

~ 

Tabell 8. Metallanalysresultat för ämnen uppmätta över KM i prover tagna i Aftersandshögama (provpunkt 14 W06, ~ 
c:' 14W07, 14W08 och 14W09), öster om Sagån (mg/kg TS). Grön färg= uppmätt halt <KM, Blå farg= uppmätt halt 0 
·~ 

" > KM<MKM, Röd färg = uppmätt halt > MKM s 
'", c 14W06- 14W06-
{ Samlingsprov Samlingsprov 14W07Saml 14W08-Saml 14W09-Saml 
"" 14W06-1 1 2 14W07-01 0.4-3 14W08-01 0.4-3 14W09-01 0.2-3 
" E 0-0,4 0,4-1,0 1,0-4,0 0-0,4 0,4-3,0 0-0,4 0,4-3,0 0-0,2 0,2-3,0 
" (!) 

" 
F/mu let si Sa si Sa mu Let si Sa F/mu Let si Sa mu Let si Sa 

'6 Arsenik, As 6 il !I 5,8 25 5,9 1§ 5,2 ~ 2 
I'? 

Bly, Pb 180 Dl!!. ,.. 110 .llJlQ 260 8!!.U 86 .um ~ 
0: Kadmium, Cd 1 &L 0,59 0,99 0,37 E 
0 

28 200 160 28 160 25 150 19 ~ Koppar, Cu 
~ 

170 -. J.MI. 140 .u9Jl 200 ~ 100 Zink, Zn ... 
0 ,19 0,13 0,16 0,054 0 Kvicksilver, H 

~ 14W06-2 14W06-3 14W06-4 14W06-5 14W06-6 14W06-7 14W06-8 14W06-9 14W06-10 
!" 

0,4-1 1-1,5 1,5-2 2-2,5 2,5-3 3-3,5 3,5-4 4-4,6 4,6-5,0 !;! 
" sa Si si Sa si Sa si Sa si Sa si Sa si Sa sot Kol gi Let ...J 

~ I Arsenik, As 27 27 24 26 36 31 36 <6.2 5,2 
"' ~ Bly, Pb l.W ftPQ .t.a 36 0 
N 

28 27 25 28 27 30 41 0,29 ~ Kadmium, Cd 

'° 170 160 140 150 150 7,6 19 "' Koppar, Cu (0 

~ 
Zink, Zn .BAQ. iJIJt llmll BJP! ltQI !9M 380 ci 
Kvicksilver, H 58 0 0 76 0,019 
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Tabell 9. Metallanalysresultat för ämnen uppmätta över KM i prover tagna i kring Ler-
dammen söder om Aftersandshögarna (skruv borrade provpunkter 14 WI 0-14 WI 6 och prov-
grop PG4), öster om Sagån (mg/kg TS). Grön färg= uppmätt halt <KM, Blå färg= uppmätt 
halt > KM<MKM, Röd färg = uppmätt halt > MK.M. 

14W10-1 14W10-2 14W10-3 14W11-1 14W11-2 14W11-3 14W12-1 14W12-2 
0-025 0,25-0,7 0,7-1,2 0-0,3 0,36-0,7 0,7-1,3 0-0,3 0,3-0,8 

F/mu tegel le Mu Le Fisa si Le! Le (gr) si Sa Mn le Mu vx Le 

12 5,1 14 4 ,5 <2.4 7,6 4 ,7 

17 180 8,3 21 
<0.17 21 1,2 <0.19 3,7 0,24 

22 120 38 3,9 29 27 

77 210 12 98 
4 ,1 2,4 0,18 5 ,3 0,23 <0.01 1,5 0,019 

14W13-1 14W13-2 14W14-1 14W14-2 14W14-3 14W14-4 14W 14-5 14WPG04 
0-0,2 0,2-0,7 0·0,2 0,2-0,5 0,5-0,8 0,8-1 ,5 1,5-2,5 0,1-0,2 

Tegel, kol, 
le Mu v Le! (si) F/mu Sa Tegel Mu si Le! si le Gy le sa 

7 3,2 20 6,8 8 ,6 3,6 14 8,1 

370 13 130 210 44 .!WID 
1,7 0,19 27 2,2 1,1 0,92 8,3 
31 22 120 13 34 15 48 37 

300 72 alm 220 170 150 Dm 
0 58 <0.01 0,24 0,22 0,06 1,4 

14W15-1 14W15-2 14W15-3 14W16-1 14W16-2 14W16-3 KM MKM 
0-0,2 0,2-0,5 0,5-1,0 0-0,5 0,5-1,0 1-1 ,6 

F/tegel, gr sa, 
Mu Le! Le Le! sa si Let si Le! 

6,4 4,7 5,1 8,2 9,5 4.4 10 I§ 
380 24 17 61 50 91 
1,6 0,26 0,2 5 5,1 0,36 0,5 I§ 
26 30 30 43 30 22 80 -270 92 88 i I.dl. 120 250 • 0,78 0,027 0,014 1, 1 0,056 0,25 

Tabell 10. Uppmätta halter av metaller i prov tagna i 3 av 4 provgropar (PG4 presenteras i 
tabell 9). Provpunkt 14WPGOI och 14WPG03 var vid provtagningstillfället under vatten 
(provtagare bar vadarstövlar) och provtaget material bedöms överst vara av sedimentkarak
tär ovanlagrat jord varför jämförelse görs med både generella riktvärden och jäniforvärden 
för sediment (se tabell I I b). Provgrop I 4WPG02 var inte under vatten utan punkten är be
lägen i ett nu torrt dike nedströms trumma.från avrinningsdike mellan två av aftersandshö
garna. Enhet mg/kg TS 

14WPG01 14WPG02 14WPG03 KM MKM 

0-0,3 0-0,1 0-0,2 

Dy överst, Torv överst, Dy överst, 
sedan blålera. sedan blålera sedan blålera. 

Arsenik, As 7.7 10 • Bly, Pb 230 50 -Kadmium, Cd 1,2 13 3,2 0,5 • Koppar. Cu 33 49 35 80 -Zink, Zn 230 440 250 -Kvicksilver, Hg 0,33 0,96 099 0,25 
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4.3 Laboratorieanalyser av sedimentprover 

Totalt 12 sedimentprover provtagna med rörprovtagare analyserades på laborato
rium med avseende på metaller inklusive kvicksilver, se tabell 1 la. Analysprotokol
len presenteras i sin helhet i bilaga 4. Utöver detta provtogs jord av sedimentkarak
tär (två av provpunkterna var belägna under vatten vid provtagningstillfället), vilka 
jämförs med jämförvärden för sediment, se tabell 11 b, och generella riktvärden, ta
bell 10. Bakgrunds- och jämförvärden presenteras i tabell 11 c. 

Av tabell I la och 1 lc, kan utläsas att halterna av bly och kvicksilver är mycket 
höga i 7 av 11 prov. l samma prov klassas halterna av kadmium och zink som höga 
och kopparhalten som måttlig. Dessa tre provpunkter är lokaliserade i västra delen 
av Lerdammen, i nivå med och strax öster om delområde i Sagån där tidigare analy
serade sedimentprover visar mycket höga metallhalter. 

Tabell 1 lb visar generellt lägre halter än övriga prover. Halterna i de prov som ut
togs i de två provpunkterna som var belägna under vatten (14WPG01 och 
14WPG03) är, förutom för bly, låga till måttliga och relativt likartade med uppmätta 
halter i SED03 och SED08. I den torrlagda provgropen (14WPG02) är halterna av 
bly höga vid jämförelse medjämförvärden för sediment, dock bedöms prover från 
denna punkt vara mer av jordkaraktär, men även vid jämförelse med de generella 
riktvärdena för jord är blyhalterna höga, över riktvärdet för MKM. 

Tabell I la. Uppmätta halter av metaller i sediment från provtagning med rörprovtagare 
(mg/kg). Färgmarkeringar baseras påjämförvärdenfor tillstånd i sediment, se tabell] le. 

Prov SEDOl-1 SEDOl-2 SE002-l SED02-2 SED03-l SED03-2 SEOOB-1 SED08-2 SED09-l SE009-2 SED09-3 

As 19 18 7 5,7 4,6 6,1 5,4 4,3 26 10 13 

Pb 8200 9200 5800 3800 160 43 230 88 12000 10000 8000 

Cd 27 31 14 13 0,59 0,29 1,1 0,5 1 26 23 19 

Cu 61 54 37 30 28 33 24 23 44 43 39 

Zn 3500 3800 2 100 1400 180 100 190 120 3100 3000 2400 

Hg 19 23 9,7 6 ,3 0,28 0,056 0,36 0,13 12 17 14 

Tabell I I b. Uppmätta halter av metaller i prov från handgrävda provgropar (mg/kg TS). 
F ärgmarkeringar baseras på jämforvärden for tillstånd i sediment, se tabell 11 c 
Prov 14WPG01 14WPG02 14WPG03 

As 7,7 6,6 8,1 

Pb 230 800 520 

Cd 1, 2 13 3 ,2 

Cu 33 49 35 

Zn 230 740 440 

Hg 0,33 0,96 0,99 

Tabell llc. Bakgrundsvärden (NV 2007:4) ochjämförvärdenfor tillstånd av sediment (NV 
4913). Halter i mg/kg. 

Bakgrund Mkt låg Låg Måt tlig Hog Mkthcig KM MKM 

As 8 <5 5-10 10-30 30-150 >150 10 25 

R, 5 <50 50-150 150-400 400-2000 >2000 so 400 

Cd 0,3 <0,8 0,8-2 2·7 7.35 >35 0,5 15 

Cu 15 <15 15-25 25-100 100-500 >500 80 200 

Zn 100 <150 150-300 300-1000 1000-5000 >5000 250 500 

Hg 0,08 <0,15 0,15-0,3 0,3-1 1·5 >5 0,25 2,5 
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4.4 Laboratorieanalyser av grundvatten 

Grundvatten analyserades med avseende på metaller i sju grundvattenrör varav ett är 
nyinstallerat i en aftersandhög (14W06), fyra är tidigare installerade inom industri
tomten (13V01, 13V03, 13V07 och 13V09) och tre är nyinstallerade kring Ler
dammen (14W12, 14Wl4 och 14Wl5). 

Av analysresultatet, se tabell 12a, kan utläsas att högst uppmätta halter av bly, kad
mium, zink och kvicksilver erhålls i röret installerat i en av aftersandshögarna 
(punkt 14W06), men att de högst uppmätta halterna av arsenik, kobolt, koppar, 
krom och nickel är i punkt 14Wl5 som ligger sydöst om Lerdammen. Noterbart är 
att laboratoriet meddelade att de på grund av mängden partiklar behövde utföra upp
slutning av provet för att kunna genomföra metallanalys, vilket kan vara orsaken till 
de högre halterna i det provet (uppslutning innebär att större andel går i lösning vil
ket därmed ingår i analysen). 

Gällande jämförelse med Socialstyrelsens riktvärden för otjänligt dricksvatten kan 
utläsas att vissa metallhalter i analyserade och icke filtrerade vattenprov generellt 
överskrider dessa. Detta gäller speciellt arsenik och bly. 

Tabell l2a. Halter av metal!er(µg/1) jämfört med SGU:s bedömningsgrunder för grundvatten och socialstyrelsens 
riktvärden (otjänligt) för dricksvatten (SOSFS 2005 _ 20) . Avsaknaden av kvicksilveranalys i prov 14Wl 5 beror av för liten 
vattenmängd vid provtagningstillfället. Strategin var att filtrering inte skulle utföras varken i fält eller vid laboratorium då 
information om vilka halter som sprids önskades. Vattenprov l 4Wl 5 var dock så pass grumligt att uppslutning krävdes. 

13V01 13V03 

Arsenik, As 130 15 
Bly, Pb 45000 4700 
Kadmium, Cd 180 21 
Kobolt, Co 26 5,6 
Koppar, Cu 1100 120 
Krom, Cr 20 4,8 
Nickel, Ni 44 7,7 
Vanadin, V 22 8,3 
Zink, Zn 35000 3100 
Kvicksilver, Hg 0,15 0,21 

SOSFS 
13V07 13V09 14W06 14W12 14W14 14W15 2005 20 Mkt låg Låg Måttlig hög Mklhög 

11 4,4 110 19 11 1000 10 <1 1-2. 2-5. 5-10. >10 
290 780 50000 35 11 5100 10 <0,5 0,5-1 1-2. 2-10. >10 
1,8 13 340 0 ,3 0,18 42 5 <0,1 0,1--0,5 0,5-1 1-5. >5 
420 7,7 26 9,7 0,83 3600 
590 34 1300 29 2,4 8900 2000 <20 20-200 200-1000 1000-2000 >2000 
230 9 8.6 21 0,9 11000 50 <0,5 0,5-5 5 -1 0. 10-50 >50 
810 9 36 20 1,7 7600 20 <0,5 0,5-2 2-10. 10-20. >20 

28 9,7 14 26 1,1 10000 
1300 1700 59000 99 20 26000 <5 5-10. 10-100 100-1000 >1 000 
<0.10 <0.1 46 0 ,16 <0.1 <0,005 0,0005--0,01 0,01--0,05 0,05-1 >1 

4.5 Laboratorieanalyser av ytvatten 

Ytvattenprovtagning utfördes i fem punkter se tabell 13; två i Lerdammen (l 4Wytv 
01 och 14Wytv2), två i Sagån (14Wytv05 invid aftersandshögarna, uppströms Ler
dammen och 14Wytv03 invid, sydväst om Lerdammen sydvästligaste punkt). Läget 
bedöms eventuellt vara igenvuxet utlopp till Sagån) samt en punkt 14Wytv04 sydöst 
om Lerdammen. 

Miljökvalitetsnormer (fortsättningsvis MKN) finns endast angivna för bly, kad
mium, nickel och kvicksilver. I prov 14Wytv03 och 14WYtv överskrider blyhalten 
MKN avseende årsmedelvärdet och maxvärdet (årsmedel 1,2 och max 14 µg Pb /1). 
I samma prov överskrider även kadmiumhalten årsmedelvärdet (0,08-0,25 µg 
Cd/1 11

). I prov 14Wytv04 överskrider uppmätt kvicksilverhalt maximala tillåtna 
koncentrationen (max 0,07 µg Hg/1). För övriga prover överskrider rapporterings
gränsen för kvicksilver MKN 12

• Vid förorenade vatten bedöms jämförelse med 
MKN inte ge en komplett bild av situationen varför uppmätta halter i ytvattenproven 
även jämförs och rangordnas sinsemellan. Denna jämförelse visar på högst upp-

11 Intervallet varierar med vattnets hårdhet. 
12 Kan därmed ej bedömas om halterna överskrider MKN för kvicksilver eller inte. 
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mätta halter tagna i det stillastående vattnet sydöst om Lerdammen (14Wytv04) och 
i Sagån direkt sydväst om Lerdammen (14Wytv03). Observera dock att laboratoriet 
på grund av mängden partiklar behövde uppslupa prov 14Wytv04 innan analys vil
ket inverkar på uppmätta halter då uppslutning innebär att mer ingår i analysen. No
terbart är även att i Sagån i anlutning till aftersandshögama ( 14 Wytv05) uppmäts 
generellt högre halter än i Lerdammens bägge ytvattenprov (14Wytv01 och 
14Wytv02). 

Tabell 13. Halter av metaller(µg/1) i ytvatten - intern jämförelse. Halterna rangordnas 
sinsemellan där högsta halten markeras med mörkare rödbrunt, därefter ljusare rödbrunt, 
gult, ljusgrönt och lägsta halterna markeras med ljusblå. 

14Wytv01 14Wytv02 14Wytv03 14Wytv04 14Wytv05 
Arsenik, As 0,37 0,34 1, 1 2,7 0,96 

Bly, Pb 3,1 1, 1 16 110 1,8 

Kadmium, Cd 0,018 <0.01 0,38 2.4 0,12 

Kobolt, Co 0 ,096 0,11 0,93 4,1 0,33 

Koppar, Cu 0,12 0,072 14 34 1,5 

Krom, Cr <0.05 0,088 0,97 8,5 0,22 

Nickel, Ni <0.2 0,22 2 11 1,4 

Vanadin, V 0,13 0, 11 1,5 10 0,6 

Zink, Zn 2,6 3,1 59 290 44 

Kvicksilver, Hg <0.1 <0.1 <0.1 0.4 <0.1 

4.6 Laboratorieanalyser av lakvätska efter lakförsök och 
beräkning av kd-värden 

Totalt fem samlingsprov av aftersand sändes till laboratorium för 2-stegs skaktest 
med efterföljande analys på lakvätskan, LIS 2 och LIS 10. Resultaten av dessa pre-
senteras i bilaga 7 samt i tabell 14. Baserat på analysresultaten på lakvätskan och 
totalhalterna innan laktest kan kd-värden beräknas. Kd-värden beskriver förhållan-
det av ett ämne i fast fas och löst fas och beräknas som halten jord dividerat med 
halten i vatten. Ju högre kd-värde, desto hårdare är metallen bunden i den fasta fasen 
och därmed desto lägre löslighet. 

Tabell 14. Parametrar analyserade av lakvätskanforutom metallhalter . 

Provets märkning LIS Fluorid, F Klorid, Cl Sulfat, S04 Redox DOG Konduktivitet 25°C pH vid 2o· c 

Enhet mg/I mg/I mg/I mV mg/I mS/m 

14W06 Samlings prov 0.4-1.0 2, skak 0,72 <2 250 376 1, 1 61 7,3 

14W06 Samlingsprov 0.4-1 .0 10 skak 0 ,14 <2 23 330 <1 13,3 7,9 

14W06 Samlingsprov 1.0-4.0 2, skak 0,66 <2 1500 380 <1 223 7,2 

14W06 Samlingsprov 1.0-4.0 10 skak 0,15 <2 1100 380 <1 170 7,3 

14W07 Samlingsprov 0.4 - 3.0 2 skak 0,43 <2 1500 394 <1 218 6,9 

14W07 Samlingsprov 0.4-3.0 10 skak 0,1 6 <2 360 385 <1 74 7,3 

14W08 Samlingsprov 0.4-3.0 2 skak 0,16 <2 1100 400 <1 173 6,9 

14W08 Samlingsprov 0.4-3.0 10 skak <0.1 <2 120 381 <1 33 7,4 

14W09 Samlingsprov 0.2 - 3.0 2 skak 0,35 <2 1400 430 <1 210 7,1 

14W09 Samlingsprov 0 .2-3.0 10 skak 0 ,16 <2 280 355 <1 63 7,2 
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I tabell 15 presenteras nu beräknade kd-värden med de beräknade i förstudien från 
2013 och Naturvådsverkets generellt antagna kd-värden13

. Naturvårdsverkets antog 
medvetet tämligen konservativa kd-värde för att inte riskera underskattning av lös
lighet. Av dessa kan bland annat utläsas att kadmium och zink tenderar att vid L/S2 
vara likartad med Naturvårdsverkets nationella antaganden, med undantag för 
14W06. Aftersanden tenderar generellt att laka ur mindre med tiden (kd-värdet ba
serat på LIS 10 är generellt betydligt högre än kd-värdet beräknade på L/S2). Sam
lingsprovet av övre skiktet av aftersand i punkt 14W06 skilj er sig från övriga prover 
av aftersand. WSP bedömer att en anledning till det kan vara att det övre lagret av 
aftersanden vittrat. Massorna som nu överlagrar aftersandshögarna lades ovan after
sanden för ett fatal år sedan jämfört med åren som aftersandshögarna tidigare direkt 
utsatts för väder och vind. 

Tabell 15. Beräknade kd-värdenfrån nu utförda analyser på lakvätska efter skaktestjämfört med tidigare 
beräknade kd-värden (Hifab 2011 ochforstudienfrån 2013) samt Naturvådsverkets genere//t antagna kd
värden från 2009. - uppmätt halt i tota/analyser och/eller i lakvätskan är under rapporteringsgräns. Ur 
jämförelse synpunkt bedöms Hifabs och Vecturas beräknade kd-värden vara mer tillämpbara än 
Naturvårdsverkets generellt antagna kd-värde då Naturvårdsverkets ej avser afiersand. Naturvårdsverkets 
antagna kd-värdenfinns enbart med i tabe//enför information. 

Kd-beräkning Vkg jord Barium Bly Kadmium 

14W06 Samlingsprov 0.4-1.0 2,skak 2881 27241 1421 

14W06 Samlingsprov 0.4-1 .0 10 skak 386 16458 3214 

14W06 Samlingsprov 1.0-4.0 2,skak 5667 42941 221 

14W06 Samlingsprov 1.0-4.0 10 skak 3864 52143 341 

14W07 Samlingsprov 0.4 - 3.0 2 skak 5000 48750 257 

14W07 Samlingsprov 0.4-3.0 10 skak 2979 65000 947 

14W08 Samlingsprov 0.4-3.0 2 skak 5333 63077 320 

14W08 Samlingsprov 0.4-3.0 10 skak 3137 93182 2286 

14W09 Samlingsprov 0.2 - 3.0 2 skak 3023 55000 273 

14W09 Samlingsprov 0.2-3.0 10 skak 2549 70000 1154 

NV:s generellt antagna 1200 1800 200 

Vectura 2013 (V01-V04) 5531 33887 378 

Vectura 2013 (V13, V15-22) 6555 6576 1479 

Aftersand enligt Hifab 2011 25000 400 

5 Förenklad riskbedömning 

Koppar Nickel 

25641 1400 

15385 

17021 415 

38095 1048 

16000 483 

45714 3500 

22059 491 

55556 

20000 443 

35000 3068 

300 1500 

6050 1493 

614 4910 

Zink 

2929 

4531 

378 

919 

561 

3083 

500 

6800 

541 

3438 

600 

1355 

2372 

Kvicksilver 

10000 

16563 

57500 

300 

3618 

149 

167000 

Förutsättningarna och markförhållandena i Sala kommun har påverkats av den 
gruvverksamhet med tillhörande verksamheter som pågått i flera århundraden. De 
platsspecifika riktvärden som HIF AB tog fram 2011 för Sala kommun gäller enbart 
inför exploatering och som underliggande miljöriktvärde har samma antaganden för 
markmiljö och spridning som för Naturvårdsverkets generella riktvärden antagits 
gälla. Dessa underliggande miljöriktvärden är således inte anpassade till de unika 
förhållanden som råder i Sala med omnejd på grund av dess historiska gruvverk
sarnhet vilket lokalt och regionalt har påverkat bakgrundshaltema. 

13 De kd-värden som antogs i Naturvårdsverkets modell vid framtagande av generella rikt
värden. 
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Eftersom tillämpbara regionsspecifika riktvärden saknas har WSP inom ramen för 
detta uppdrag, efter avstänming med kontaktpersoner hos beställaren och tillsyns
myndighet, för att bedöma risker fört ett resonemang nedan om uppmätta halter uti
från envägskoncentrationerna för de generella riktvärdena för KM och MKM. 

5.1 Föroreningssituation i jord 

Utförd undersökning har påvisat höga halter av arsenik, bly, kadmium, koppar, zink 
och kvicksilver. De förhöjda halterna bedöms ha orsakats av den gamla hyttverk
sambeten som pågick mellan 1540-tal och 1880, framför allt genom dess restpro
dukt aftersand. I tabell 16 presenterat nu uppmätta max och medelhalter per delom
rådenl4 för dessa metaller. I bilaga 8 presenteras fler statistiska bearbetningar av 
dessa ämnen 

15
. 

Tabell 16. Statistisk.framtagna medel- och max-värdenjämfört med envägskoncentrationer 
for generella riktvärden. För mer statistisk data se Bilaga 8. Enskilda analysresultat presen-
leras ovan under avsnitt Resultat samt i bilaga 8. För prov med halter under rapporterings-
gräns har halten satts till rapproteringsgränsen i beräkningarna. Enhet mg/kg TS Antalet 
prov per delområde framgår ef!.er områdes benämning_. 

Arsenik Bly Kadmium Koppar Zink Kvicksilver 

Norr om aftersandsutbredningen i Max 16 5500 29 32 2200 39 
plan, öster om Sagån. Totalt 4 prov Medel 9,1 2052 10,7 24,8 1270 11,8 
Ängs- och åkermarken, norr om Max 9 1400 4,4 27 770 2,3 
Lantmännens Silo. Totalt 4 prov. Medel 5,8 471 1,8 24 335 0,8 
Mindre kommunalägda väg inom Max 51 12000 43 340 4600 23 
bostadsområde, totalt 17 prov. Medel 19,7 3757 13 79,6 1853 6,3 
Aftersandshögarna. öster om Sa- Max 36 8200 41 240 5400 10 
gån, totalt 9 erov. Medel 21,6 5032 22,3 117,6 2588 4,1 
Området kring Lerdammen, totalt 14 Max 20 11000 34 120 4100 29 
erov. Medel 7,5 1372 6,1 37,2 753,6 2,8 
översta provet i samtliga punkter Max 20 5900 27 120 3100 8 
krin9 Lerdammen, totalt 7 prov. Medel 10,7 2214 10,7 60 1288,6 3,1 
Envägskoncentrationer generella riktvärden 

Hälsoriktvärde ojusterat KM 10'6 260 2,4 4400 5000 1,4 
Hälsoriktvärde integrerat KM 1014 52 0,48 2200 2500 0,27 
Markmiljö KM 20 200 4 80 250 5 
Skydd av grundvatten KM 22 130 7,2 430 870 2,2 
Skydd av Y!vatten KM 360 3600 16 2400 9600 6 
Hälsoriktvärde ojusterat MKM 25 3700 200 190000 330000 12 
Hälsoriktvärde integrerat MKM 25 740 39 96000 160000 2,4 
Markmiljö MKM 40 400 20 200 500 10 
Skydd av grundvatten MKM 70 420 23 1400 2800 7 
Skydd av Y!vatten MKM 360 3600 16 2400 9600 6 

14 Dessa delområden är inte direkt desamma som redovisats i Figur 4. Vilka propunk
ter/prover som bildat de delområden som redovisas i tabell 16 har valts utifrån geografiskt 
läge, markanvändning och delvis resultat. Kopplingen mellan delområden i Figur 4 och del
områden i Figur 16 kan utläsas i Resultatavsnittet 4.2 Laboratorieanalyser av jord. 
15 Underlag för statistiken är uppmätta halter i aktuell undersökning, se tabell 5-13 
16 Beräkningar hamnar på 0,39 men Naturvårdsverket har bedömt det som orimligt då nat
ionella bakgrundshalterna ligger på 10 varför Naturvårdsverkets justerat upp sitt KM-värde. 
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Av tabell 16 kan bland annat nedanstående utläsas: 

Medelhaltema av arsenik är lägre än miljö- och hälsoriktvärden för såväl KM som 
MKM inom samtliga delområden. Maxhaltema i aftersandshögarna och i den kom
munala vägen inom bostadsområdet väster om Sagån innebär dock att risk avseende 
hälsa ej kan uteslutas vid KM men maxhalten är lägre än miljöriktvärden för både 
KMochMKM. 

Medel och maxhaltema av bly överskrider hälsoriktvärdet (integrerat och ojusterat) 
för KM i samtliga delområden. Förutom i de tre aftersandshögama och kommunala 
vägen inom bostadsområdet väster om Sagån är medelhaltema dock lägre än det 
ojusterade hälsoriktvärdet I 7 för MKM och lägre än nivån skydd av ytvatten vid KM 
såväl som MKM. Sett till integrerat hälsoriktvärde för MKM är enbart medelhalten i 
åker- och ängsmarken lägre. Detta innebär att risker för människors hälsa ej kan 
uteslutas vid KM, speciellt inte i de tre aftersandshögarna och den kommunala 
vägen inom bostadsområdet. I samtliga delområden överskrider max- och medel
blyhalten nivån för skydd av markmiljö och grundvatten. I aftersandshögama och 
den kommunala vägen är medelblyhalten över nivån för skydd av ytvatten vilket 
sammantaget innebär att risker avseende miljön ej kan uteslutas sett till nationella 
antaganden. 

Förutom medelhalten vid åker- och ängsmarken är max- och medelhalten av kad
mium är i samtliga delområden högre än hälsoriktvärdena och skydd av markmiljö 
vid KM. Max- och medelhalterna är dock lägre än en vägskoncentrationerna vid 
MKM-riktvärdet i samtliga delområden utom i de tre aftersandshögarna. Detta inne
bär att risker för människors hälsa ej kan uteslutas om människor vistas i delområdet 
i en omfattning motsvarande antaganden för MKM. Sett till miljö är riskerna 
lägre 18 men kan ej uteslutas på längre sikt. 

Maxhalterna och ibland medelbaltema av koppar är i vissa delområden över nivån 
för skydd av markmiljö för både KM och MKM. Sett till övriga envägskoncentrat
ioner för både KM- och MKM-riktvärdena är uppmätta kopparhalter lägre än en
vägskoncentrationerna. Detta innebär att uppmätta kopparhalter ej bedöms utgöra en 
risk för människors hälsa vid KM eller MKM. 

Förutom i de tre aftersandshögama är uppmätta max-zinkhalter lägre än hälsorikt
värdena för MKM och KM samt lägre än nivån för skydd av ytvatten. Ängs- och 
åkermarken är enda delområde vars medelzinkhalt är lägre än skydd av markmiljö 
och nivån för skydd av grundvatten för KM-riktvärdet. Medel-zinkhalterna inom 
samtliga delområden är lägre än nivån skydd av ytvatten. Detta innebär att uppmätta 
zinkhalter generellt ej bedöms utgöra en förhöjd risk för människors hälsa eller när
liggande ytvatten. 

Förutom vid åker- och ängsmarken är samtliga max och medelhaltema av kvicksil
ver över integrerade hälsoriktvärden, medan enbart maxhalterna i vissa delområ
den19 överskrider ojusterade hälsoriktvärde vid MKM. Medelhalterna tenderar vara 
lägre än nivåerna för skydd av markmiljö, ytvatten och grundvatten vid MKM men 

17 I det ojusterade hälsoriktvärdet har inte politiska ståndpunkter, anpassning till exponering 
andra källor mm inkluderats. 
18 Maxhaltema överskrider vissa envägskoncentrationer medan medelhalterna understiger 
dessa. 
19 Norr om aftersandshögarena, kommunala vägen inom bostadsområde, området vid ler
dammen (sett till alla analyserade jordprov, dvs inte det översta lagret) 
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de överskrider skydd av markmiljö, ytvatten och grundvatten vid KM vid den 
kommunala vägen genom bostadsområdet och området norr om aftersandshögarna. 

Sammantaget kan konstateras att framför allt bly, kvicksilver och även kadmium 
styr föroreningssituationen och riskerna, lite beroende på markanvändning. Medel
och maxhalter överstiger generellt skydd av markmiljö i samtliga områden, men 
nivån för skydd av markmiljö överskrids i många delområden även för de andra 
ämnena. Skydd av ytvatten överskrids i vissa delområden för bly men även kad
mium och kvicksilver. Skydd av grundvatten överskrids för bly och för kadmium, 
koppar och zink vid KM. Uppmätta halter av kvicksilver kan innebära en risk för 
grundvatten i vissa delområden. 

Det bör noteras att bedömningen gjorts mot Naturvårdsverkets envägskoncentrat
ioner vilka baseras på generella antaganden och aftersandens sammansättning kan 
innebära avvikelser från dessa generella anatagandena. 

5.2 Föroreningssituation i sediment 

Genomförd undersökning visar på mycket höga halter av bly och kvicksilver samt 
höga halter av kadmium och zink i sedimenten från den västra delen av dammen. 
Uppmätta maxhalter i Lerdammens sediment är generellt högre än uppmätta max
halter inom övriga delområden. Halterna i dessa prover är högre än de halter som i 
tidigare undersökningar har konstaterats i Sagån. I östra delen av dammen är me
tallhalterna lägre och ligger i nivå med uppmätta halter i jordprov i närbelägna pro
ver. Detta indikerar att spridning historiskt har skett. 

5.3 Föroreningssituation grund- och ytvatten 

Utförd undersökning har påvisat mycket höga halter av arsenik, bly, kadmium, 
nickel och zink, generellt sett i samtliga nu provtagna och analyserade grundvatten
prov. Utöver detta har kvicksilver uppmätts i röret som installerades i de tre after
sandshögarna. 

Provtagningen av ytvattnet indikerar att ytvattnet i undersökningsområdet är påver
kat av metaller. Högst uppmätta halter i ytvattnet påträffas bedömt nedströms Ler
dammen och aftersandshögar vilket indikerar att aktuellt undersökningsområdet till
för metaller till det området och dess omgivning. 
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6 Slutsatser och rekommendationer 
Resultaten av nu utförd undersökning visar att restprodukterna från den Gamla hytt
verksambeten orsakat förhöjda halter i omgivande miljö. Samtliga provtagna matri
ser Uord, ytvatten, grundvatten och sediment) inom undersökningsområdet är på
verkade. Metaller har spridits från aftersanden och spridningen fortgår kontinuerligt. 
Mycket är fortfarande oklart och kompletterande utredningar och sedermera någon 
form av åtgärd kommer behöva utföras. 

Den nu genomförda kompletterande provtagningen har främst syftat till att försöka 
avgränsa området och försöka klargöra om det sker någon spridning. Undersökning
en har liksom tidigare undersökningar påvisat att marken inom området är förorenad 
av metaller på grund av den gamla hyttverksarnheten. Av samtliga analyserade me
taller är det generellt arsenik, bly, kadmium, kvicksilver, koppar och zink som utgör 
ett problem. Av dessa bedöms bly och kvicksilver generellt vara styrande för hälsa. 

De risker som uppmätta halter kan innebära för människors hälsa styrs av hur och i 
vilken omfattning kontakt sker eller kan komma att ske. Vissa av de uppmätta me
tallhalterna, t.ex. bly, kan innebära en risk om sanden förekommer i områden där 
mindre barn kommer i kontakt med sanden vid upprepade tillfällen. I denna under
sökning har höga halter bl.a. påvisats i vägmaterial inom bostadsområdet väster om 
Sagån. Höga halter av metaller har även uppmätts i den undersökta åkermarken, 
norr om Lantmännens siloverksambet väster om Sagån. Risker kopplade till eventu
ellt upptag i grödor har inte bedömts inom ramen för denna undersökning. 

De uppmätta halterna, i kombination med materialets övriga egenskaper, påverkar 
sannolikt vissa marklevande växters och djurs etablering inom områden med after
sand. 

Undersökningsresultaten visar att en spridning sker till Sagån och tidigare provtag
ningar visar att Sagåns sediment är påverkat. Sagån belastas även av andra objekt, 
av vissa har koppling till äldre gruvindustrin. 

Osäkerheter i utförd undersökning 

Nu utförd undersökning utfördes inom tillgängliga delar av undersökningsområdet. 
Av naturliga skäl kan dock inte uteslutas att det finns förorening i punkter/områden 
som inte har undersökts eller att det förekommer ämnen och föreningar som inte 
analyserats. Övriga osäkerheter i nu utförd undersökning rör vatten. Provtagningen i 
grundvattenrör genomfördes på grund av den korta tidplanen och lilla vattenmängd 
ej enligt SGFs fälthandbok20

. Förutom de få grundvattenrör från tidigare förstudie 
har grundvatten endast provtagits vid ett tillfälle varför inom- och mellanårsvariat
ioner ej kan uteslutas. 

Fortsatta arbeten och förslag till övergripande åtgärdsmål 

Halterna av metaller är höga i aftersanden, både i högarna med anslutande områden 
och i områden där den har använts it.ex. vägmaterial. Metallförekomsten är i jord 
generellt avgränsad i profil men ej i detalj i plan. Det är inte heller känt i detalj var 

20 Omsättning kunde ej genomföras av 3-5 rörvolymer. 
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aftersand har använts fört.ex. mark- och konstruktionsändamål i Sala kommun. Ut
bredningen i plan av aftersand i koncentrerade mängder inom undersökningsområ
det är översiktligt avgränsad (till de tre aftersandshögama, aftersandsutbredningen 
norr om aftersandshögarna (Vecturas undersökning) samt den kommunala vägen i 
bostadsområdet21

) men avgränsning av metallspridningen från aftersanden saknas. 
Fortsatt utredning bör försöka uppskatta och avgränsa området som historiskt har 
förorenats genom spridning från aktuellt undersökningsområde. 

De hydrogeologiska förhållandena, speciellt i området söder om de tre aftersands
högama är oklar. Lerdammen Ligger utmed med Sagån och anlades, tillsammans 
med kringliggande "lergropsdiken" sannolikt som en bieffekt av uttag av lera för 
tegelbruket. Dessa vattenfyllda gropar/dammars inverkan på hydrogeologin i områ
det samt Lerdammens eventuella samverkan med Sagån bör utredas. 

Som nämnts ovan belastas Sagån av flera objekt. För att komma vidare och bedöma 
åtgärdsbehovet av undersökningsområdet (på grund av spridning) i relation till 
andra områden som belastar Sagån föreslår vi att både belastningen på Sagån i stort 
och även det aktuella objektets (Gamla hyttan) relativa bidrag utreds. 

Vi föreslår övergripande åtgärdsmål enligt nedan. 

l. Människor ska kunna: 

o vistas inom området utan att utsättas för förhöjda hälsorisker på kort 
eller lång sikt. 

o bo inom anvisade delar av området utan att utsättas för förhöjda 
hälsorisker på kort eller lång sikt. 

o bedriva verksamhet inom anvisade delar av området utan att utsät
tas för förhöjda hälsorisker på kort eller lång sikt. 

2. Rester från Gamla hyttverksamheten, de tre aftersandshögarna, är kultur
minnen och dessa skall beaktas och bevaras i rimlig omfattning. 

3. Föroreningsnivån inom området ska inte i orimlig omfattning ge upphov till 
oacceptabla effekter i närbelägna markområden, yt- eller grundvattenrecipi
enter. 

Vissa av åtgärdsmålen ovan kan vara direkt motpart till andra åtgärdsmål, varför de 
lokala och regionala myndigheterna rekommenderas värdera och ta fram en gemen
sam prioriteringslista av åtgärdsmålen som en förutsättning för en framtida kvalita
tiv åtgärdsutredning och riskvärdering. 

Våra föreslagna övergripande åtgärdsmål står i den prioriteringsordning som vi fö
reslår vid bedömning av möjliga och lämpliga åtgärder. Vår grundtanke med priori
teringsordningen är att människor ska kunna ta del av vårt kulturarv utan att expone
ras för allvarliga hälsorisker. Prioriteringsordningen kan dock skiija mellan olika 
delområden. Noterbart, gällande miljö fokuseras enbart på att föroreningarna i om
rådet inte i orimlig omfattning får spridas och orsaka oacceptabla effekter. Inför 
fortsatta utredningar och i senare skeden, som den framtida åtgärdsutredningen och 
riskvärderingen rekommenderas att de lokala och regionala myndigheterna gemen-

21 Provtagning har dock ej skett vid sidan av vägen varför förekomst av aftersand ej kan ute
slutas. Bostadsbyggnaderna finns dock med på skissen från hytt-tiden, dock är det oklart om 
de användes som bostäder eller annat. 
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Uppdragsnr: 10201558 

Daterad: 2014-11-18 

Gamla Hyttan, Sala kommun ,-wsP 
Kompletterande förstudie-

Slutversion 

samt beslutar hur mycket aktuellt objekt "Gamla hyttan" får bidra med negativa ef
fekter på Sagån22

• 

Utgående från ovanstående resonemang föreslår vi att fortsatt arbete inleds med föl
jande: 

• Inventering av historisk verksamhet 
• Fastställande av övergripande åtgärdsmål23 

• Avgränsande undersökningar 
• Hydrogeologisk utredning 

o Föroreningstransport 
o Belastning 

• Fördjupad riskbedömning 
o Biotillgänglighet 
o Laktester 
o Framtagande av platsspecifika riktvärden 

Övrigt 

Om schakt, oavsett anledning, planeras inom undersöknings området skall detta fö
regås av en anmälan till den lokala tillsynsmyndigheten i god tid innan arbetena på
börjas eftersom schakt i förorenad jord är anmälningspliktig. Normalt bifogas kon
trollplan, hälso- och säkerhetsplan med anmälan. 

Enligt miljöbalken 10 kap 11 § skall den som äger eller brukar en fastighet, oavsett 
om området tidigare ansetts förorenat, genast underrätta tillsynsmyndigheten om det 
upptäcks en förorening på fastigheten och föroreningen kan medföra skada eller 
olägenhet för människors hälsa eller miljön. Förutom att denna rapport delges till 
den lokala och regionala tillsynsmyndigheten rekommenderar vi att Sala kommun 
även delger informationen till Sala kommuns byggnadskontor samt boende och 
verksamhetsutövare inom undersökningsområdet. 

Västerås den 18 november, 2014. 

WSP Environmental 

Avdelningen Mark och Vatten 

Jenny Seppas Jenny Forsberg 

22 Sagån bedöms med nuvarande information vara den huvudsakliga recipienten för området. 
Detta behöver dock utredas vidare. 
23 En viktig aspekt för detta är att fastställa den totala belastningen på Sagån eftersom detta 
ligger till grund för hur mycket Gamla hyttan får bidra med. 
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Kompletterande förstudie-

Slutversion 
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

Länsstyrelsen i Västmanlands län 
Miljöenheten 
721 86 VÄSTERÅS SALA KOMMUN 

Kommunstyrelsens förvaltning 

BILAGA 2 
lnk. i!Jl5 -05- 1 2 

Diarlonr 

d0/3 9..3 
Ansökan om bidrag till huvudstudie av Gamla Hyttan, Sala 
kommun 

ALLMÄNNA UPPGIFTER 
Objektsnamn: 

Kommun: 

Förorenande verksamhet: 

Primär bransch: 

Huvudsakliga 
föroreningar: 

Skyddsobjekt: 

Riskklass: 

Ansvars bedömning: 

Plats på Länsstyrelsens 
prioriteringslista (2013) 

Huvudmannaskap: 

Typ av utredning: 

Sökt belopp: 

Övrigt: 

MOTIV TILL ANSÖKAN 

Gamla Hyttan 

Sala 

Anrikning av silvermalm (år 1540-1880) 

Järn-, stål- och manufaktur 

Arsenik, bly, kadmium, koppar, zink och kvicksilver 

Människor (boende, yrkesverksamma, allmänhet), 
miljö (ytvattenekosystem, kulturmiljö), 
naturresurser (Sagån, grundvatten). 

1 

Ansvarig saknas enligt Länsstyrelsens 
prioriteringslista 

5 

Sala kommun, Kommunstyrelsens förvaltning 

Huvudstudie 

2 000 000 kr fördelat på två år, se tidsplan nedan. 

Informationen om objektet utvecklas nedan. Utförda 
utredningar finns för uppladdning på EBH-stödet. 

Föroreningarna i Gamla Hyttan utgör med stor sannolikhet en oacceptabel risk för 
människors hälsa och miljö. Med mycket stora mängder föroreningar över en stor 
yta är det viktigt att hitta en ekonomiskt och tekniskt rimlig efterbehandlingsåtgärd 
av området, vilket motiverar en huvudstudie. 

Restprodukterna från den Gamla hyttverksamheten norr om Sala tätort har orsakat 
mycket höga metallhalter i omgivningarna. Samtliga provtagna matriser (jord, 
ytvatten, grundvatten och sediment) inom undersökningsområdet är påverkade. Av 
analyserade metaller är det främst arsenik, bly, kadmium, kvicksilver, koppar och 
zink som kan innebära en risk för människors hälsa eller miljön. Spridning bedöms 
ske till Sagån, vars sediment är påverkade. Sagån belastas dock av flera objekt än 

Aktb ilaga 

~ 



,t.JI SALA r.11 KOMMUN 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Gamla Hyttan, bland annat från Sala Silvergruva och tätorten Sala. Sagån mynnar i 
Mälaren. 

Ett flertal kunskapsluckor har identifieras, men med stor sannolikhet kommer det 
att finnas ett åtgärds behov. Troligen kommer fysiska efterbehandlingsåtgärder att 
behöva kompletteras med administrativa åtgärder, med tanke på den omfattande 
föroreningssituation som föreligger tillsammans markanvändning i form av odling i 
förorenad åkermark, boende och rekreation bland annat. 

Hittills utförda utredningar och förenklade riskbedömningar behöver kompletteras 
med fördjupade undersökningar och en fördjupad riskbedömning, eftersom 
området är komplext med många olika markanvändningar, skyddsobjekt och 
speciella egenskaper hos föroreningskällan aftersand. 

Med syftet att komma fram till bästa möjliga efterbehandlingsåtgärd för Gamla 
Hyttan söks medel till en fullständig huvudstudie enligt Naturvårdsverkets 
kvalitetsmanual för efterbehandling (utgåva 6, 2014). Huvudstudien kommer dock 
att utföras stegvis och beslut fattas vid lämpliga tidpunkter om behovet av fortsatta 
utredningar. I bilaga 1 framgår ingående moment och uppskattade kostnader för 
respektive moment. 

UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR 
Följande undersökningar har utförts i förstudieskedet av Gamla Hyttan: 

o Vectura, 2013. Miljöteknisk markundersökning av Gamla hyttan, Sala 
kommun, 2013-11-08. Uppdragsnummer 114992. 

o WSP, 2014. Kompletterande förstudie av Gamla Hyttan, Sala kommun 2014-
11-18. WSP uppdragsnummer 10201558 

o WSP, 2015a. Gamla hyttan - Luftanalyser avseende kvicksilver 2015-01-28. 
WSP uppdragsnummer 10201558 

o WSP, 2015b. Gamla Hyttan - Översiktlig hydrologisk konceptuell modell, 
2015-01-28. WSP uppdragsnummer 10201558 

o WSP, 2015c. Gamla Hyttan - Provtagning av åker, forna Saladamm, 2015-01-
28. WSP uppdragsnummer 10201558 

o WSP, 2015d. Gamla Hyttan, Sala kommun. Identifiering av kunskapsluckor 
och förslag till fortsatta utredningar inför fördjupad riskbedömning, 2015-
01-28. WSP uppdragsnummer 10201558 

Andra utförda undersökningar som har ingått i underlaget till förstudien är: 

o Envipro 2007, Fördjupade undersökningar vid Sala silvergruva samt 
Pråmån, 2007-10-04 Uppdragsbeteckning: 312078 

o Hifab, 2011. Strategi för bedömning av metallföroreningar i mark vid 
exploatering inom Sala tätort, Sala kommun, 2011-05-17. Uppdragsnummer 
318501. 

o Envipro, 2011. Bilaga 3 - Bakgrundsdokument för beräkning av 
platsspecifika riktvärden vid exploatering inom Sala tätort Sala kommun, 
2011-05-17 Uppdragsnummer 318501 

2 (11) 
2015-04-22 



Kommunstyrelsens förvaltning 

o SWECO, 2010. Undersökning av sediment inför rensning av Sagån, Sala 
kommun, 2010-10-08. Uppdragsnummer 11862080000. 

OMRÅDES- OCH VERKSAMHETSBESKRIVNING 
Objektet Gamla Hyttan ligger intill Sagån i norra delen av Sala tätort. Hyttområdet 
låg främst norr om Sala sockenkyrka (ungefär område I, H och Bi kartan nedan). 
Hyttan var aktiv för anrikning av silvermalm under perioden 1540 till 1880. Norr 
om hyttan låg en damm, som idag är åkern i delområde G nedan. Restprodukten från 
anrikningen är aftersand, som dels finns samlad i högar, dels spridd som avjämning 
och utfyllnad i omgivningarna. Tre större aftersandshögar finns i område D och 
söder om dessa en damm (lerdammen). Dominerande naturliga jordarter i området 
enligt SGU är lera och silt. Hela det kommande undersökningsområdet uppskattas 
till minst 20 hektar. 

Följande delområden har identifierats och i flertalet fall provtagits i förstudieskedet, 
se även kartan nedan: 

E 
0 ~ ._ ,ro 
Q) t,I) ..., ro 
:~ C/.l 

> 

A 

B 

c 

D 

E 

F 

G 

H 

Delområde 
Ytligt utspridd 
aftersand 
Bostadshus 

Industritomt 

Högar med 
aftersand 
Lerdamm 
Sagån 

Åker-/ängsmark 
(f.d. Saladamm) 
Lantmännens 
Siloverksamhet 
Bostadsområde 

Kyrkan 

Läge Anmärkning 
Norr om hyttvägen Vectura, 2013 

Söder om Hyttvägen nordväst Vectura, 2013 
industritomt 
I direkt anslutning till (norr Vectura, 2013 
om) aftersandshögarna 

WSP, 2014 

Söder om aftersandshögarna WSP, 2014 
Rinner genom hela Sweco, 2010 och 
undersökningsområdet Vectura, 2013 
I nivå med ytligt utspridd WSP, 2014 och WSP, 
aftersand 2015 
Nivå med södra delen av ytligt Ingen provtagning inom 
spridd aftersand fastigheten. 
I nivå med aftersandshögarna WSP, 2014 (provtagning 

i kommunal väg) 
I nivå med aftersandshögarna Ingen provtagning inom 

kyrkans område 
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ÖVERGRIPANDE ÅTGÄRDSMÅL 
I WSP, 2014 presenterades följande förslag till övergripande åtgärdsmål 

1. Människor ska kunna: 

o Vistas inom området utan att utsättas för förhöjda hälsorisker på kort eller 
lång sikt. 

o Bo inom anvisade delar av området utan att utsättas fö r förhöjda hälsorisker 
på kort eller lång sikt. 

o Bedriva verksamhet inom anvisade delar av området utan att utsättas för 
förhöjda hälsorisker på kort eller lång sikt. 

2. Rester från Gamla hyttverksamheten, de tre aftersandshögarna, ä r 
kulturminnen och dessa ska beaktas och bevaras i rimlig omfattning. 

3. Föroreningsnivån inom området ska inte i orimlig omfattning ge upphov till 
oacceptabla effekter i närbelägna markområden, yt- eller 
grundvattenrecipienter. 
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Kommunstyrelsens förvaltning 

PROBLEMBESKRIVNING 
Problembeskrivning och konceptuell modell för Gamla Hyttan beskrivs i WSP, 
2015d, och sammanfattas nedan. 

Konceptuell modell för det förorenade området, Gamla Hyttan, Sala kommun. 

Förorenings- Spridnings Exponerings- Skyddsobjekt 

källor -vägar vägar 
Människor Miljö 

(metaller) 

Aftersand Damning Inandning av Boende Ytvatten-

Förorenad jord Utlakning 
damm 

Yrkesverksamma 
ekosystem 

ti 11 ytvatten Hudkontakt 
(Sagån, 

Förorenat Allmänhet Mälaren, 
och 

sediment Intag jord Lerda mmen) 
grundvatten 

Förorenat Inandning ångor Kulturmiljö 
grundvatten 

Intag av växter (aftersands-

höga rna) 

Natur-

resurser 

Sagån 

Grund-

vatten 

Föroreningskällan utgörs primärt av aftersand, restprodukten från Gamla Hyttan. 
Den finns i koncentrerad form i tre aftersandshögar och utspridd i omgivningen. 
Aftersanden innehåller mycket höga metallhalter av främst arsenik, bly, kadmium, 
koppar, zink och kvicksilver. Generellt inom undersökt område förekommer höga 
metallhalter även i den ytliga jorden, i såväl fyllning som naturligt material. Där 
djupare fyllningsmäktigheter förekommer påvisas höga metallhalter i hela profilen, 
ner till naturlig lera. Generellt förekommer lera under fyllningsjorden och denna 
visar markant lägre halter. De förhöjda halterna bedöms ha orsakats av den gamla 
hyttverksamheten och framförallt genom dess restprodukt aftersand. 

Det finns även mycket höga halter av bly och kvicksilver samt höga halter av 
kadmium och zink i sedimenten från främst den västra delen av lerdammen. 
Uppmätta maxhalter i Lerdammens sediment är högre än i Sagåns och generellt 
även högre än uppmätta maxhalter i jord prover inom övriga delområden. I Sagån 
skedde under slutet av 1960-talet muddring, vilket innebär att nu uppmätta halter 
har tillkommit under de senaste ca 50 åren. Detta sammantaget indikerar att 
spridning har skett historiskt och sannolikt fortfarande pågår. 

Utförd undersökning har vidare generellt påvisat mycket höga halter av arsenik, bly, 
kadmium, nickel och zink i samtliga grundvattenprov. Utöver detta har kvicksilver 
uppmätts i röret som installerades i de tre aftersandshögarna. Provtagningen av 
ytvattnet indikerar att ytvattnet i undersökningsområdet är påverkat av metaller. 
Högst uppmätta halter i ytvattnet påträffas i vad som bedömts vara nedströms 
Lerdammen och aftersandshögarna vilket indikerar att aktuellt 
undersökningsområdet tillför metaller till det området och dess omgivning. Vid 
beaktning av uppmätta halter i ytvatten och grundvatten behöver dock beaktas att 
vissa prov analyserades olika vid laboratoriet pga hög grumlighet. 

5 (11) 
2015-04-22 



9'mSALA 
~ KOMMUN 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Vidare har luftprover avseende kvicksilver tagits inomhus i bostadshuset och 
lackverkstaden ( område B och C) samt utomhus i samma område. Syftet var att 
översiktligt undersöka om det finns kvicksilver i luften och om så bedöma 
eventuella hälsorisker. Samtliga halter utomhus låg i samma intervall som svenska 
bakgrundsstationer i miljöövervakningen. Uppmätta halter inomhus var något 
högre, men långt under den koncentration man kan utsättas för under en livstid 
utan hälsorisker. Halten i bostadshuset, närmare aftersandshögarna, var högre än i 
lackverkstaden. Provtagningen skedde dock under en begränsad tid och behöver 
kompletteras för att utesluta säsongsvariationer. Uppmätta halter i samtliga medier 
framgår av WSP (2014), WSP (2015a) och WSP (2015c). 

De skyddsobjekt som har identifierats för det aktuella området (Gamla Hyttan) idag 
är: 

•!• Människor som: 

o Bor inom området. 

o Arbetar inom området, t.ex. industriområdet invid aftersandshögarna, 
jordbrukare). 

o Tillfälligt vistas i området som besökare till industrier, strövområde runt 
Lerdammen etc. 

o Äter grödor som odlats inom området. 

•!• Marklevande djur och växter. 

•!• Ytvatten 

o Sagåns ekosystem samt nedströms liggande recipient och ytvattentäkt 
Mälaren. 

o Lerdammens ekosystem. 

•!• Grundvatten 

o Som transportmedium av förorening till Sagån. 

o För dricksvattenuttag. 

•!• De kulturminnesvärda aftersandshögarna som ska skyddas i rimlig omfattning. 

Människor kan komma i kontakt med tungmetaller vid direktkontakt med förorenad 
jord, aftersand eller andra förorenade material. Inom det undersökta området 
förekommer mycket höga halter av tungmetaller i ytlig jord. Därmed kan även 
damning innebära exponering av förorenade partiklar, liksom intag av växter. 
Inandning av ånga kan vara en exponeringsväg för kvicksilver. Dricksvattenuttag 
sker idag inte inom aktuellt område, men förekommer i näromgivningen. 

Spridning av föroreningar från området kan ske med uppvirvlat damm, via 
infiltrerad nederbörd till grundvattnet eller via ytavrinning till ytvatten. 
Partikelbundna föroreningar förekommer i sedimenten i Lerdammen och Sagån och 
kan sedan spridas vidare under lång tid. 
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Kommunstyrelsens förvaltning 

I anslutning till aftersandshögarna förekommer höga halter av tungmetaller i det 
ytliga grundvattnet. I den hydrogeologiska utredning som gjorts av WSP, 2015b, 
antas att detta ytliga grundvatten rör sig horisontellt och att det i stora områden inte 
har direktkontakt med den undre grundvattenakvifären. Ett lerlager antas skilja den 
övre och undre akvifären åt. Spridningen från aftersandshögarna söderut antas 
innebära en spridning till Lerdammen som i detta fall kan antas utgöra en fälla där 
förorening ansamlas. 

Den västra av aftersandshögarna ligger med en brant sluttning ner mot Sagån. Det 
har inte gått att installera grundvattenrör i denna gränszon, men man kan anta att 
det åtminstone tidvis sker en spridning från aftersandshögarna till Sagån. 

FÖRENKLAD RISKBEDÖMNING 
Föroreningarna i Gamla Hyttan utgör med stor sannolikhet en oacceptabel risk för 
människors hälsa och miljö. 

Den primära förorenings källan med jord och aftersand är omfattande med stora 
mängder och höga halter metallföroreningar. I nedanstående tabell presenteras 
uppmätta max- och medelhalter per delområde i jord och jämförs med 
Naturvårdsverkets generella riktvärden för mark vid känslig markanvändning (KM) 
och mindre känslig markanvändning (MKM) samt ingående envägskoncentrationer 
(samtliga enheter mg/kg TS). 

Arsenik Bly Kadmium Koppar Zink Kvicksilver 

Norr om aftersandsutbredningen i plan, öster om Max 16 5500 29 32 2200 39 
Sagån. Totalt 4 prov Medel 9,1 2052 10,7 24,8 1270 11.8 
Ängs- och åkermarken, norr om Lantmännens Silo Max 9,5 1600 6,8 29 1000 2,5 
(översta jordlagret). Totalt 12 prov. Medel 7,2 744 2,6 24,8 290 1,0 
Mindre kommunalägda väg inom bostadsområde, Max 51 12000 43 340 4600 23 
tota lt 17 prov. Medel 19,7 3757 13 79,6 1853 6,3 

Aftersandshögarna, öster om Sagån, totalt 9 prov. 
Max 36 8200 41 240 5400 10 

Medel 21,6 5032 22,3 117,6 2588 4,1 

Området kring Lerdammen. totalt 14 prov. 
Max 20 11000 34 120 4100 29 

Medel 7,5 1372 6,1 37,2 753,6 2,8 
Översta provet i samtliga punkter kring Lerdammen, Max 20 5900 27 120 3100 8 
totalt 7 prov. Medel 10,7 2214 10,7 60 1288,6 3,1 
Generella riktvärden 

KM 10 so 0,5 80 250 0,25 
MKM 25 400 15 200 500 2,5 

Envägskoncentrationer generella r iktvärden 
Hälsoriktvärde ojusterat KM 10 260 2,4 4400 5000 1,4 
Hälsoriktvärde integrerat KM 10 52 0,48 2200 2500 0,27 
Markmiljö KM 20 200 4 80 250 5 
Skydd av grundvatten KM 22 130 7,2 430 870 2,2 
SJsydd av ytvatten KM 360 3600 16 2400 9600 6 
Hälsoriktvärde ojusterat MKM 25 3700 200 190000 330000 12 
Hälsoriktvärde integrerat MKM 25 740 39 96000 160000 2,4 
Markmiljö MKM 40 400 20 200 500 10 
Skydd av grundvatten MKM 70 420 23 1400 2800 7 
Skydd av ytvatten MKM 360 3600 16 2400 9600 6 

Sammantaget kan konstateras att framför allt bly och kvicksilver kan innebära en 
risk för människors hälsa oavsett markanvändning och delområde. Uppmätta halter 
av kadmium indikerar en risk för människors hälsa i första hand vid känslig 
markanvändning .. Generellt överstiger medelhalterna av samma ämnen riktvärdet 
för skydd av markmiljö i samtliga områden, men även andra ämnen kan påverka 
markmiljön negativt, exempelvis zink. Riktvärdet för skydd av ytvatten överskrids i 
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vissa delområden för bly, men även för kadmium och kvicksilver. Skydd av 
grundvatten överskrids för bly, kadmium, koppar och zink vid känslig 
markanvändning. Uppmätta halter av kvicksilver kan innebära en risk för 
grundvatten i vissa delområden, utöver risken för hälsa. Naturvårdsverkets 
envägskoncentrationer baseras på generella antaganden och aftersandens 
sammansättning kan innebära avvikelser från dessa generella antaganden. 

Exponeringsrisken är påfallande med människor som bor inom området, arbetar 
inom området och tillfälligt besöker området bland annat med anledning av 
strövområden kring den s.k. Lerdammen. Även grundvattnet är kraftigt föro renat 
och hittills utförda undersökningar i Lerdammen och Sagån visar på en spridning till 
ytvatten. 

IDENTIFIERADE KUNSKAPSLUCKOR 
Utifrån utförda undersökningar i förstudieskedet har följande kunskapsluckor 
identifierats: 

• Fördjupad inventering av den historiska hyttverksamheten och 
användningen av aftersand. 

• Fastställande av övergripande åtgärdsmål utifrån framtagna förslag. 

• Fortsatta avgränsande undersökningar 

o Avgränsning i plan av metallförekomst i jord (i djupled är den generellt 
avgränsad). 

o Utbredning av aftersand, utöver de tre högarna med aftersand och den 
utspridda högen öster om åkern norr om Gamla Hyttan (tidigare 
Saladamm). 

• Kompletterande hydrogeologisk utredning 

o Föroreningstransport 

o Belastning på Sagånl 

• Fördjupad riskbedömning (strategi framtagen) 

o Biotillgänglighet 

o Laktester 

o Framtagande av platsspecifika riktvärden 

Efter den fördjupade riskbedömningen tas slutligt beslut om behov av 
efterbehandlingsåtgärder, men med stor sannolikhet kommer någon form av åtgärd 
att krävas. Fortsatta utredningar för val av bästa efterbehandlingsåtgärd för Gamla 
Hyttan (med åtgärd utredning, riskvärdering osv.) blir därför sannolikt aktuellt. 
Planerat arbete inom huvudstudien framgår mer av Bilaga 1 inklusive kostnad och 
grov tidplan. 

1 För att möjliggöra en bedömning av hur stor del Gamla Hyttan bidrar till belastningen på 
Sagån och också hur stor belastning från Gamla Hyttan som är rimlig är det viktigt att 
fastställa den totala belastningen på Sagån. De övriga större föroreningskällorna som 
preliminärt har identifierats är Sala tätort och den historiska gruvverksamheten. 
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Bilaga 1 Gamla Hyttan, Sala kommun. Huvudstudiens moment, 
kostnader och tider 
U d . d I tre nmgs e ar 

Uppskattad 
Moment Beskrivning ingående utredningsdelar kostnad (kr) 

1 Allmänna uppgifter Sammanställning av administrativa uppgifter om objektet inklusive 10 000 
dagens fastighetsägare och verksamhetsutövare . 

2 Kompletterande Fördjupad inventering av den historiska hyttverksamheten och 30 000 
undersökningar användningen av aftersand. Sammanställning/invente ring av 

regionala bakgrundshalter. 

Förberedande röjning inför kom pletterande undersökning. 50 000 

Kompletterande jordprovtagningar och analyser med syftet att i 250 000 
plan avgränsa aftersand och metallförekomst i jord. Kompletterande 
analyser med avseende på silver. 

Kompletterande hydrologiska och hydrogeologiska undersökningar 250 000 

Geologisk data genom sondering 

Ins tallation av kompletterande grundvattenrör och 
grundvattenprovtagning (filtrerat och ofitrerat} 

Mätning av vattennivåer i Sagån och Lerdammen under en längre 
period inkl. snösmältning 

Insamling av information om åkern, f.d. Saladamm (historiska 
aktiviteter, geologisk, hydrogeologisk, kartläggning dikessystem, 
m.m.) 

Vattenprovtagning i åkerns eventuella dräneringssystem 

Vattenprovtagning och kapacitetstester av befintliga 
dricksvattenbrunnar (bergborrade, den närmaste ca 100 m från 
Gamla Hyttan). 

Kompletterande luftprovtagning av inomhusmiljö under en längre 30000 
tid för att utreda säsongsvariationer. 

Underlag ti ll riskbedömningen av belastningen på Sagån från Gamla 410 000 
Hyttan 

Inventering av de viktigaste källorna tiJI belastning och befintligt 
underlag från dessa (preliminärt Gamla Hyttan, Gruvan och Sala 
tätort). 

Kartläggning av Sagån (bl.a. utifrån hydrologisk utredning från 
1960-talet} och samtliga t illflöden till Sagån i anslutning t ill Sala 
tätort (naturliga vattendrag, diken, dagvatten etc.) 

Kompletterande vattenprovtagning av lösta och partike lbundna 
föroreningar i Sagå n en gång per månad under ca 1 år 

Bottenfaunaundersökning i Sagån 

Kompletterande sedimentundersökning i Sagån och Lerdammen 

Underlag ti ll riskbedömningen av humanexponeringen 120 000 

Oralt biotillgänglighetstest avseende partikelbunden exponering 
(intag jord och damm) av tungmetaller 

Provtagning och analys av grödor från åkern 

Provtagning och analys av dricksvatten (brunnar /täkter) (ingår 
ovan) 
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,tJI SALA 
~ KOMMUN 

Kommunstyrelsens förvaltning 

3 Områdes- och 
omgivningsbeskrivning 

4 Problembeskrivning 
och konceptuell 
modell 

5 Genomförda 
undersökningar 

6 Övergripande 
åtgärdsmål 

7 Fördjupad 
riskbedöm ning 

8 Åtgärds utredning 

9 Riskvärdering 

10 Mätbara åtgärdsmål 

ÖVRIGA DELAR 

Moment 

11 Projekteringsdi rektiv 

12 Förberedelser och 
strategier för 
anmälningar och 
tillstånd 

13 Förberedelser och 
strategier för 
uppföljning och 
utvärdering 

14 Förberedelser och 
strategier för framtida 
förvaltning av området 

15 Huvudmannaskap, 
finansiering och 
tidsplan 

16 Osäkerheter och 
projektrisker 

Beskrivning av Gamla Hyttans nuvarande och historiska 
verksamheter, nuvarande och planerad markanvändning, 
geografiska, geologiska och hydrogeologiska förhå !landen, 
recipienter, utspädning samt relevanta bakgrundshalter 

Utvecklad problembeskrivning inkl. konceptuell modell. 

Sammanstäl lning av genomförda undersökningar i förstudie och 
huvudstudieskede. Provtagningsstrategier, utförda undersökningar, 
grafiska och statistiska redovisningar av föroreningssituationen i 
halter, mängder och volymer. 

Av kommunen fastställda övergripande åtgärdsmål 

Indelning av området i egenskapsområden, utifrån framtida 
markanvändning och tillgänglighet bland annat. Fördjupad 
riskbedömning utifrån problembeskrivningen och underlag i tidigare 
och under huvudstudien utförda undersökningar (se ovan). Här 
beskrivs en så långt det är möjligt kvantifierad föroreningsspridning 
och belastning, hälso- och miljörisker och en sammanfattande 
riskbedömning. 

Systematiskt utförd åtgärdsutredning utifrån riskbedömningen 
identifierade behov av riskminskning i olika delområden. 

Systematisk utförd riskvärdering av minst ett 0-alternativ, ett 
maxalternativ, ett alternativ för bästa tillgängliga teknik och ett 
alternativ till bortschaktning och deponering. Framtagande av 
utvärderingskriterier. Riskvärderingen utförs i ett samarbete mellan 
relevanta aktörer med syftet att enas om den bästa 
efterbehandlingsåtgärden för Gamla Hyttan. 

Förslag till mätbara mål för vald efterbehandlingsåtgärd, som 
kopplar till fastställda övergripande åtgärdsmål. 

Beskrivning 

En beskrivning av ramarna för projekteringen med eventuella krav 
och regler, om möjligt som preliminära åtgärdskrav. 

Genomgång och sammanställning av tillstånd, anmälningar och 
dylikt som behövs för vald efterbehandlingsåtgärd. Läggs in i en 
projektplan. 

Direktiv för miljökontroll. Mål före, under och efter åtgärden och de 
huvudsakliga momenten. De referensundersökningar som 
eventuellt behövs innan projekteringen preciseras närmare. 

Beskrivning av övrig uppföljning (ekonomi och andra aspekter). 

Beskrivning av förväntad förvaltning av området efter 
efterbehandlingsåtgärd {t.ex. skötsel, restriktioner, bevarande av 
information om kvarlämnade föroren ingar). 

Fastställd huvudman för åtgärdsskedet, finansiering, en preliminär 
tidsplan och en preliminär fördelning av bidragsbehovet per år. 

Osäkerheter underlaget framtaget under förstudie· och 
huvudstudieskede samt en första bedömning av projektriskerna. 

30 000 

30 000 

100 000 

-

120 000 

160 000 

100000 

20000 

Uppskattad 
kostnad (kr) 

10 000 

10000 

20 000 

10 000 

10 000 

10 000 
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17 Fortsatta arbeten Åtgärdsförberedande undersökningar och andra aktiviteter under 10 000 
förberedelseskedet (och genomförandeskedet om bid rag ska sökas 
för hela åtgärden direkt). Kostnader för planerade moment och hur 

de kan påverkas av beskrivna osäkerheter och projektrisker. 

18 Underlag för allmän En icke-teknisk sammanfattning av huvudstudien (ca 10 sidor) 20 000 
information lämpad för presentation till berörda. 

19 Slutlig ansvarsutredning Slutlig ansvarsutredning för åtgärdsskedet (ingår inte i -
bidrags beloppet) 

SUMMERING KOSTNAD 
SUMMERING 

Uppdragsledning 180 000 

Utredningsdelar 1 710000 

Övriga delar 100 000 

TOTALSUMMA (kr) 1990 000 

TIDPLAN 
Nedanstående tidplan avser kommunens tidplan från den tidpunkt Länsstyrelsen 
meddelar beslut om tilldelning. Start har antagits till februari 2016 och omfattar 
preliminärt ca 2 år. 

Moment Tidpunkt 

Kommunens förberedelser och konsu ltupphandling våren 2016 

Inventeringar, provtagningsplaner m.m. förberedelser våren-sommaren 2016 

Röjning av skog/sly inför jord provtagning sommaren 2016 

Fältarbeten och analyser 

- Provtagning av grödor i åkern, eventuell vattenprovtagning i diken sommaren 2016 

- Kompletterande jordprovtagningar hösten 2016 

- Geologisk sondering hösten 2016 

- Vattenprovtagning och kapacitetstest i dricksvattenbrunnar hösten 2016 

- Bottenfauna och sediment april 2016 eller 2017 

- Vattenmätningar och vattenprovtagning i recipient apr il 2016 t ill april 2017 

Sammanställning undersökningar våren 2017 

Uppdaterad problembeskrivning och fördjupad riskbedömning våren 2017 

Åtgärdsutredning, riskvärdering och mätbara åtgärdsmål våren-hösten 2017 

Projekteringsdirektiv och övriga förberedelser hösten 2017 

Tidplanen medför att kostnaderna beräknas fördelas på två år enligt följande: 

2016: 1 270 000 SEK 

2017: 730 000 SEK 

11 (11) 

2015-04-22 



C, 

' ·-,. 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

CHECKLISTA 

SALA K MMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

lnk. 2015 -05- 1 2 
Dlarlenr 

o2() 13 3 
Aktbilaga 

ol-5 

1 (2) 
2015-04-23 

CHECKLISTA 
JENNY SIVARS 

DIREKT: 0224-74 74 10 

Barnchecklista avseende FN :s konvention om barnets rättigheter 

ÄRENDE 
Kompletterande översiktliga undersökningar av det föroreningsskadade området 
vid Gamla Hyttan samt ansökan om statliga bidragsmedel för fortsatta 
undersökningar 

Kommer beslutet att beröra barn och ungdomar, nu eller i framtiden? 
På vilket sätt?/ Varför inte? 
Arbetet med att undersöka och åtgärda föroreningsskadade området genomförs för 
att dessa områden inte ska utgöra en risk för människors hälsa eller miljön. På så 
sätt berörs barn och ungdomar nu och i framtiden. 

VID JA SKA DENNA BARNKONSEKVENSANALYS FYLLAS I 

1. Innebär beslutet att barns och ungdomars bästa sätts i främsta JA ~ 
rummet? 

På vilket sätt? I Varför inte? 

Skriv här ... 

2. Är beslutet belyst ur barnets perspektiv? 

På vilket sätt? I Varför inte? 

Riskbedömningar utförs ur barnets perspektiv. 

3. Innebär beslutet att barnets rätt tilJ likvärdiga villkor beaktas 
med tanke på bland annat kön, etniskt ursprung, hälsa, 
funktionshinder, tro elJer social ställning? 

På vilket sött? I Varför inte? 

Beslutet innebär ingen särbehandling. 

4. Har barn och ungdomar fått uttrycka sin mening? 

På vilket sätt? I Varför inte? 

Barn har inte involverats i detta ärende. 

Övrigt som bör tas hänsyn till 

Skriv här ... 

JA~ 

JA~ 

JAD 

NEJD 

NEJD 

NEJD 

NEJ~ 



Kommunstyrelsens förvaltning 

Anvisningar för Barnchecklistan 
Barnchecklistan används för att klargöra vilka beslut som kan beröra barn och ungdomar och därför 
behöver få en särskild barn konsekvensanalys. 

Barnkonventionen tar upp barnets situation ur många synvinklar och ska naturligtvis främja 
helhetssynen på barnen. En ligt FN är alla under 18 år att betrakta som barn. 

Barnets bästa i främsta rummet (artikel 3, 4 och 6) 
Beaktas barnets rättigheter, främst rätten till trygghet och rätten till liv och ut veckling, i 
besl utsfattandet? 

Har en sammanvägning gjorts av olika intressen? 

FN:s barnkommitte har uttalat att principen om barnets bästa alltid ska beaktas och väga mycket tungt. 
Det kan dock finnas situationer då andra intressen kan väga tyngre, t.ex. samhällsekonomiska eller 
säkerhetspolitiska. 

principen om barnets bästa ska ges absolut prioritet när det gäller adoption och rätt ti ll skydd mot 
missförhållanden och övergrepp. 

beslutsfattare ska enligt barnkonventionen anstränga sig till det yttersta av t illgängliga resurser för att 
ti llgodose barnets bästa, detta innebär t.ex. att när ett enskilt barns bästa eller en grupp barns bästa 
måste ge vika för andra intressen bör kompenserande åtgärder övervägas. 

till prioriterade rättigheter hör utveckling/utbildning 

Beslutet belyst ur barnets perspektiv 
Vilka konsekvenser har beslutet för barnet/barnen och hur kan barn själva tä nkas värdera beslutet? 

Barns och ungdomars rätt till likvärdiga villkor (artikel 2) 
Diskrimineras barnet eller dess föräldrar p.g.a. kön, etniska ursprung, funktionshinder, tro, ställning 
etc.? 

Har hänsyn tagits till barns särskilda behov på grund av psykiskt/fysiskt funktionshinder? (artikel 23) 

all olikhet behöver inte innebära diskriminering, det avgörande är om de kriterier som ligger till grund 
för olik behandling är rimliga och objektiva 

barn får inte diskrimineras i förhållande till vuxna och inte i förhållande till andra grupper av barn. 

ojämlikheten i hälsa vad gäller pojkar/flickor, socioekonomisk och etnisk tillhörighet ökar bland barn och 
ungdomar och detta måste hejdas 

Överväg effekterna vad gäller fysisk hälsa, psykisk hälsa, social hälsa (artikel 24). Var särskilt 
uppmärksam på följande: 

allergier drabbar många barn och ökar, idag är ca 40 procent av alla barn och ungdomar drabbade 

skador (olycksfall, självmord) - orsakar den högsta dödligheten bland barn 

självförtroende 

droger och tobak - tobak ökar bland flickor, viss tendens att också drogbruket ökar 

Barns och ungdomars rätt att uttrycka sin mening - (artikel 12) 
Barnets rätt att komma till tals måste ytterst vara underställt principen om barnets bästa, bedömningen 
om vad som kan ses vara ett barns eller en grupp barns bästa i en viss situation ska alltid göras av de 
vuxna som har ansvaret för besluten. 

FN-kommitten framhåller att det är särski lt viktigt att barn får delta i beslutsfattande på den loka la 
nivån. 

ange här på vilket sätt ungdomars röst har inhämtats, tex enkät i en skolklass, remiss ti ll ungdomsrådet, 
samråd med ungdomsorganisationer osv. 

i fall där beslut berör barn på ett personligt plan - har barnet fått säga sin meni ng? 
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ALA KOM UN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

lnk. 2015 -05- 1 2 
Checklista för landsbygdssäkring av beslut. Aktbilaga 

26 
ÄRENDE 
Kompletterande översiktliga undersökningar av det föroreningsskadade området 
vid Gamla Hyttan samt ansökan om statliga bidragsmedel för fortsatta 
undersökningar 

Bedömer ni att beslutet kommer innebära särskilda konsekvenser för 
landsbygden, nu eller i framtiden? 

JA [21 NEJD 

VID JA- HUR BEDÖMER NI ATT BESLUTET PÅVERKAR: 

1. att det blir lättare eller svårare att bo på landsbygden? 

I så fall, på vilket sätt? 

Det blir varken lättare eller svårare att bo på landsbygden. Däremot medför genomförandet av en 
huvudstudie att man ökar kunskaperna om området så att en säkrare riskbedömning kan göras. 
Genomförande av forstatta undersökningar ska också omfatta provtagning i dricksvatten brunnar i 
närområdet vilket är av stor vikt för boendet på landsbygden i området. 

2. att det skapas fler eller färre jobb på landsbygden? 

I så fall, på vilket sätt? 

Nej 

3. att det ökar eller minskar tillgången till god service på landsbygden? 

I så fall, på vilket sätt? 

Nej, servicegraden påverkas inte. 



§ 129 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2015-05-19 

Dnr 2014/459 

Miljöteknisk undersökning av den nedlagda deponin i Möklinta 
Östanhede 1:1 

INLEDNING 
Kommunstyrelsen beslutade 2012-09-04 att avsätta 125.000 kronor för genom
förande av fortsatta undersökningar vid den nedlagda deponin i Möklinta. Arbetet 
har skett i ett gemensamt projekt med andra kommuner, som har administrerats av 
Vafab Miljö. Genomförda undersökningar under åren 2013 och 2014 har resulterat i 
en slutrapport daterad 2015-02-13. Länsstyrelsen som tillsynsmyndighet har tagit 
del av rapporten och har till Sala kommun efterfrågat hur kommunen avser att gå 
vidare i ärendet. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/106/1, skrivelse från tekniska kontoret 
Bilaga KS 2015/106/2, resultatrapport ENVIX 

Enhetschef Lisa Granström föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning, tekniska kontoret, att projektleda 
fortsatta undersökningar vid deponin i Möklinta Östanhede 1:1. Uppdraget omfattar 
genom-förande av provtagning av yt- och grundvatten under ett år samt 
genomförande av rensning av synligt skrot inom deponiområdet. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning, tekniska kontoret, att projektleda 
fortsatta undersökningar vid deponin i Möklinta Östanhede 1:1. Uppdraget omfattar 
genom-förande av provtagning av yt- och grundvatten under ett år samt 
genomförande av rensning av synligt skrot inom deponiområdet. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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ftJI SALA 1 (4 ) 

2015-04-15 

~ KOMMUN 
JENNY SIVARS 

DIREKT: 0224-74 74 10 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

SA A KOMMU 
Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsen 

Sala kommun 
lnk. 2015 -05- 1 2 

Diarie nr 

Oll.f lf~~ 

Miljöteknisk undersökning av den nedlagda deponin i Möklinta, 
Östanhede 1: 1 

BAKGRUND 
Kommunstyrelsen beslutade 2012-09-04 att avstätta 125 tkr för att genomföra 
fortsatta undersökningar vid den nedlagda deponin i Möklinta. Arbetet har skett i ett 
gemensamt projekt med andra kommuner som har administrerats av Vafab Miljö. 
Undersökningarna, som har genomförts under 2013 och 2014 av Envix Nord AB, har 
resulterat i en slutrapport som är daterad 2015-02-13 (bilaga 1). Slutrapporten 
innehåller resultat från genomförd undersökning, förnyad riskklassning och förslag 
på fortsatta åtgärder. Länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet i detta ärende har 
tagit del av rapporten och via e-post (bilaga 2) till kommunen efterfrågat hur 
kommunen har för avsikt att gå vidare i ärendet. 

GENOMFÖRDA UNDERSÖKNINGAR 
Undersökningarna har omfattat provtagning av grundvatten vid tre tillfällen i fyra 
grundvattenrör och vid två tillfällen i en dricksvatten brunn lokaliserad ca 150 meter 
norr om deponin. Enligt ursprunglig provtagningsplan skulle även ytvatten ha 
provtagits men det har inte gått att genomför då det varit torrt vid provtagnings
tillfällena. Kartan nedan visar provtagnings punkterna. 

Provtagningspu nkter 

t'i '\ 
. .,. I \/ 

( .· . .... 
··· ... / < ,, -... 
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Kommunstyrelsens förvaltning 

De parametrar som har analyserats är pH, konduktivitet, CODcr, ammoniumkväve, 
totalkväve, klorid, arsenik, bly, kadmium, koppar, totalkram, kvicksilver, vanadin, 
järn, EGOM, klarföreningar och olja. 

Resultat 
I tabellen nedan framgår vilka ämnen som analyserats och bedömts som mycket 
höga eller höga halter i jämförelse med SGUs bedömningsgrunder för grundvatten 
(SGU-rapport 2013:01). Övriga parametrar har bedömts som måttliga, låga eller 
mycket låga. 

Mycket höga halter Höga halter Kommentar 

GV 1 Mn (2 st), Zn, Al Al,Zn Vid provtagnings-omgång 

(3 provtagningstillfällen) 3 var samtliga parametrar 

måttliga, låga eller mycket 

låga. 

GV2 Mn (2 st), Fe Zn (2 st), Fe, Al, Pb pH 6,4 (något surt) vid 

(3 provtagningstillfällen) provtagningsomgång 

omgång 3 

GV3 Mn (2 st) Zn (3 st), Fe, Al, Ni Vid provtagning i mars 

(3 provtagningstillfällen) 2014 detekterades 

oljeförorening i provet. 

GV4 Zn (3 st) 
(3 provtagningstillfällen) 

DV1 Zn Zn Båda proverna har 

(2 provtagningstillfällen) bedömts som tjänliga som 

dricksvatten enligt 

Livsmedelsverkets Råd 

för enskild vatten-

försörjn ing. 

Inga klorerade kolväten har detekterats i proverna. Oljeföroreningarna i GV 3 kan ha 
haft sitt ursprung i en pågående skogsavverkning i närheten. Det kan inte uteslutas 
att de förhöjda zinkhalterna i dricksvatten täkten har sitt ursprung från 
dricksvattenledningarna. 

Tabellen visar på förhöjda halter av vissa metaller i grundvattnet, framförallt zink 
och mangan återfinns i många av proverna. Även aluminium, järn, bly och nickel 
förekommer i förhöjda halter. Envix gör dock bedömningen att deponins 
grundvatten/lakvatten bildning utgör en liten del av det totala flödet i åsen. 
Uppmätta halter bedöms därför inte utgöra ett reellt hot mot den kommunala 
vattentäkten nedströms. 

Envix bedömer att Möklinta deponin klassas ner från en riskklass 2 (stor risk) till en 
riskklass 3 (måttlig risk). 
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Kommunstyrelsens förvaltning 

Förslag på fortsatta arbeten 
Eftersom undersökningarna visar på en påverkan i grundvattnet där deponin är den 
troliga källan, förordar Envix följande åtgärder: 

1. Rensning av ytligt förekommande skrot inom deponi området. 

2. Täckning av deponiområdet med täta jordmassor. 

3. Uppföljande kvartalsvisa mätningar under 1 år för att få en bättre bild av 
säsongsvariationer i grundvattenkvaliten. 

Länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet för deponin i Möklinta har i skrivelse 
föreslagit att åtgärd 1 och 3 ska genomföras. Länsstyrelsen bedömer inte att en 
täckning av området är nödvändigt i nuläget 

Kostnaden för att genomföra provtagning i enlighet med punkt t re, med samma 
analysomfattning och provtagningspunkter som i denna undersökning, har av Envix 
uppskattats till ca 55 000- 60 000 kronor för fyra provtagningstillfällen under ett år. 

Rensning av synligt skrot inom deponiområdet bedöms ta 1 arbetsdag i anspråk 
plus etablering och avetablering. 

Ekonomi 
Kommunstyrelsen beslutade avsätta 125 tkr till projektet. 

Projektet har totalt kostat 108 846,50 kronor. Fördelning av kostnader framgår av 
tabellen nedan. 

Kostnad (kr) 

Konsultkostnad Envix Nord AB 84 330 

Administrativ kostnad Vafab Miljö AB 16 409 

Nedlagd tid projektledning 8107,50 

Summa 108 846,50 

FORTSATTA UNDERSÖKNINGAR OCH ÅTGÄRDER 
Deponin i Möklinta är en gammal kommunal deponi som ligger på en fastighet som 
ägs av Prästlönetillgångar, Västerås Stift. Bygg- och miljönämnden tog 2009 fram en 
ansvarsutredning för deponin som visade på ett delat ansvar mellan Sala kommun 
(tidigare verksamhetsutövare) och Prästlönetillgångar Svenska kyrkan 
(fastighetsägare). Kommunen åtog sig frivilligt att genomföra och bekosta den 
undersökning som här redovisats. 

Länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet har gått igenom resultaten från 
undersökningen och tagit del av Envix förslag på fortsatta åtgärder. Utifrån detta har 
länsstyrelsen ställt frågan till kommunen om kommunen frivilligt åtar sig att 
genomför rensning av synligt skrot på deponiområdet och att fortsatta provtagning 
under ett år. Om kommunen inte åtar sig detta så kan Länsstyrelsen efter en 
uppdatering av ansvarsutredningen förelägga kommunen om fortsatta åtgärder. 
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Kommunstyrelsens förvaltning 

Tekniska kontorets bedömning 
Kommunen har ett särskilt intresse för deponin i Möklinta med hänsyn till att det ca 
1 km meter nedströms finns en kommunal dricksvattentäkt som försörjer Möklinta 
tätort med dricksvatten. Ur kommunalt perspektiv finns således både ett ansvar som 
tidigare verksamhetsutövare och ett kommunalt intresse att kontrollera deponins 
påverkan på grundvattnet. Tekniska kontoret anser därför att kommunen ska åta sig 
att genomföra provtagning under ytterligare ett år. Tekniska kontoret ser det också 
som en kommunal skyldighet att städa upp synligt skrot inom deponiområdet. 

Provtagningarna kan utföras under 2:a halvåret av 2015 och 1:a halvåret av 2016. 
Efter genomförda undersökningar utvärderas resultatet och behovet av fortsatt 
provtagning. 

FÖRSLAG TILL BESLUT 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 

att uppdra till tekniska kontorets att projektleda fortsatta undersökningar vid 
deponin i Möklinta. Uppdraget omfattar genomförande av provtagning av yt- och 
grundvatten under ett år samt genomförande av rensning av synligt skrot inom 
deponi området. 

att avsätta totalt 100 tkr i extra medel fördelat på två år (2015 och 2016) till 
tekniska kontoret för genomförande av projektet. 

Tekniska kontoret 

Jenny Sivars 
miljöingenjör 

Bilagor: 

1. Envix, 2015-02-13, Resultatrapport Miljötekniska markundersökning av 
nedlagd deponi Möklinta, Sala kommun, 

2. Länsstyrelsen, 2015-04-01, Hantering och uppföljning av Möklinta deponin 

3. Checklista barnkonventionen 

4. Checklista landsbygdssäkring av beslut 
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1. Bakgrund 
--- - --·--· - --

Aktuell undersökning har utförts inom ramen för ett uppdrag omfattande miljötekniska 
undersökningar av 27 st. nedlagda deponier i Västmanlands och Uppsala län. 

Det nu aktuella undersökningsobjektet är Möklintatippen ligger i ett skogsområde ca 1 
km norr om tätorten Möklinta, sefigurl-1. Deponin ligger i föreslagen skyddszon för 
Möklinta vattentäkt. 
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Tippen var enligt tidigare utförd inventering i drift mellan 1950-1965. Enligt samma källa 
deponerades avfall från lantbruk och trävaruindustri med tryckimpregnering på platsen. 
Miljöfarligt avfall i form av spillolja och färgrester rapporterades. Idag är tippen till stor del 
täckt av schaktmassor, men i deponins slänter finns en del synligt avfall, däribland plåtkärl, 
glas och bildäck. 

I Rambölls rapport 2011-09-07 "Riskklassning enligt MIFO fas 1" har objektet klassificerats i 
riskklass 2 "Stor risk". Klassningen är gjord enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder 
(Naturvårdsverkets rapport 4918) och baserar sig på de delbedömningar som redovisas i 
tabe/11-1. 
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Tabell 1-1. Ramhölls bedömning av riskparametrar 2011 

Riskparameter Låg/liten Måttlig Hög/Stor Mycket 
hög/ stor 

Föroreningarnas farlighet X 

Föroreningsnivå X(GV) X(Mark) 

Spridningsförutsättningar X* X* 

Känslighet och skyddsvärde X** X** X** 

*) Spridningsförutsättningarna till ytvatten bedöms som låg (då de underlagrande 
genomsläppliga massorna dränerar lakvattnet), medan förutsättn ingarna för 
spridning till grundvatten bedöms som stora till mycket stora. 

**) Känslighet för grundvatten bedöms som hög (närhet till vattentäkt). Känsligheten 
för mark bedöms måttlig (skogsområde- används ej för rekreation) . Skyddsvärdet 
för grundvatten bedöms som högt till mycket högt. Skydd svärdet för grundvatten 
bedöms som högt till mycket högt. Skyddsvärdet för mark klassas som högt då 
upplaget är beläget i ett område med "mycket högt naturvärde". 

2. Syfte 

Syftet med aktuell undersökning är att: 

• Få fram underlag för att bättre förstå föroreningssituationen på objektet. 

• Göra en riskbedömning och uppdaterad riskklassificering för objektet. 

• Vid behov föreslå fortsatta åtgärder och/eller undersökningar. 

Aktuell undersökning har varit inriktad på att få fram information om följande: 

• Finns det en pågående (vatten) föroreningsspridning från deponin? 

• Vilka föroreningar sprids i så fall och hur farliga är dom? 

• Kan en eventuell spridning innebära några negativa konsekvenser för 
omgivningen (hälsa och miljö)? 
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Undersökningens omfattning är i allt väsentligt förutbestämd av beställaren i 
upphandlingsskedet. I förfrågningsunderlaget är det bl.a. specificerat hur många prov 
som ska installeras, vilken typ av prover som skall tas och vilka analyser som skall 
utföras för respektive objekt. 

Provtagningens omfattning på aktuellt objekt redovisas i tabell 3-1. 

Tabell 3-1. Provtagningens omfattning enligt beställning. 

Datum Grundvatten- Ytvatten-
Jordprover 

Sediment-
prover prover prover 

2013-06-30 13 2 - -

Provtagnings punkternas placering på undersökningsobjektet redovisas i bilaga 1. Enligt 
ursprunglig provtagningsplan skulle en provpunkt sättas söder om GV3 och GV4, denna 
punkt utgick dock när ett befintligt rör lokaliserades mellan deponin och provpunkterna GV3 
och GV4. Det påträffade grundvattenrörets placering (i bilaga 1 benämnt GV2) bedömdes 
utgöra ett bättre underlag för spridning i sydlig riktning än placering av ett grundvattenrör 
söder om punkterna GV3 och GV4. Nya provpunkter utgörs av GVl (kontroll av spridning 
norrut mot dricksvattenbrunn som utgör skyddsobjekt) samt GV4 som installerades i 
grundvattenmagasinets förmodade spridningsriktning i höjd med GV3 för att nå en större 
täckning i grundvattenakvifären och för att spåra eventuella föroreni ngsrester. 

Ytvatten provtagningen utgick då det inte fanns något ytvatten i direkt anslutning till deponin. 

4. Metodik 

~!· Installation av grundvattenrö_r __ 

Installation av grundvattenrör (32 mm PEH) har utförts med en hjulburen borrvagn av 
typ GeoProbe den 29 juli 2013. 

4.2. __ Provtagningsmetoder 

Grundvattenprov 
Prover (GVl till GV4) i grundvattenrör har tagits ut med en peristaltisk pump. 
Grundvattenprov som skall analyseras på metaller har filtrerats i fält. Avstånd mellan 
grundvattenrörens överkant och marknivå, grundvattenyta samt rörets botten har 
bestämts. Det senare med hjälp av klucklod eller motsvarande. 

Vattenprov (DVl) togs från grävd brunn via tappkran på fastigheten. 

Noteringar avseende jordart, lukt och andra relevanta observationer har gjorts vid 
provtagningen. Varje provpunkt är inmätt och koordinatsatt. 
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-~ ~ _Kemiska laboratorieanalyser __________ _ 

Grundvattenprover har analyserats avseende följande parametrar; 

pH, konduktivitet, CODcr, NH4-N, N-tot, Cl-, As, Pb, Cd, Cu, Cr-tot, Hg, Ni, Zn, V, Fe, EGOM1, 

klorföreningar och olja. 

Vald analysmetod och detektionsgräns framgår av analysrapporten från laboratoriet. 

5. Bedömningsgrunder 
----- - ---

Uppdatering av tidigare riskklassning har utförts enligt den metodik som beskrivs i 
Naturvårdsverkets rapport 4918, Metodik för inventering av Förorenade Områden (MIFO) 
fas 1 orienterande studie. De riskparametrar som bedöms är de samma som i Ramhölls 
rapport: 

• Föroreningarnas farlighet 

• Föroreningsnivå 

• Spridningsförutsättningar 

• Omgivningens känslighet och skyddsvärde 

5.1._ Föroreningarnas farlighet __________ _ 

För bedömning av föroreningarnas farlighet har tabell 3 i Naturvårdsverkets rapport 
4918 - Metodik för inventering av förorenade områden - Bedömningsgrunder för 
miljökvalitet {1999). Observera att bedömningen görs endast för de parametrar för 
vilka förhöjda koncentrationer har påvisats. 

5.2._ Föroreningsnivå ____ _ 
- --- -------

Föroreningsnivån i grundvatten har bedömts genom att jämföra uppmätta nivåer med 
Naturvårdsverkets rapport 4913 - Bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag, 
uppdaterad genom SGU 20132 Även Livsmedelsverkets råd om enskild 
dricksvattenförsörjning har använts i jämförande syfte3. 

Även SPIMFAB:s rekommendation 2010-12 - Efterbehandling vid förorenade 
bensinstationer och dieselanläggningar har använts i viss utsträckning. 

1 EGOM - extraherbart gaskromatograferbart organiskt material - metod för att mäta summan av lipofila 
organiska ämnen i vattenfasen som kan vara bioackumulerande. Metoden ger summan av ingående ämnen, 
men inte individuella riskämnen. Metoden utförs i screeningsyfte och kräver efter följande fördjupad analys 
av enskilda ämnen vid påslag för EGOM. 
2 Sveriges Geologiska Undersökning SGU 2013, Bedömningsgrunder 
för grundvatten SGU-rapport 2013:01. 
3 Livsmedelsverket, Råd om enskild vattenförsörjning 
http://www.slv.se/upload/dokument/rapporter/dricksvatten/Rad-om-enskild
dricksvattenforsorjning.pdf 
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5.3. Spridningsförutsättningar . - - - - ·----- _ 

Spridningsförutsättningarna har bedömts utifrån i vilken utsträckning föroreningar har 
påträffats i respektive undersökt media. 

6. Resultat 
----- -- ------- ---------·---
I bilaga 2 redovisas fältprotokollen och i bilaga 3 redovisas analysprotokollen från 
laboratoriet (ALS Scandinavia AB). I följande avsnitt kommenteras de analysresultat som 
avviker från de jämförvärden som tillämpas i undersökningen. 

6.1. Grundvatten 

I bilaga 4 är analysresultaten för tillämpbara parametrar jämförda med 
Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag (SGU:s 
tillståndsklasser för grundvatten), SPIMFAB:s rekommendation för efterbehandling vid 
förorenade bensinstationer och dieselanläggningar samt Livsmedelsverkets 
föreskrifter för dricksvatten. 

Enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för tillstånd i grundvatten bedöms 
uppmätta halter för provpunkt SAL09-GV1 2013-08-22 vara mycket hög för Mn och Zn. 
Al-halten var hög, medan övriga parametrar var måttliga, låga eller mycket låga. I 
samma provpunkt vid provtagningstillfället i november var Al och Mn-halten mycket 
hög. Zn-halten var hög. Övriga parametrar var måttliga, låga eller mycket låga. Vid 
provtagningstillfället 2014-03-28 var samtliga parametrar måttliga, låga eller mycket 
låga. 

I provpunkt SAL09-GV2 2013-08-22 var halten Mn mycket hög och Zn-halten var hög. 
Övriga parametrar var måttliga, låga eller mycket låga. I SAL09-GV2 vid 
provtagningstillfället 2013-11-18 var halterna höga för Fe, Al, Pb och Zn. Övriga 
parametrar var måttliga, låga eller mycket låga. I samma provpunkt vid 
provtagningstillfället i mars 2014 var halterna Fe och Mn mycket höga. Övriga 
parametrar var måttliga, låga eller mycket låga. pH-värdet 6,4 bedöms vara något surt. 

I provpunkt SAL09-GV3 2013-08-22 var Mn-halten mycket hög, Zn-halten var hög. 
Övriga parametrar var måttliga, låga eller mycket låga. Vid provtagningstillfället i 
november var halterna Fe, Al och Zn höga, övriga parametrar var måttliga, låga eller 
mycket låga. Vid provtagningstillfället i november var halterna Fe, Al och Zn höga, 
medan övriga parametrar var måttliga, låga eller mycket låga. I mars var Mn- halten 
mycket hög, medan halterna Zn och Ni var höga. Övriga parametrar var måttliga, låga 
eller mycket låga. Enligt jämförelse med SPIMFAB:s rekommendation 2010-12 -
Efterbehandling vid förorenade bensinstationer och dieselanläggningar påträffades 
alifater C16-C35 vid ett mättillfälle i mars i provpunkt GV3, strax över nivån för lukt och 
smakrisk. Inga klorerade kolväten upptäcktes i något prov. 

I provpunkt SAL09-GV4 var det endast Zn-halten som var hög vid samtliga mättillfällen. 

I provtagningspunkten för dricksvatten SAL09-DV1 vid provtagningstillfället i augusti 
var Zn-halten mycket hög. Övriga parametrar var måttliga, låga eller mycket låga. Vid 
provtagningstillfället i mars 2014 var Zn-halten hög, övriga parametrar var måttliga, 
låga eller mycket låga. I en jämförelse med Livsmedelsverkets kemiska och fysikaliska 
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parametrar i Råd om enskild vattenförsörjning visar analysresultaten för 
dricksvatten brunn DV1 att vattnet är tjänligt att använda som dricksvatten. 

Sammantaget visar resultaten från grundvattenanalyserna (totalt 14 st.) mycket höga halter 
av aluminium (1 st.), mangan (6 st.), järn (1 st.) och zink (2 st.) samt höga halter av järn (3 
st.), aluminium (3 st.), bly (1 st.), zink (8 st.), nickel (1 st.) och ammoniumkväve 1 (st). 
Proverna tagna i brunnen (DV1) påvisade mycket hög halt av zink. 

Resultaten från oljeindexanalyserna visar lukt- och smakrisk i ett prov (GV3) vid ett tillfälle 
(140328). Inga klorerade kolväten upptäcktes i något prov. 

I en jämförelse med Livsmedelsverkets allmänna råd för enskild vattenförsörjning 
överskrider inga halter några gränsvärden. 

7. Riskbedömning och riskklassificering 

De identifierade föroreningarnas farlighet, föroreningsnivå samt spridningsförutsättningar 
bedöms utifrån analysresultaten. När det gäller omgivningens känslighet och skyddsvärde 
baseras den på samma bedömning som i Rambölls rapport daterad 2011-09-07. Generellt är 
miljöaspekter styrande för vilka risker som är förknippade med förekommande föroreningar 
i utförd undersökning (med reservation för ämnen som ej ingick i provtagningsprogrammet). 

7.1. Föroreningarnas farli~het och föroreningsnivå 

7.1.1. Grundvatten 
Enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder har förhöjda halter föroreningar med mycket 
hög farlighet (Pb), hög farlighet (Ni) och måttlig farlighet (Zn bl.a.) detekterats i grundvattnet. 
Föroreningsnivån för föroreningar med hög till mycket hög farlighet bedöms vara låg till 
måttlig, medan föroreningsnivån för föroreningar med måttlig farlighet (främst Zn) bedöms 
vara hög. 

7.2. Spridningsförutsättningar 

Deponin är täckt med genomsläppliga massor vilket betyder att infiltrationsförmågan i de 
deponerade massorna är stor. Det finns även en del sättningsskador och synligt avfall. 

Enligt SGU:s jordartskarta består området/åsen av isälvsavlagring, sand/grus. Ca 150 m norr 
om deponin finns en dricksvatten brunn och 1 km söder om upplaget ligger den kommunala 
vattentäkten i Möklinta. Spridningsförutsättningarna bedöms vara stora till mycket stora i 
grundvatten och primär spridningsriktning är mot söder. Det finns också en topografisk 
gradient mot åkerlandskapet österut och lokalt från deponin bedöms spridning även kunna 
ske österut. 

Spridning via ytvatten bedöms som låg då de underlagrande genomsläppliga massorna 
dränerar lakvattnet. 

Analysresultaten från utförd undersökning indikerar att det pågår ett läckage av föroreningar 
från deponin. GV2, GV3, GV4 bedöms ligga i spridningsriktningen från deponin (längs 
grusåsen med flöde i sydlig riktning mot Storsjön) och uppmätta halter indikerar viss 
påverkan både avseende metaller och att låga nivåer alifater detekterats. Vid platsbesök 
noterades att avverkning pågick precis öster om dessa provpunkter och 
avverkningsaktiviteter skulle kunna vara källan till olja (tex. läckande skogsmaskin alt. 
farmartank i arbetsområdet). Resultat från stickprover skall alltid tolkas med viss 
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försiktighet då resultaten endast speglar förhållandena under de sekunder som provet tas. 
Oavsett så bedöms flödet vara högt i grusåsen och det sker begränsad grundvatten
/lakvatten bildning från deponiområdet. Deponins grundvatten/lakvatten bildning utgör en 
liten del av det totala flödet som går genom åsen. Därmed bedöms uppmätta halter inte utföra 
ett reellt hot mot vattenskyddsområdet längre nedströms. 

Inte heller analyserade dricksvattenparametrar visar påverkan i nivå för att vattnet skulle bli 
otjänligt. 

Gällande den förhöjda halten av Zn i DVl kan det inte uteslutas att passage genom 
vattenledning bidrar till uppmätt och förhöjd nivå Zn. I sig utgör detta inte en hälsorisk 
genom att Zn är ett essentiellt grundämne som människor behöver relativt rikligt och nu 
uppmätta nivåer är inte hälsovådliga. Uppföljande provtagning i både brunn och vid 
tappställe kan visa om ledningar är primära källan Zn. 

Z~ _ Omgivningens känslighet och skyddsvärde _______________ ·-

Omgivningens känslighet och skyddsvärde bedöms på de flesta punkter som i Rambölls 
rapport 2011-09-07 "Riskklassning enligt MIFO fas 1" med undantag för höjning från hög till 
mycket hög för grundvatten och mark (skyddsvärdet). 

Deponin ligger inom den föreslagna skyddszonen för den kommunala vattentäkten i 
Möklinta. Känsligheten och skyddsvärdet för grundvatten bedöms därför som mycket hög. 
Känsligheten för mark bedöms som måttlig då deponin ligger i ett skogsområde som primärt 
inte används för rekreation. Skyddsvärdet för mark har klassats som högt till mycket högt då 
upplaget är beläget i ett område med "mycket högt naturvärde" samt att marken ligger inom 
föreslagen skyddszon för den kommunala vattentäkten. Känsligheten och skyddsvärdet för 
ytvatten klassas också som högt. 

7.4. Sammanvägd bedömning 

Utifrån resonemang i föregående avsnitt redovisas den sammanvägda bedömningen av de 
enskilda riskparametrarna för undersökt media i tabell 7-4. 

Tabell 7-4. Envix bedömning av riskparametrar 2014 

Riskparameter Låg/liten Måttlig Hög/Stor Mycket 
höe:/stor 

Föroreningarnas farlighet GV(Zn) GV (Ni) GV(Pb) 

Föroreningsnivå 
GV(Pb, Ni GV(Zn) 
Alifater) 

Spridningsförutsättningar YV GV GV 

Känslighet och skyddsvärde MARK* YV* GV, MARK* 

*Känsligheten bedöms som måttlig för mark. För grundvatten bedöms känsligheten som 
mycket stor. Skyddsvärdet bedöms som högt till mycket högt för grundvatten och mark. 
Känsligheten och skyddsvärdet för ytvatten bedöms som hög/stor. Området ligger inom 
föreslagen skyddszon för kommunal vattentäkt. 
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7.5. Riskk~assificerin.-=g'--_ 

Den sammanfattande bedömningen blir att objektet klassas ned från riskklass 2 "Stor risk" till 
riskklass 3 "Måttlig risk". Det finns en påverkan på grundvattnet. I analysresultaten från GVl 
och DVl norr om deponin uppmättes Zn-halter som bedöms vara mycket höga. Dricksvattnet 
bedöms dock vara tjänligt att använda som dricksvatten. I provpunkt GV3 mer än 500 m från 
deponin påträffades alifater C16-C35 i måttligt höga halter vilket ger en antydan om ett 
läckage av organiska föroreningar. Även andra potentiella källor till oljeförekomsten 
noterades vid platsbesök (skogsavverkningsaktiviteter). 

Tidigare provtagningar utförda av Midvatten3 har vid ett av tre mättillfällen påvisat 
förekomst av klorometan, triklorofluormetan, vinylklorid (över 10 ggr Livsmedelsverkets 
gränsvärde för dricksvatten) och 1, 1 dikloretan i grundvatten nedströms deponin. 

Figur 7-5. Riskmatris 
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8. Rekommendationer -------- - -----
Utförd undersökning visar att det finns en påverkan på grundvattnet och att deponin 
mest troligt är källan. Höga halter Zn uppmättes vilket ej kan uteslutas vara ett läckage 
från deponin. 

I grundvattentäkten ca 1 km söder om deponin och i de grundvattenrör där 
klorföreningar enligt tidigare undersökning påträffats har det enligt uppgift utförts 
riktade analyser mot bakgrund av resultat från screeninganalyser (Midvatten AB4). 
Dessa visade inte på någon förekomst av föroreningar och deponin bedömdes därmed 
inte utgöra något stort hot mot vattentäkten. En vidare uppföljning av vattenkvaliteten 
nedströms deponin rekommenderades dock. Det poängterades att en påverkan ej kan 
uteslutas om uttaget i vattentäkten ökas och nya strömningsvägar till brunnarna 
aktiveras. Midvatten rekommenderade därför att deponin bör sluttäckas med täta 
jordar för att minimera risken för eventuell påverkan på grundvattnet. 

Envix föreslår sammantaget följande: 

• Rensning av ytligt förekommande skrot inom deponi området, främst i slänterna i 
norra kanten av deponin. (1 dag + etablering och avetablering) 

• Täckning av deponiområdet med täta jordmassor (dominerande innehåll av silt, 
ler) samt att massorna packas och anläggs i en lutning av minst 1 % mot öster 
som säkerställer avrinning av ytvatten. (2 dagar) 

• 
o Viss skogsröjning inom området bör utföras för att underlätta dessa 

arbeten. (1 dag) 
• Uppföljande mätningar kvartalsvis under 1 år för att fånga osäkerheter kring 

säsongsvariation i grundvattenkvalitet, därefter erforderlig kvalitetssäkring av 
uttaget vatten från vattentäkt där eventuella förändri ngar i vattenkvalitet 
noggrant bör övervakas. 

o Vid uppföljande provtagning kan även grundvattenrör som Midvatten 
(2011) installerade ingå som provtagningspunkter. 

4 Midvatten AB- Möklinta och Sätra brunn vattentäkter. Rörborrningar för 
undersökning av vattenkvalite vid nedlagda deponier. 
Midvatten AB Vattentäkterna i Möklinta, Broddbo och Sätra brunn Framtagande av 
vattenskyddsområde och tillståndsansökningar- Rapport etapp 1 
(https: //www.sala.se/Global/1 %20SALA %20KOMMUN /11 %20Protokoll 
kallelser /07%20TKN /2011 /110531 /tnau-arende4B-Rapport-11053 l.pd0. 
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Kostnaden för rekommenderade åtgärder är mycket svårt att uppskatta eftersom den 
största utgiften är de massor som behövs för att förbättra täckningen. För att få en 
tydligare bild av hur mycket massor som behövs krävs en närmare utredning i fält. Det 
bör undersökas om det är möjligt att använda massor från närområdet för att slippa 
långa och dyra transporter. 
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Bilaga 2 Fältprotokoll Möklinta Sala 

Fältprotokoll Installation grundvattenrör 
Möklinta Sala 

Projektnummer: 

0 
Provtagare: Hampus Von Post ENVIX Certifikatnummer: .-..w . A .. .. l~ . fl 

Datum: 2013-08-02 

Sala Möklinta 
SAL09 Omg. 
1. ök rör/ mark ök rör/ vy ök rör/ botten vatten- pe lare mark/vy 

GVl 0,9 3,5 4,8 1,3 2,6 

GV2 1,2 12 17 5 10,8 

GV3 1,1 6,5 8,6 2,1 5,4 

GV4 1,2 8,1 >10 >1,9 6,9 

Sala Möklinta 
SAL09 Omg. 
2. ök rör/ mark ök rör/ vy ök rör/ botten vatten- pelare mark/vy 

GVl 0,9 3,8 4,8 1 2,7 

GV2 1,2 12 17 5 10,8 

GV3 1,1 6,9 8,6 1,7 5,8 

GV4 1,2 9 >10 >1 7,8 

Sala Möklinta 
SAL09 Omg. 
3. ök rör/ mark ök rör/ vy ök rör/ botten vatten- pelare mark/vy 
Inga nivåer 
inmätta i 
denna 
provomgång 



Fotodokumentation 

Infart till deponin från landsvägen, åkerlandskapet syns i förlängningen . Det fin ns en tydlig lokal 

topografiskt gradient mot åkerlandskapet i öster. 

Deponiområdet sett från söder. Området är vegetations klätt med gräs och i ytterkanten etable rat 

med 30-40 år gammal blandskog. 



Västra kanten av deponiområdet sett från söder. Området är vegetations klätt med gräs och i 

ytterkanten etablerat med 30-40 år gammal blandskog. 

Västra kanten av deponin sett från landsvägen. Infart till närliggande fa stighet kan skymtas längst 

upp i bild. 



Åkerlapp mellan deponins norra ände och fastighet norr om deponin. Notera topografisk gradient åt 

öster mot åkerlandskapet. 

Fastighet norr om deponin med enskild brunn. 



Ytliga och synliga skrotrester i deponins norra slänt. Notera den grova överfyllnaden av 

genomsläpplig karaktär. 



Rapport 
Sida 3 (23) 

Er beteckning 

Labnummer 
Parameter 
pH 
konduktivitet 
CODCr 
N-tot 
ammonium kväve 
klorid 

dekanterinf:I* 
EGOM* 
oljeindex 
fraktion >C10-C12 
fraktion >C12-C16 
fraktion >C16-C35 
fraktion >C35-<C40 

Ca 
Fe 
K 
Mg 
Na 
Si 
Al 
As 
Ba 
Cd 
Co 
Cr 
Cu 
Hg 
Mn 
Mo 
Ni 
p 
Pb 
Sr 
Zn 
V 
diklormetan 
1, 1-dikloretan 
1,2-dikloretan 
trans-1,2-dikloreten 
cis-1,2-dikloreten 
1,2-diklorpropan 
triklormetan 
tetraklormetan 
1, 1, 1-trikloretan 
1, 1,2-trikloretan 
trikloreten 
tetrakloreten 
vinylklorid 

ALS Scandinavia AB 
Box 511 
183 25 Täby 
Sweden 

SAL-09 GV1 
20131118-20131120 

010555884 
Resultat"·. 

6.9 
30.1 
257 
14.0 

<0.040 
5.11 

ia 
<0.10 
<50 
<5.0 
<5.0 
<30 
<10 

43.3 
0.417 
1.40 
5.08 
5.88 
8.29 
592 
<0.1 
19.2 

0.0401 
0.328 
0.901 
5.72 

<0.002 
43.9 
1.78 
2.54 
14.1 
1.11 
66.4 
483 
1.17 

<0.10 
<0.10 
<0.10 
<0.10 
<0.10 
<0.10 
<0.10 
<0.10 
<0.10 
<0.1 0 
<0.10 
<0.10 
<0.10 

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

11319642 

2DOG5V6KPQN 

XHIJ 
f:,11 l-"ll•L~ 1, 11!,S 

Osäkerhet (±) Enhet •Metod Utf Sign 
1 0 EMPA 

mS/m 2 0 EMPA 
39.0 mq/1 3 1 ULKA 
4.20 mq/1 4 1 ULKA 

mq/1 5 1 ULKA 
1.02 mg/I 6 1 ULKA 

7 1 ULKA 
mq/1 8 1 ULKA 
1.JQ/1 10 1 ULKA 
1.JQ/1 10 1 ULKA 
IJQ/1 10 1 ULKA 
IJQ/1 10 1 ULKA 
µq/1 10 1 ULKA 

3.3 mg/I 9 R STGR 
0.031 mq/1 9 R STGR 
0.10 mg/I 9 R STGR 
0.33 mq/1 9 R STGR 
0.41 mq/1 9 R STGR 
0.51 mq/1 9 R STGR 
72 ua/1 9 R STGR 

ua/1 9 H STGR 
3.2 µg/1 9 H STGR 

0.0085 µg/1 9 H STGR 
0.064 µg/1 9 H STGR 
0. 166 uo/1 9 H STGR 
0.98 i.JQ/1 9 H STGR 

ua/1 9 F STGR 
2.8 ua/1 9 R STGR 

0.32 ua/1 9 H STGR 
0.61 ua/1 9 H STGR 
3.3 ua/1 9 H STGR 

0.18 ua/1 9 H STGR 
6.6 ua/1 9 R STGR 
33 ua/1 9 R STGR 

0.21 ua/1 9 H STGR 
ua/1 11 2 CL 
i.JQ/1 11 2 CL 
uq/1 11 2 CL 
µq/1 11 2 CL 
µq/1 11 2 CL 
µq/1 11 2 CL 
µq/1 11 2 CL 
ua/1 11 2 CL 
ua/1 11 2 CL 
ua/1 11 2 CL 
ua/1 11 2 CL 
ua/1 11 2 CL 
ua/1 11 2 CL 

Dokumentet är godkänt och digitalt Camilla Lundeborg 
signerat av 2013.12.06 15:06:51 

ALS Scandinavia AB 

Client Service 
camilla.lundeborg@alsglobal.com 



Rapport 
Sida 4 (23) 

Er beteckning 

Labnummer 
Parameter 
pH 
konduktivitet 
CODCr 
N-tot 
ammoniumkväve 
klorid 

dekantering* 
EGOM* 
oljeindex 
fraktion >C1O-C12 
fraktion >C12-C16 
fraktion >C16-C35 
fraktion >C35-<C40 

Ca 
Fe 
K 
Mg 
Na 
Si 
Al 
As 
Ba 
Cd 
Co 
Cr 
Cu 
Hg 
Mn 
Mo 
Ni 
p 
Pb 
Sr 
Zn 
V 
diklormetan 
1, 1-dikloretan 
1,2-dikloretan 
trans-1,2-dikloreten 
cis-1,2-dikloreten 
1,2-diklorpropan 
triklormetan 
tetraklormetan 
1, 1, 1-trikloretan 
1, 1,2-trikloretan 
trikloreten 
tetrakloreten 
vinylklorid 

ALS Scandinavia AB 
Box 511 
183 25 Täby 
Sweden 

SAL-09 GV2 
20131118-20131120 

010555885 
Resultat 

7.1 
14.1 
35.0 

<0.10 
<0.040 
4.46 

ia 
<0.10 
<50 
<5.0 
<5.0 
<30 
<10 

13.6 
0.980 
1.53 
2.70 
5.03 
7.50 
201 

0.134 
9.33 

0.0175 
0.392 
1.02 
1.94 

<0.002 
218 

0.572 
3.49 
14.0 
3.28 
29.7 
317 

0.408 
<0.10 
<0.10 
<0.10 
<0.10 
<0.1 0 
<0.10 
<0.10 
<0.1 0 
<0.10 
<0.10 
<0.10 
<0.10 
<0.10 

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

·~l>'Jh '. t l ll!l 

Osäkerhet {±) 

5.8 

0.893 

1.0 
0.069 
0 .11 
0.17 
0.35 
0.48 
35 

0.063 
1.54 

0.0041 
0.100 
0.19 
0.34 

14 
0.107 
0.61 
2.8 

0.53 
3.0 
22 

0.083 

T1319642 

2DOG5V6KPQN 

Enhet Metod 
1 

mS/m 2 
mQ/1 3 
mQ/1 4 
mQ/1 5 
mg/I 6 

7 
mg/I 8 
IJQ/1 10 
IJQ/1 10 
IJQ/1 10 
ug/1 10 
µg/1 10 

mg/I 9 
mg/I 9 
mg/I 9 
mg/I 9 
mQ/1 9 
mQ/1 9 
ua/1 9 
µg/1 9 
µg/1 9 
µg/1 9 
µg/1 9 
IJQ/1 9 
ua/1 9 
IJQ/1 9 
ua/1 9 
ua/1 9 
ua/1 9 
µg/1 9 
µg/1 9 
µg/1 9 
µg/1 9 
µg/1 9 
µg/1 11 
IJQ/1 11 
ua/1 11 
ua/1 11 
ua/1 11 
ua/1 11 
ua/1 11 
µg/1 11 
µg/1 11 
µg/1 11 
µg/1 11 
IJQ/1 11 
IJQ/1 11 

Utf Siqn 
0 EMPA 
0 EMPA 
1 ULKA 
1 ULKA 
1 ULKA 
1 ULKA 

1 ULKA 
1 ULKA 
1 ULKA 
1 ULKA 
1 ULKA 
1 ULKA 
1 ULKA 

R STGR 
R STGR 
R STGR 
R STGR 
R STGR 
R STGR 
H STGR 
H STGR 
H STGR 
H STGR 
H STGR 
H STGR 
H STGR 
F STGR 
R STGR 
H STGR 
H STGR 
H STGR 
H STGR 
R STGR 
R STGR 
H STGR 
2 CL 
2 CL 
2 CL 
2 CL 
2 CL 
2 CL 
2 CL 
2 CL 
2 CL 
2 CL 
2 CL 
2 CL 
2 CL 

Dokumentet är godkänt och digitalt Camilla Lundeborg 
signerat av 2013.12.0615:06:51 

ALS Scandinavia AB 

Client Service 
camilla.lundeborg@alsglobal.com 



Rapport 
Sida 5 (23) 

Er beteckning 

Labnummer 
Parameter --
pH 
konduktivitet 
CODCr 
N-tot 
ammonium kväve 
klorid 

dekanterina* 
EGOM* 
olieindex 
fraktion >C10-C12 
fraktion >C12-C16 
fraktion >C16-C35 
fraktion >C35-<C40 

Ca 
Fe 
K 
Ma 
Na 
Si 
Al 
As 
Ba 
Cd 
Co 
Cr 
Cu 
Ha 
Mn 
Mo 
Ni 
p 
Pb 
Sr 
Zn 
V 
diklormetan 
1, 1-dikloretan 
1,2-dikloretan 
trans-1,2-dikloreten 
cis-1,2-dikloreten 
1,2-diklorpropan 
triklormetan 
tetraklormetan 
1, 1, 1-trikloretan 
1, 1,2-trikloretan 
trikloreten 
tetrakloreten 
vinvlklorid 

ALS Scandinavia AB 
Box 511 
183 25 Täby 
Sweden 

SAL-09 GV3 
20131118-20131120 

010555886 
Resultat 

6.5 
7.6 
141 
0.44 

<0.040 
2.51 

ja 
<0.10 
<50 
<5.0 
<5.0 
<30 
<10 

20.8 
0.705 
1.19 
4.92 
6.27 
9.54 
499 

0.161 
11.7 

0.0284 
0.634 
2.16 
4.32 

<0.002 
74.0 

0.922 
3.47 
24.0 

0.923 
39.1 
496 
1.10 

<0.10 
<0.10 
<0.10 
<0.10 
<0.10 
<0.10 
<0.10 
<0.10 
<0.10 
<0.10 
<0.10 
<0.10 
<0.10 

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

.,-iro.,,A 
.. .., '- . 

~ t:l 
n z 
'1"· _...: 

1't D, r ·~:--
:nw 

ISl,.) Jf•C' I ~11 ,!j 

Osäl5erhet (±) 

21.6 
0.13 

0.503 

1.6 
0.049 
0.09 
0.32 
0.44 
0.60 
62 

0.065 
1.9 

0.0061 
0.125 
0.40 
0.74 

4.6 
0.165 
0.62 
4.5 

0.150 
3.9 
34 

0.21 

T1319642 

2DOG5V6KPQN 

Enhet Metod 
1 

mS/m 2 
mg/I 3 
mg/I 4 
mg/I 5 
mg/I 6 

7 
mg/I 8 
uo/1 10 
µg/1 10 
UQ/1 10 
µg/1 10 
µq/1 10 

mg/I 9 
mg/I 9 
mg/I 9 
mg/I 9 
mg/I 9 
mg/I 9 
µQ/1 9 
µQ/1 9 
µQ/1 9 
µg/1 9 
µg/1 9 
µg/1 9 
µq/1 9 
µq/1 9 
µq/1 9 
ua/1 9 
ua/1 9 
µg/1 9 
µg/1 9 
µg/1 9 
µg/1 9 
µg/1 9 
µg/1 11 
µq/1 11 
µq/1 11 
µq/1 11 
ua/1 11 
ua/1 11 
ua/1 11 
µg/1 11 
µg/1 11 
µg/1 11 
µg/1 11 
µg/1 11 
µq/1 11 

Utf Sian 
0 EMPA 
0 EMPA 
1 ULKA 
1 ULKA 
1 ULKA 
1 ULKA 

1 ULKA 
1 ULKA 
1 ULKA 
1 ULKA 
1 ULKA 
1 ULKA 
1 ULKA 

R STGR 
R STGR 
R STGR 
R STGR 
R STGR 
R STGR 
R STGR 
H STGR 
H STGR 
H STGR 
H STGR 
H STGR 
H STGR 
F STGR 
R STGR 
H STGR 
H STGR 
H STGR 
H STGR 
R STGR 
R STGR 
H STGR 
2 CL 
2 CL 
2 CL 
2 CL 
2 CL 
2 CL 
2 CL 
2 CL 
2 CL 
2 CL 
2 CL 
2 CL 
2 CL 
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Er beteckning 

Labnummer 
Parameter -·-
pH 
konduktivitet 
CODCr 
N-tot 
ammoniumkväve 
klorid 

dekantering* 
EGOM* 
oljeindex 
fraktion >C10-C12 
fraktion >C12-C16 
fraktion >C16-C35 
fraktion >C35-<C40 

Ca 
Fe 
K 
Mg 
Na 
Si 
Al 
As 
Ba 
Cd 
Co 
Cr 
Cu 
Hg 
Mn 
Mo 
Ni 
p 
Pb 
Sr 
Zn 
V 
diklormetan 
1, 1-dikloretan 
1,2-dikloretan 
trans-1,2-dikloreten 
cis-1,2-dikloreten 
1,2-diklorpropan 
triklormetan 
tetraklormetan 
1, 1, 1-trikloretan 
1, 1,2-trikloretan 
trikloreten 
tetrakloreten 
vinylklorid 

ALS Scandinavia AB 
Box 511 
183 25 Täby 
Sweden 

SAL-09 GV4 
20131118-20131120 

010555887 
Resultat 

6.9 
10.2 
103 
0.42 
0.449 
7.14 

ja 
<0.10 
<50 
<5.0 
<5.0 
<30 
<10 

9.07 
0.304 
1.47 
1.97 
4 .56 
2.19 
5.28 

0.0867 
2.57 

0.0061 
0.307 
0.0575 
0.369 

<0.002 
250 
1.50 
2.59 
1.52 

0.890 
17.3 
116 

0.0155 
<0.10 
<0.10 
<0.10 
<0.10 
<0.10 
<0.10 
<0.10 
<0.10 
<0.10 
<0.10 
<0.10 
<0.10 
<0.10 

Webb: www.alsglobal.se 
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Osäkerhet.(±) 

16.0 
0.13 
0.090 
1.43 

0.70 
0.021 
0.11 
0.13 
0.31 
0.14 
1.22 

0.0601 
0.42 

0.0036 
0.065 

0.0239 
0.071 

16 
0.27 
0.48 
0.57 

0.144 
1.8 
8 

0.0048 

11319642 

2DOG5V6KPQN 

Enhet Metod 
1 

mS/m 2 
mg/I 3 
mg/I 4 
mg/I 5 
mq/1 6 

7 
mal l 8 
ua/1 10 
ua/1 10 
µg/1 10 
µg/1 10 
uq/1 10 

mall 9 
mall 9 
mg/I 9 
mg/I 9 
mg/I 9 
mg/I 9 
µg/1 9 
uq/1 9 
uq/1 9 
ua/1 9 
ua/1 9 
ua/1 9 
ua/1 9 
ua/1 9 
ua/1 9 
LJ0/1 9 
µg/1 9 
µq/1 9 
ua/1 9 
ua/1 9 
ua/1 9 
ua/1 9 
µg/1 11 
ua/1 11 
ua/1 11 
µg/1 11 
ua/1 11 
ug/1 11 
uq/1 11 
uq/1 11 
ua/1 11 
ua/1 11 
ua/1 11 
ua/1 11 
ua/1 11 

A 
Utf Si~m 
0 EMPA 
0 EMPA 
1 ULKA 
1 ULKA 
1 ULKA 
1 ULKA 

1 ULKA 
1 ULKA 
1 ULKA 
1 ULKA 
1 ULKA 
1 ULKA 
1 ULKA 

R STGR 
R STGR 
R STGR 
R STGR 
R STGR 
R STGR 
H STGR 
H STGR 
H STGR 
H STGR 
H STGR 
H STGR 
H STGR 
F STGR 
R STGR 
H STGR 
H STGR 
H STGR 
H STGR 
R STGR 
R STGR 
H STGR 
2 CL 
2 CL 
2 CL 
2 CL 
2 CL 
2 CL 
2 CL 
2 CL 
2 CL 
2 CL 
2 CL 
2 CL 
2 CL 
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• efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys. 

Metod 
1 Bestämning av pH enligt SS-EN ISO 10523:2012 

pH vid 25±2°C bestäms potentiometriskt med pH-meter och temperaturkompensering. 

Mätosäkerhet (k=2): 
Renvatten: ±0.14 vid pH 6.87 och ±0.22 vid pH 11 
Avloppsvatten: ±0.14 vid pH 6.87 och ±0.22 vid pH 11 

' 

2 Bestämning av Konduktivitet enligt SS-EN 27888 utg 1 
Direkt bestämning av vattnets elektriska ledningsförmåga vid 25°C. 

Mätosäkerhet (k=2): 
Renvatten: ±7% vid 14.7 mS/m och ±7% vid 141 mS/m 
Avloppsvatten: ±9% vid 14.7 mS/m och ±9% vid 141 mS/m 

= 

3 Bestämning av CODc, enligt metod baserad på CSN ISO 6060 och CSN ISO 15705. 

4 Bestämning av totalkväve, N-tot, med IR detektion enligt metod baserad på CSN EN 12260. 
Filtrering av grumliga prover ingår i metoden. 

- . 

5 
Bestämning av ammoniumkväve med spektrofotometri enligt metod baserad CSN ISO 11732 c 
CSN ISO 13395. 

Filtrering av grumliga prover ingår i metoden. 

6 Bestämning av klorid med jonkromatografi enligt metod baserad på CSN EN ISO 10304-1. 
Filtrering av grumliga prover ingår i metoden. 

7 Provberedning: dekantering. 

8 Bestämning av EGOM, extraherbart gaskromatograferbart organiskt material. 
Mätning utförs med GC-FID. 

-' 

9 Paket V-2. 
Bestämning av metaller utan föregående uppslutning. 
Provet har surgjorts med 1 ml salpetersyra (Suprapur) per 100 ml. 
Detta gäller dock ej prov som varit surgjort vid ankomst till laboratoriet. 
Analys har skett enligt EPA-metoder (modifierade) 200.7 (ICP-AES) 
och 200.8 (ICP-SFMS). 
Analys av Hg med AFS har skett enligt SS-EN ISO 17852:2008. 

Speciell information vid beställning av tilläggsmetaller: 
Vid analys av W får provet ej surgöras. 
Vid analys av Se har provet uppslutits med HCI i autoklav (120°) i 30 min. 
Vid analys av S har provet först stabiliserats med H202. 

ALS Scandinavia AB 
Box 511 
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10 

11 

CL 

Metod 
Paket OV-20C. 

n;o 
l~V•J l•t" 1,n!5 

Bestämning av oljeindex enligt metod CSN EN ISO 9377-2. 
Mätning utförs med GC-FID . 

. , 

Paket OV-6B. 
Bestämning av klorerade alifater inkl. vinylklorid enl igt DIN EN ISO 15680 (F19). 
Mätning utförd med purge & trap GC-MS. 

Godkännare 
Camilla Lundeborg 

EMPA Emma Palmqvist 

STGR Sture Grägg 

ULKA Ulrika Karlsson 

Utf' 
F Mätningen utförd med AFS 

För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå, som är av det svenska ackrediteringsorganet 
SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030). 

H Mätningen utförd med ICP-SFMS 
För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Au ro rum 10, 977 75 Luleå, som är av det svenska ackrediteringsorganet 
SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030). 

0 För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Box 511, 183 25 Täby som är av det svenska ackrediteringsorganet 
SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030). 

R Mätningen utförd med ICP-AES 
För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå, som är av det svenska ackrediteringsorganet 
SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030). 

1 För mätningen svarar ALS Laboratory Group, Na Harfe 9/336, 190 00, Prag 9, Tjeckien, som är av det tjeckiska 
ackrediteringsorganet CAI ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 1163). CAI är signatär ti ll ett MLA inom EA, samma MLA 
som SWEDAC är signatär till. 
Laboratorierna finns lokaliserade i; 
Prag , Na Harfe 9/336, 190 00, Praha 9, 
Ceska Lipa, Bendlova 1687/7, 470 03 Ceska Lipa, 
Pardubice, V Raji 906, 530 02 Pardubice. 

Kontakta ALS Täby för ytterligare information. 

2 För mätningen svarar GBA, Flensburger Stra~e 15, 25421 Pinneberg, Tyskland, som är av det tyska 
ackrediteringsorganet DAkkS ackrediterat laboratorium (Reg.nr. D-PL-14170-01-00). DAkkS är signatär till ett MLA 
inom EA, samma MLA som SWEDAC är signatär till. 
Laboratorierna finns lokaliserade på följande adresser: 
Flensburger Stra~e 15, 25421 Pinneberg , 
Daimlerring 37, 31135 Hildesheim, 
Brekelbaumstra~e1, 31789 Hameln, 
Wiedehopfstra~e 30, 45892 Gelsenkirchen, 
Mei~ner Rinq 3, 09599 Freiberq , 

1 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör). 

ALS Scandinavia AB 
Box 511 
183 25 Täby 
Sweden 
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Goldtschmidtstrar..e 5, 21073 Hamburg. 

Kontakta ALS Täby för ytterligare information. 
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Mätosäkerheten anges som en utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Guide to the Expression of Uncertainty in 
Measurement", ISO, Geneva, Switzerland 1993) beräknad med täckningsfaktor lika med 2 vilket ger en konfidensnivå på 
ungefär 95%. 

Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För 
ytterligare information kontakta laboratoriet. 

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. 
Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet. 
Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats www.alsglobal.se 

Den digitalt signerade PDF fi len representerar orginalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior. 
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* efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys. 

Metod 
1 Provberedning: dekantering. 

2 Bestämning av EGOM, extraherbart gaskromatograferbart organiskt material. 
Mätning utförs med GC-FID. 

-
3 Bestämning av pH enligt SS-EN ISO 10523:2012 

pH vid 25±2°C bestäms potentiometriskt med pH-meter och temperaturkompensering. 

Mätosäkerhet (k=2): 
Renvatten: ±0.14 vid pH 6.87 och ±0.22 vid pH 11 
Avlopps vatten: ±0.14 vid pH 6.87 och ±0.22 vid pH 11 

-

4 Bestämning av Konduktivitet enligt SS-EN 27888 utg 1 
Direkt bestämning av vattnets elektriska ledningsförmåga vid 25°C. 

Mätosäkerhet (k=2): 
Renvatten: ±7% vid 14.7 mS/m och ±7% vid 141 mS/m 
Avlopps vatten : ±9% vid 14.7 mS/m och ±9% vid 141 mS/m 

,_ 

5 Bestämning av CODcr enligt metod baserad på CSN ISO 15705, CSN EN 27 888 och CSN ISO 6060 . 

.. 
6 Bestämning av totalkväve, N-tot, med IR detektion enligt metod baserad på CSN EN 12260. 

Filtrering av grumliga prover ingår i metoden. 

7 
Bestämning av ammoniumkväve, NH4_N, med spektrofotometri enligt metod baserad på CSN EN ISO 11732, CSN 
EN ISO 13395, CSN EN 13370 och CSN EN 12506. 
Filtrering av grumliga prover ingår i metoden. 

8 Bestämning av klorid med jonkromatografr enligt metod CSN EN ISO 10304-1 och CSN EN 12506. 
Filtrering av grumliga prover ingår i metoden. 

. 2ti 

9 Paket V-2. 
Bestämning av metaller utan föregående uppslutning. 
Provet har surgjorts med 1 ml salpetersyra (Suprapur) per 100 ml. 
Detta gäller dock ej prov som varit surgjort vid ankomst till laboratoriet. 
Analys har skett enligt EPA-metoder (modifierade) 200. 7 (ICP-AES) 
och 200.8 (ICP-SFMS). 
Analys av Hg med AFS har skett enligt SS-EN ISO 17852:2008. 

Speciell information vid beställning av tilläggsmetaller: 
Vid analys av W får provet ej surgöras. 
Vid analys av S har provet först stabiliserats med H202. 

e 

10 DV-5. 
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Metod 

11 Beräkning av vattnets hårdhet genom analys av Ca+ Mg. 

12 Bestämning av Turbiditet enligt SS EN ISO 7027. 
Turbiditeten bestäms nefelometriskt, dvs ljusspridningen i provet mäts under givna betingelser. 

Mätosäkerhet (k=2): 
Renvatten: ±31% vid 0.5 FNU, ±16% vid 100 FNU och ±8% vid 800 FNU 

13 Bestämning av Färgtal enligt SS-EN ISO 7887 utg. 2, metod D. 
Färgtal bestäms i komparator genom jämförelse mot färgskiva graderad i mg Pt/1. 

Mätosäkerhet (k=2): ±14% vid 20 mg Pt/1 

.. 

14 Bestämning av Nitritkväve enligt SS-EN ISO 13395 utg 1 (FIA) 
Nitrit ger i sur lösning ett azofärgämne med sulfanilamid och en diamin. Färgen bestäms spektrofotometriskt. 
Resultatet anges som nitrit eller nitritkväve. 
Filtrering av prover genom 0.45 µm sprutfilter ingår i metoden. 

Mätosäkerhet (k=2) 
Renvatten: ±10% vid O 01 mg N/1, ±9% vid 0.05 mg N/1 och ±8% vid 0.2 mg N/1 
Avloppsvatten: ±11 % vid 0.01 mg N/1, ±10% vid 0.05 mg N/1 och ±9% vid 0.2 mg N/1 

3 

15 Bestämning av alkalinitet enligt SS-EN ISO 9963-2 utg 1 
Provet titreras med saltsyra under avdrivande av koldioxid till slutpunkten pH 5.4. 

Mätosäkerhet (k=2): 
Renvatten: ±17% vid 24 mg/I eller 0.4 mekv/1 och ±16% vid 220 mg/I eller 3.7 mekv/1 

' ~ " 

16 Bestämning av kemisk syreförebrukning , CODMn enligt metod baserad på CSN ISO 8467. 
Bestämning av ammonium med spektrofotometri , enligt metod baserad på CSN EN ISO 11732, CSN EN ISO 13395, 
CSN EN 13370 och CSN EN 12506. 
Bestämning av nitrat, fluorid, klorid samt sulfat med jonkromatografi enligt metod baserad på CSN EN ISO 10304-1 
och CSN EN 12506. 
Bestämning av fosfat med spektrofotometri enligt metod baserad på CSN EN ISO 6878. 

Filtrering av grumliga prover ingår i metoden för bestämning av ammonium, nitrat, fluorid, klorid samt sulfat. 

God kännare 
ANMA Anna Malmvärn 

FREN Fredrik Enzell 

HESE Hedvig von Seth 

IRSA Iris Santeliz 

MISW Miryam Swartling 
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F Mätningen utförd med AFS 
För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå, som är av det svenska ackrediteringsorganet 
SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030). 

H Mätningen utförd med ICP-SFMS 
För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå, som är av det svenska ackrediteringsorganet 
SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030). 

0 För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Box 51 1, 183 25 Täby som är av det svenska ackrediteringsorganet 
SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030). 

R Mätningen utförd med ICP-AES 
För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå, som är av det svenska ackrediteringsorganet 
SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030). 

1 För mätningen svarar ALS Laboratory Group, Na Harfe 9/336, 190 00, Prag 9, Tjeckien, som är av det tjeckiska 
ackrediteringsorganet CAI ackrediterat laboratorium (Reg. nr. 1163). CAI är signatär ti ll ett MLA inom EA, samma MLA 
som SWEDAC är signatär till. 
Laboratorierna finns lokaliserade i; 
Prag, Na Harfe 9/336, 190 00, Praha 9, 
Ceska Lipa, Bend lova 1687/7, 470 03 Ceska Lipa, 
Pardubice, V Raji 906, 530 02 Pardubice. 

Kontakta ALS Täby för ytterligare information . 

2 För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Box 51 1, 183 25 Täby som är av det svenska ackrediteringsorganet 
SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030). 

Mätosäkerheten anges som en utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Guide to the Expression of Uncertainty in 
Measurement", ISO, Geneva, Switzerland 1993) beräknad med täckningsfaktor lika med 2 vilket ger en konfidensnivå på 
ungefär 95%. 

Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För 
ytterligare information kontakta laboratoriet. 

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. 
Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet. 
Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats www.alsglobal.se 

Den digitalt signerade PDF filen representerar orginalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior. 

1 Utförande teknisk enhet ( inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör). 
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Projekt 
Best nr 
Registrerad 
Utfärdad 

31307 
2013-08-23 
2013-09-05 

Analys av vatten 

Er beteckning 

Labnummer 
Parameter 
Ca 
Fe 
K 
Ma 
Na 
Si 
Al 
As 
Ba 
Cd 
Co 
Cr 
Cu 
Ha 
Mn 
Mo 
Ni 
p 
Pb 
Sr 
Zn 
V 

oH 
konduktivitet 
CODCr 
N-tot 
ammoniumkväve 
klorid 

dekanterina* 
EGOM* 
oljeindex 
fraktion >C10-C12 
fraktion >C12-C16 
fraktion >C16-C35 
fraktion >C35-<C40 
diklormetan 
1, 1-dikloretan 
1,2-dikloretan 
trans-1,2-dikloreten 
cis-1,2-dikloreten 
1,2-diklorpropan 
triklormetan 
tetraklormetan 

ALS Scandinavia AB 
Box 511 
183 25 Täby 
Sweden 

SAL09-GV1 

010532106 
Resultat 

30.8 
0.119 
1.53 
7.41 
14.2 
10.1 
124 

0.287 
14.4 

0.0606 
1.07 

0.449 
1.43 

<0.002 
505 
16.0 
2.26 
1.90 

0.101 
68.8 
1600 
0.272 

6.7 
29.7 
<5.0 
8.97 
0.132 
5.71 

ja 
<0.10 
<50 
<5.0 
<5.0 
<30 
<10 

<0.10 
<0.10 
<0.10 
<0.10 
<0.10 
<0.10 
<0.10 
<0.10 
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E-post: info.ta@alsg lobal.com 
Tel:+ 46 8 52 77 5200 
Fax: + 46 8 768 3423 
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T1312666 

256XOIOQS9T 

EnvixNord AB 
Mats Tapper 

Gårdsfogdevägen 1 
187 54 Täby 

Osäkerhet (±) Enhet ,Metod 
2.4 mg/I 1 

0.024 mg/I 1 
0.11 mg/I 1 
0.48 mq/1 1 
1.0 mq/1 1 
0.6 mg/I 1 
27 µg/1 1 

0.086 µg/1 1 
2.4 µg/1 1 

0.0091 µq/1 1 
0.24 µq/1 1 

0.119 µq/1 1 
0.43 µq/1 1 

ua/1 1 
101 ua/1 1 
2.8 µg/1 1 
0.50 µg/1 1 
0.77 µg/1 1 

0.021 µg/1 1 
6.9 µg/1 1 
305 µg/1 1 

0.101 µq/1 1 

2 
mS/m 3 
mg/I 4 

2.69 mg/I 5 
0.026 mg/I 6 
1.14 mg/I 7 

8 
mg/I 9 
µg/1 10 
µq/1 10 
µq/1 10 
µg/1 10 
µq/1 10 
µq/1 11 
ua/1 11 
µq/1 11 
µq/1 11 
µq/1 11 
µq/1 11 
µq/1 11 
µq/1 11 

Utf 
R 
H 
R 
R 
R 
R 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
F 
H 
H 
H 
H 
H 
R 
H 
H 

1 
1 
2 
2 
2 
2 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

Dokumentet är godkänt och digitalt Anna-Karin Revell 

Sian 
STGR 
STGR 
STGR 
STGR 
STGR 
STGR 
STGR 
STGR 
STGR 
STGR 
STGR 
STGR 
STGR 
STGR 
STGR 
STGR 
STGR 
STGR 
STGR 
STGR 
STGR 
STGR 

KABJ 
KABJ 
INRO 
INRO 
INRO 
INRO 

AKR 
AKR 
AKR 
AKR 
AKR 
AKR 
AKR 
CL 
CL 
CL 
CL 
CL 
CL 
CL 
CL 

signerat av 2013.09.05 18:36:02 

ALS Scandinavia AB 

Client Service 
anna-karin .revell@alsglobal.com 



Rapport 
Sida 2 (9) 

Er beteckning SAL09-GV1 

Labnummer 010532106 
Parameter 
1, 1, 1-trikloretan 
1, 1,2-trikloretan 
trikloreten 
tetrakloreten 
vinylklorid 

Resultat 
<0.10 
<0.10 
<0.10 
<0.10 
<0.10 

. ,-i tD.,t ., 
·"" {. > t...j 

("'I z .,.~ ~ 
'•(o I f ';;. 

:nia 
l!'il.l.lH ' 1111.t, 

Osäkerfiet (±) 

11312666 

256XOIOQS9T 

Enhet Metod Utf Siqn 
ua/1 11 3 CL 
ua/1 11 3 CL 
ua/1 11 3 CL 
ua/1 11 3 CL 
ua/1 11 3 CL 

CODCr: För samtliQa prov i ordern har vattnet dekanterats innan analys av GOD. 

ALS Scandinavia AB 
Box 511 
183 25 Täby 
Sweden 

Webb: www.alsglobal.se 
E-post: info.ta@alsglobal.com 
Tel : + 46 8 52 77 5200 
Fax: + 46 8 768 3423 
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Rapport 
Sida 3 (9) 

Er beteckning 

Labnummer 
Parameter 
Ca 
Fe 
K 
Mq 
Na 
Si 
Al 
As 
Ba 
Cd 
Co 
Cr 
Cu 
Hq 
Mn 
Mo 
Ni 
p 

Pb 
Sr 
Zn 
V 

pH 
konduktivitet 
CODCr 
N-tot 
ammoniumkväve 
klorid 

dekanterinq* 
EGOM* 
olieindex 
fraktion >C10-C12 
fraktion >C12-C16 
fraktion >C16-C35 
fraktion >C35-<C40 
diklormetan 
1, 1-dikloretan 
1,2-dikloretan 
trans-1,2-dikloreten 
cis-1,2-dikloreten 
1,2-diklorpropan 
triklormetan 
tetraklormetan 
1, 1, 1-trikloretan 
1, 1,2-trikloretan 
trikloreten 
tetrakloreten 
vinylklorid 

ALS Scandinavia AB 
Box 51 1 
183 25 Täby 
Sweden 

' 

SAL09-GV2 

010532107 
Resultat 

9.04 
0.207 
2.00 
2.55 
7.25 
4.28 
62.0 

0.0860 
4.70 

0 .0061 
0.391 
0.206 
0.397 

<0.002 
440 
2.88 
2.06 
1.79 

0.135 
28.8 
135 

0.119 

6.8 
12.6 
<5.0 
0.31 
0.162 
4.16 

ia 
<0.10 
<50 
<5.0 
<5.0 
<30 
<10 

<0.10 
<0.10 
<0.10 
<0.10 
<0.10 
<0.10 
<0.10 
<0.10 
<0.10 
<0.10 
<0.10 
<0.10 
<0.10 

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

.'?'~ E D,1C' 
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,i> f o 1 r ·~.'<" 

Y.\IO 
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Osäkerhet(±) 
0.69 
0.038 
0.14 
0.16 
0.50 
0.27 
17.1 

0.0617 
0.82 

0.0037 
0.109 
0.067 
0.116 

97 
0.51 
0.42 
0.71 
0.025 
2.9 
26 

0.063 

0.09 
0.032 
0.833 

11312666 

256XOIOQS9T 

Enhet Metod 
mg/I 1 
mg/I 1 
mg/I 1 
mg/I 1 
mq/1 1 
mg/I 1 
ua/1 1 
µg/1 1 
µg/1 1 
µg/1 1 
uq/1 1 
ua/1 1 
µq/1 1 
ua/1 1 
ua/1 1 
ua/1 1 
ua/1 1 
ua/1 1 
ua/1 1 
µg/1 1 
µg/1 1 
µq/1 1 

2 
mS/m 3 
mg/I 4 
mg/I 5 
mg/I 6 
mg/I 7 

8 
mq/1 9 
µg/1 10 
µg/1 10 
µg/1 10 
µg/1 10 
µg/1 10 
µg/1 11 
µg/1 11 
IJQ/1 11 
IJQ/1 11 
ua/1 11 
IJQ/1 11 
ua/1 11 
ua/1 11 
ua/1 11 
µg/1 11 
µg/1 11 
µg/1 11 
µg/1 11 

Utf Sian 
R STGR 
H STGR 
R STGR 
R STGR 
R STGR 
R STGR 
H STGR 
H STGR 
H STGR 
H STGR 
H STGR 
H STGR 
H STGR 
F STGR 
H STGR 
H STGR 
H STGR 
H STGR 
H STGR 
R STGR 
H STGR 
H STGR 

1 KABJ 
1 KABJ 
2 INRO 
2 INRO 
2 INRO 
2 INRO 

2 AKR 
2 AKR 
2 AKR 
2 AKR 
2 AKR 
2 AKR 
2 AKR 
3 CL 
3 CL 
3 CL 
3 CL 
3 CL 
3 CL 
3 CL 
3 CL 
3 CL 
3 CL 
3 CL 
3 CL 
3 CL 
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Rapport 
Sida 4 (9) 

Er beteckning 

Labnummer 
Parameter 
Ca 
Fe 
K 
Mg 
Na 
Si 
Al 
As 
Ba 
Cd 
Co 
Cr 
Cu 
Hg 
Mn 
Mo 
Ni 
p 
Pb 
Sr 
Zn 
V 

pH 
konduktivitet 
CODCr 
N-tot 
ammoniumkväve 
klorid 

dekantering* 
EGOM* 
oljeindex 
fraktion >C10-C12 
fraktion >C12-C16 
fraktion >C16-C35 
fraktion >C35-<C40 
diklormetan 
1, 1-dikloretan 
1,2-dikloretan 
trans-1,2-dikloreten 
cis-1,2-dikloreten 
1,2-diklorpropan 
triklormetan 
tetraklormetan 
1, 1, 1-trikloretan 
1, 1,2-trikloretan 
trikloreten 
tetrakloreten 
vinylklorid 

ALS Scandinavia AB 
Box 511 
183 25 Täby 
Sweden 

SAL09-GV3 

010532108 
Resultat 

18.0 
0.0646 

1.46 
5.04 
7.72 
8.91 
86.7 

0.291 
9.20 

0.0411 
1.28 

0.247 
1.24 

<0.002 
612 
14.5 
2.90 
2.01 

0.0469 
43.0 
538 

0.236 

6.5 
7.8 

<5.0 
0.27 

<0.040 
2.20 

ja 
<0.10 
<50 
<5.0 
<5.0 
<30 
<10 

<0.10 
<0.10 
<0.10 
<0.10 
<0.10 
<0.10 
<0.10 
<0.10 
<0.10 
<0.10 
<0.10 
<0.10 
<0.10 

Webb: www.alsglobal.se 
E-post: info.ta@alsglobal.com 
Tel:+ 46 8 52 77 5200 
Fax: + 46 8 768 3423 
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Osäkerhet(±) 
1.4 

0.0124 
0.10 
0.32 
0.53 
0.55 
17.2 

0.086 
1.65 

0.0090 
0.29 
0.068 
0.25 

142 
2.6 

0.59 
0.71 

0.0122 
4.3 
97 

0.078 

0.08 

0.440 

T1312666 

256XOIOQS9T 

Enhet Metod . Utf Sign 
mq/1 1 R STGR 
mq/1 1 H STGR 
mq/1 1 R STGR 
mg/I 1 R STGR 
mg/I 1 R STGR 
mg/I 1 R STGR 
ua/1 1 H STGR 
ua/1 1 H STGR 
uo/1 1 H STGR 
uo/1 1 H STGR 
ug/1 1 H STGR 
ua/1 1 H STGR 
ua/1 1 H STGR 
ua/1 1 F STGR 
ua/1 1 H STGR 
ua/1 1 H STGR 
ua/1 1 H STGR 
ua/1 1 H STGR 
ua/1 1 H STGR 
ug/1 1 R STGR 
ug/1 1 H STGR 

IJQ/1 1 H STGR 

2 1 KABJ 
mS/m 3 1 KABJ 
mq/1 4 2 INRO 
mq/1 5 2 INRO 
mg/I 6 2 INRO 
mq/1 7 2 INRO 

8 2 AKR 
mg/I 9 2 AKR 
uo/1 10 2 AKR 
ua/1 10 2 AKR 
ua/1 10 2 AKR 
uo/1 10 2 AKR 
uo/1 10 2 AKR 
uo/1 11 3 CL 
uo/1 11 3 CL 
uotl 11 3 CL 
ug/1 11 3 CL 
ug/1 11 3 CL 
ua/1 11 3 CL 
ua/1 11 3 CL 
ua/1 11 3 CL 
ua/1 11 3 CL 
ua/1 11 3 CL 
ua/1 11 3 CL 
ua/1 11 3 CL 
ua/1 11 3 CL 
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Rapport 
Sida 5 (9) 

Er beteckning 

Labnummer 
Parameter 
Ca 
Fe 
K 
Mg 
Na 
Si 
Al 
As 
Ba 
Cd 
Co 
Cr 
Cu 
Hg 
Mn 
Mo 
Ni 
p 
Pb 
Sr 
Zn 
V 

pH 
konduktivitet 
CODCr 
N-tot 
ammoniumkväve 
klorid 

dekantering* 
EGOM* 
oljeindex 
fraktion >C10-C12 
fraktion >C12-C16 
fraktion >C16-C35 
fraktion >C35-<C40 
diklormetan 
1, 1-dikloretan 
1,2-dikloretan 
trans-1,2-dikloreten 
cis-1,2-dikloreten 
1,2-diklorpropan 
triklormetan 
tetraklormetan 
1, 1, 1-trikloretan 
1, 1,2-trikloretan 
trikloreten 
tetrakloreten 
vinvlklorid 

ALS Scandinavia AB 
Box 511 
183 25 Täby 
Sweden 

SAL09-GV4 

010532109 
Resultat 

4.46 
0.285 
1.69 
1.13 
4.15 

0.279 
41.9 

0.0996 
5.40 

0.0215 
0.0938 
0.426 
2.12 

0.0035 
20.3 
8.49 
1.43 
3.53 
1.39 
7.95 
615 

0.0422 

7.4 
7.1 
6.0 

0.65 
0.518 
4.86 

ja 
<0.10 

55 
<5.0 
<5.0 
48 
<10 

<0.10 
<0.10 
<0.10 
<0.10 
<0.10 
<0.10 
<0.10 
<0.10 
<0.10 
<0.1 0 
<0.10 
<0.10 
<0.10 

Webb: www.alsglobal.se 
E-post: info.ta@alsglobal.com 
Tel: + 46 8 52 77 5200 
Fax: + 46 8 768 3423 
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Osäkerhet(±) 
0.35 

0.051 
0.12 
0.07 
0.30 
0.022 
7.8 

0.0618 
0.91 

0.0046 
0.0655 
0.095 
0.41 

0.0008 
4.3 
1.56 
0.25 
0.90 
0.23 
0.80 
120 

0.0109 

1.4 
0.20 

0.104 
0.972 

16 

14 

11312666 

256XOIOQS9T 

Enhet Metod 
mg/I 1 
mq/1 1 
mq/1 1 
mg/I 1 
mg/I 1 
mg/I 1 
µg/1 1 
µg/1 1 
µq/1 1 
ua/1 1 
ua/1 1 
ua/1 1 
ua/1 1 
ua/1 1 
µq/1 1 
µq/1 1 
µq/1 1 
µg/1 1 
µq/1 1 
µg/1 1 
µg/1 1 
µg/1 1 

2 
mS/m 3 
mg/I 4 
mq/1 5 
mq/1 6 
mq/1 7 

8 
mg/I 9 
µg/1 10 
µg/1 10 
µq/1 10 
ua/1 10 
µq/1 10 
µq/1 11 
ua/1 11 
ua/1 11 
ua/1 11 
ua/1 11 
ua/1 11 
µg/1 11 
µg/1 11 
µg/1 11 
µq/1 11 
µg/1 11 
µq/1 11 
µq/1 11 

Utf Sign 
R STGR 
H STGR 
R STGR 
R STGR 
R STGR 
R STGR 
H STGR 
H STGR 
H STGR 
H STGR 
H STGR 
H STGR 
H STGR 
F STGR 
H STGR 
H STGR 
H STGR 
H STGR 
H STGR 
R STGR 
H STGR 
H STGR 

1 KABJ 
1 KABJ 
2 INRO 
2 INRO 
2 INRO 
2 INRO 

2 AKR 
2 AKR 
2 AKR 
2 AKR 
2 AKR 
2 AKR 
2 AKR 
3 CL 
3 CL 
3 CL 
3 CL 
3 CL 
3 CL 
3 CL 
3 CL 
3 CL 
3 CL 
3 CL 
3 CL 
3 CL 
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Rapport 
Sida 6 (9) 

Er beteckning 

Labnummer 
Parameter_ 
Ca 
Fe 
K 
Mg 
Na 
Si 
Al 
As 
Sa 
Cd 
Co 
Cr 
Cu 
Hg 
Mn 
Mo 
Ni 
p 
Pb 
Sr 
Zn 
V 

pH 
konduktivitet 
CODCr 
N-tot 
ammoniumkväve 
klorid 

dekantering* 
EGOM* 
oljeindex 
fraktion >C10-C12 
fraktion >C12-C16 
fraktion >C16-C35 
fraktion >C35-<C40 
diklormetan 
1, 1-dikloretan 
1,2-dikloretan 
trans-1,2-dikloreten 
cis-1,2-dikloreten 
1,2-di klorpropa n 
triklormetan 
tetraklormetan 
1, 1, 1-trikloretan 
1, 1,2-trikloretan 
trikloreten 
tetrakloreten 
vinylklorid 

ALS Scandinavia AB 
Box 511 
183 25 Täby 
Sweden 

SAL09-DV1 

010532110 
Resultat 

40.4 
0.0386 
0.773 
4.53 
20.6 
9.75 
12.6 

0.466 
15.7 

0.0402 
0.411 
0.101 
2.03 

<0.002 
57.9 

0.585 
0.985 
1.98 

0.169 
99.9 
1190 

0.0813 

6.5 
38.1 
8.0 

0.35 
<0 .040 

63.3 

ia 
0.11 
<50 
<5.0 
<5.0 
<30 
<10 

<0.10 
<0.10 
<0.10 
<0.10 
<0.10 
<0.10 
<0.10 
<0.10 
<0.10 
<0.10 
<0.10 
<0.10 
<0.10 

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

n z 
1'/.) -~ , co n~· 

Y.\lll 
l~t>-j(·L' 1)11.t, 

Osäkerhet(±). 
3.2 

0.0081 
0.056 
0.29 
1.4 

0.61 
4.0 

0.118 
2.8 

0.0083 
0.121 
0.030 
0.49 

10.4 
0.109 
0.374 
0.77 

0.031 
9.9 
226 

0.0269 

1.7 
0.10 

12.6 

0.04 

11312666 

256XOIOQS9T 

Enhet Metod 
mg/I 1 
mg/I 1 
ma/1 1 
mg/I 1 
mall 1 
mo/I 1 
µq/1 1 
ua/1 1 
ua/1 1 
ua/1 1 
ua/1 1 
ua/1 1 
ua/1 1 
ua/1 1 
uo/1 1 
ua/1 1 
µq/1 1 
µg/1 1 
µg/1 1 
µg/1 1 
ua/1 1 
µq/1 1 

2 
mS/m 3 
mQ/1 4 
mQ/1 5 
mg/I 6 
mg/I 7 

8 
mo/I 9 
µq/1 10 
µq/1 10 
µq/1 10 
ua/1 10 
ua/1 10 
ua/1 11 
ua/1 11 
ua/1 11 
ua/1 11 
ua/1 11 
ua/1 11 
ua/1 11 
µq/1 11 
µq/1 11 
µq/1 11 
µQ/1 11 
JJQ/1 11 
µg/1 11 

Utf ' Sign 
R STGR 
H STGR 
R STGR 
R STGR 
R STGR 
R STGR 
H STGR 
H STGR 
H STGR 
H STGR 
H STGR 
H STGR 
H STGR 
F STGR 
H STGR 
H STGR 
H STGR 
H STGR 
H STGR 
R STGR 
H STGR 
H STGR 

1 KABJ 
1 KABJ 
2 INRO 
2 INRO 
2 INRO 
2 INRO 

2 AKR 
2 AKR 
2 AKR 
2 AKR 
2 AKR 
2 AKR 
2 AKR 
3 CL 
3 CL 
3 CL 
3 CL 
3 CL 
3 CL 
3 CL 
3 CL 
3 CL 
3 CL 
3 CL 
3 CL 
3 CL 
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* efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys. 

Metod 
1 Paket V-2. 

Bestämning av metaller utan föregående uppslutning. 
Provet har surgjorts med 1 ml salpetersyra (Suprapur) per 100 ml. 
Detta gäller dock ej prov som varit surgjort vid ankomst ti ll laboratoriet. 
Analys har skett enligt EPA-metoder (modifierade) 200.7 (ICP-AES) 
och 200.8 (ICP-SFMS). 
Analys av Hg med AFS har skett enligt SS-EN ISO 17852:2008. 

Speciell information vid beställning av tilläggsmetaller: 
Vid analys av W får provet ej surgöras. 
Vid analys av Se har provet uppslutits med HCI i autoklav (120°) i 30 min. 
Vid analys av S har provet först stabiliserats med H202. 

2 Bestämning av pH enligt SS-EN ISO 10523:2012 
pH vid 25±2°C bestäms potentiometriskt med pH-meter och temperaturkompensering. 

Mätosäkerhet (k=2): 
Renvatten: ±0.14 vid pH 6.87 och ±0.22 vid pH 11 
Avlopps vatten: ±0.14 vid pH 6.87 och ±0.22 vid pH 11 

3 Bestämning av Konduktivitet enligt SS-EN 27888 utg 1 
Direkt bestämning av vattnets elektriska ledningsförmåga vid 25°C. 

Mätosäkerhet (k=2): 
Renvatten: ±7% vid 14.7 mS/m och ±7% vid 141 mS/m 
Avloppsvatten: ±9% vid 14.7 mS/m och ±9% vid 141 mS/m 

4 Bestämning av CODc, enligt metod baserad på CSN ISO 6060 och CSN ISO 15705. 

' 
5 Bestämning av totalkväve, N-tot, med IR detektion enligt metod baserad på CSN EN 12260. 

Filtrering av grumliga prover ingår i metoden. 

-

6 
Bestämning av ammoniumkväve med spektrofotometri enligt metod baserad CSN ISO 11732 c 
CSN ISO 13395. 

Filtrering av grumliga prover ingår i metoden. 

7 Bestämning av klorid med jonkromatografi enligt metod baserad på CSN EN ISO 10304-1. 
Fil trering av grumliga prover ingår i metoden. 

' 

8 Provberedning: dekantering. 

9 Bestämning av EGOM, extraherbart gaskromatograferbart organiskt material. 
Mätning utförs med GC-FID. 

, 

ALS Scandinavia AB 
Box 511 

Webb: www.alsqlobal.se 
E-post: info.ta@alsglobal.com 
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Metod 
10 Paket OV-20C. 

Bestämning av oljeindex enligt metod CSN EN ISO 9377-2. 
Mätning utförs med GC-FID . 
. . ' 

11 Paket OV-6B. 
Bestämning av klorerade alifater inkl. vinylklorid enligt DIN EN ISO 15680 (F19). 
Mätning utförd med purge & trap GC-MS. 

Godkännare 
AKR Anna-Karin Revell 

CL Camilla Lundeborg 

INRO Ingalill Rosen 

KABJ Karin Björk 

STGR Sture Grägg 

Utf 
F Mätningen utförd med AFS 

För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå, som är av det svenska ackrediteringsorganet 
SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030) 

H Mätningen utförd med ICP-SFMS 
För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå, som är av det svenska ackred iteringsorganet 
SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030). 

R Mätningen utförd med ICP-AES 
För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå, som är av det svenska ackrediteringsorganet 
SWEDAC ackred iterat laboratorium (Reg.nr. 2030). 

1 För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Box 511 , 183 25 Täby som är av det svenska ackrediteringsorganet 
SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030). 

2 För mätningen svarar ALS Laboratory Group, Na Harfe 9/336, 190 00, Prag 9, Tjeckien, som är av det tjeckiska 
ackrediteringsorganet CAI ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 1163). CAI är signatär till ett MLA inom EA, samma MLA 
som SWEDAC är signatär till. 
Laboratorierna finns lokaliserade i; 
Prag, Na Harfe 9/336, 190 00, Praha 9, 
Ceska Lipa, Bendlova 1687/7, 470 03 Ceska Lipa, 
Pardubice, V Raji 906, 530 02 Pardubice. 

Kontakta ALS Täby för ytterligare information. 

3 För mätningen svarar GBA, Flensburger Stral3.e 15, 25421 Pinneberg, Tyskland , som är av det tyska 
ackrediteringsorganet DAkkS ackrediterat laboratorium (Reg.nr. D-PL-14170-01-00). DAkkS är signatär till ett MLA 
inom EA, samma MLA som SWEDAC är signatär t il l. 
Laboratorierna finns lokaliserade på följande adresser: 
Flensburger Strar..e 15, 25421 Pinneberg, 
Daimlerring 37, 31135 Hildesheim, 
Brekelbaumstral3.e1, 31789 Hameln, 

1 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör). 
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Utf 
Wiedehopfstrar..e 30, 45892 Gelsenkirchen, 
Meir..ner Ring 3, 09599 Freiberg, 
Goldtschmidtstrar..e 5, 21073 Hamburg. 

Kontakta ALS Täby för ytterligare information. 
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Mätosäkerheten anges som en utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Guide to the Expression of Uncertainty in 
Measurement", ISO, Geneva, Switzerland 1993) beräknad med täckningsfaktor lika med 2 vilket ger en konfidensnivå på 
ungefär 95%. 

Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För 
ytterligare information kontakta laboratoriet. 

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. 
Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet. 
Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats www.alsglobal.se 

Den digitalt signerade PDF filen representerar orginalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior. 
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Er beteckning 

Labnummer 
Parameter 
Ca 
Fe 
K 
Mg 
Na 
Si 
Al 
As 
Ba 
Cd 
Co 
Cr 
Cu 
Ha 
Mn 
Mo 
Ni 
p 

Pb 
Sr 
Zn 
V 
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Box 511 
183 25 Täby 
Sweden 

ARB03 
GV2 
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20900UF1 OGQ 

Resultat Osäkerhet(±) Enhet Metod Utf Sian 
74.3 

0.00504 
6.61 
18.8 
41.2 
8.39 
1.24 

0.337 
72.1 

0.0533 
0.710 
0.0764 
4.22 

<0.002 
752 
1.91 
11.3 
8.83 

0.0305 
156 
15.6 

0.347 

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

5.8 mg/I 9 R FREN 
0.00102 mq/1 9 H FREN 

0.50 mq/1 9 R FREN 
1.3 mq/1 9 R FREN 
2.9 mq/1 9 R FREN 

0.56 mg/I 9 R FREN 
0.59 uq/1 9 H FREN 

0.082 uq/1 9 H FREN 
9.2 uq/1 9 R FREN 

0.0087 ua/1 9 H FREN 
0.127 ua/1 9 H FREN 
0.0223 µq/1 9 H FREN 
0.75 µg/1 9 H FREN 

µg/1 9 F FREN 
48 µg/1 9 R FREN 

0.34 uq/1 9 H FREN 
2.3 uq/1 9 H FREN 

1.68 uq/1 9 H FREN 
0.0095 ua/1 9 H FREN 

16 ua/1 9 R FREN 
1.8 µq/1 9 R FREN 

0.062 µg/1 9 H FREN 

Dokumentet är godkänt och digitalt Hedvig von Seth 
signerat av 2014.04.17 1a:29:42 

ALS Scandinavia AB 

Client Service 
hedvig.seth@alsglobal.com 



Rapport 
Sida 5 (12) 

Er beteckning 

Labnummer 
Parameter 
oljeindex 
fraktion >C10-C12 
fraktion >C12-C16 
fraktion >C16-C35 
fraktion >C35-<C40 

Er beteckning 

Labnummer 
Parameter 
oljeindex 
fraktion >C10-C12 
fraktion >C12-C16 
fraktion >C16-C35 
fraktion >C35-<C40 

Er beteckning 

Labnummer 
Parameter 
EGOM* 

Er beteckning 

Labnummer 
Parameter 
dekantering* 
EGOM* 

ALS Scandinavia AB 
Box 511 
183 25 Täby 
Sweden 

SAL 09 
GV3 

010580790 
Resultat 

124 
<5.0 
<5.0 
110 
10 

SAL09 
GV1 

010580791 

(1 z 
'1'· ..... 
1'tD ,-rx.~ 

:Y..\lO 
l'.'il ~'U•t.• 1, 11.!., 

'Osäkerhet(±) 
37 

33 
3 

11405753 

20 900UF10GQ 

Enhet Metod .. -. Utf Sian 
uo/1 10 1 HESE 
uo/1 10 1 HESE 
uo/1 10 1 HESE 
uo/1 10 1 HESE 
µq/1 10 1 HESE 

- Resultat Enhet Metod Utf Sign 

SAL 09 
DV1 

010580792 
I Resultat 
I <0.10 

SAL 09 
GV1 

010580793 
Resultaf 

ja 
<0.10 

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

<50 
<5.0 
<5.0 
<30 
<10 

I 
I 

µg/1 10 1 HESE 
µq/1 10 1 HESE 
µq/1 10 1 HESE 
µq/1 10 1 HESE 
µq/1 10 1 HESE 

Enhet I Metod I Utf. I Sign 
mq/1 I 2 I 1 I HESE 

Enhet Metoc:I Utf Sign 
1 1 HESE 

mo/I 2 1 HESE 

Dokumentet är godkänt och digitalt Hedvig von Seth 
signerat av 2014_04_17 18:29:42 

ALS Scandinavia AB 

Client Service 
hedvig .seth@alsglobal.com 



Rapport 
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Er beteckning 

Labnummer 
Parameter 
Ca 
Fe 
K 
Mo 
Na 
Si 
Al 
As 
Ba 
Cd 
Co 
Cr 
Cu 
Ho 
Mn 
Mo 
Ni 
p 
Pb 
Sr 
Zn 
V 

Er beteckning 

Labnummer 
Parameter 
Ca 
Fe 
K 
Mo 
Na 
Si 
Al 
As 
Ba 
Cd 
Co 
Cr 
Cu 
Ho 
Mn 
Mo 
Ni 
p 
Pb 
Sr 
Zn 
V 

ALS Scandinavia AB 
Box 511 
183 25 Täby 
Sweden 

SAL 09 
GV4 

010580794 
Resultat 

13.0 
0.00360 

0.848 
2.07 
3.12 
8.03 
3.87 

<0.05 
0.986 

0.00685 
0.0344 
0.192 
0.335 

<0.002 
17.6 

0.307 
0.535 

<1 
0.0158 
28.4 
1.16 
0.1 03 

SAL09 
GV2 

010580795 
Resultat 

5.92 
2.62 
2.38 
1.46 
5.64 
1.11 
1.12 

0.0545 
4.64 

0.00566 
0.914 

0.0494 
0.115 
<0.002 
1750 
<0.05 
7.83 
5.47 

<0.01 
25.2 
5.06 

0.00571 

~ ,,i E D.,1 c. 
!:::- t,.j 
r, 2: 
'1"~ ~ 

·eo 1 r~· 
:_\.\W 

ISl~ll •l' 1)11.!j 

Osäkerhet (±) 
1.0 

0.00082 
0.072 
0.14 
0.22 
0.53 
0.99 

0.165 
0.00374 
0.0123 
0.041 
0.062 

1.2 
0.065 
0.134 

0.0085 
2.9 
026 

0.028 

Osäkerhet(±) 
0.45 
0.18 
0.17 
0.09 
0.39 
0.08 
0.58 

0.0589 
0.77 

0.00373 
0.169 

0 .0198 
0.033 

109 

1.47 
1.22 

2.5 
0.97 

0.00446 

T1405753 

20900UF10GQ 

Enhet Metod Utf Sign 
mQ/1 9 R FREN 
mQ/1 9 H FREN 
mg/I 9 R FREN 
mg/I 9 R FREN 
mg/I 9 R FREN 
mq/1 9 R FREN 
ua/1 9 H FREN 
ua/1 9 H FREN 
ua/1 9 H FREN 
ua/1 9 H FREN 
ua/1 9 H FREN 
µg/1 9 H FREN 
µg/1 9 H FREN 
1.JQ/1 9 F FREN 
1.JQ/1 9 R FREN 
1.JQ/1 9 H FREN 
ua/1 9 H FREN 
ua/1 9 H FREN 
ua/1 9 H FREN 
ua/1 9 R FREN 
ua/1 9 H FREN 
ua/1 9 H FREN 

Enhet Metod Ulf J•) Sion 
mg/I 9 R FREN 
mg/I 9 R FREN 
mg/I 9 R FREN 
mq/1 9 R FREN 
mq/1 9 R FREN 
mq/1 9 R FREN 
ua/1 9 H FREN 
µg/1 9 H FREN 
µg/1 9 H FREN 
µg/1 9 H FREN 
µg/1 9 H FREN 
µg/1 9 H FREN 
µg/1 9 H FREN 
ua/1 9 F FREN 
1.JQ/1 9 R FREN 
ua/1 9 H FREN 
ua/1 9 H FREN 
ua/1 9 H FREN 
ua/1 9 H FREN 
ua/1 9 R FREN 
ua/1 9 H FREN 
uo/1 9 H FREN 

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

Labnummer 
Parameter 
Ca 
Fe 
K 
Mg 
Na 
Si 
Al 
As 
Ba 
Cd 
Co 
Cr 
Cu 
Hg 
Mn 
Mo 
Ni 
p 
Pb 
Sr 
Zn 
V 

Er beteckning 

Labnummer 
Parameter 
Ca 
Fe 
K 
Mg 
Na 
Si 
Al 
As 
Ba 
Cd 
Co 
Cr 
Cu 
Hg 
Mn 
Mo 
Ni 
p 
Pb 
Sr 
Zn 
V 

ALS Scandinavia AB 
Box 511 
183 25 Täby 
Sweden 

SAL 09 
GV3 

010580796 
Resultat 

13.3 
0.528 
1.69 
3.07 
5.33 
5.1 3 

0.270 
<0.05 
0.559 
<0.002 
0.220 
<0.01 
<0.1 

<0.002 
592 

0.262 
18.8 
2.40 

<0.01 
24.3 
1.21 

<0.005 

SAL 09 
GV1 

010580797 
Resultat 

11.6 
0.0135 
0.935 
5.94 
5.60 
6.81 
34.7 

<0.05 
2.29 

0.00523 
0.188 
0.222 
2.91 

<0.002 
25.7 

0.763 
3.68 
13.6 

0.0222 
36.8 
1.96 

0.273 

, -i t n~1,..., 
_.:., """. 

:,,. ...., 
n :z: 
'1'· .... 
,pr:o n'i::'<° 

) 110 
1:,.1 >.Al•L'- 1, 11!.5 

Osäkerhet (±) 
1.0 

0.037 
0.12 
0.20 
0.38 
0.32 

0.552 

0.094 

0.046 

38 
0.059 

3.2 
0.75 

2.4 
0.24 

Osäkerhet(±) 
0.9 

0.0025 
0.067 
0.39 
0.40 
0.45 
6.0 

0.39 
0 .00347 

0.051 
0.051 
0.51 

1.8 
0.138 
0.72 
2.5 

0.0093 
3.8 

0.41 
0.053 

T1405753 

20900UF10GQ 

Enhet Metod Uff Sign 
mq/1 9 R FREN 
mq/1 9 R FREN 
mg/I 9 R FREN 
mg/I 9 R FREN 
mo/I 9 R FREN 
mo/I 9 R FREN 
ua/1 9 H FREN 
ua/1 9 H FREN 
ua/1 9 H FREN 
uo/1 9 H FREN 
uo/1 9 H FREN 
ua/1 9 H FREN 
ua/1 9 H FREN 
uo/1 9 F FREN 
uq/1 9 R FREN 
uo/1 9 H FREN 
uq/1 9 H FREN 
µg/1 9 H FREN 
µg/1 9 H FREN 
uo/1 9 R FREN 
uo/1 9 H FREN 
ua/1 9 H FREN 

Enhet Metod Utf Sign 
mg/I 9 R FREN 
mo/I 9 H FREN 
mo/I 9 R FREN 
mo/I 9 R FREN 
mo/I 9 R FREN 
mq/1 9 R FREN 
ua/1 9 H FREN 
ua/1 9 H FREN 
ua/1 9 H FREN 
ua/1 9 H FREN 
uo/1 9 H FREN 
ua/1 9 H FREN 
ua/1 9 H FREN 
ua/1 9 F FREN 
ua/1 9 R FREN 
ua/1 9 H FREN 
ua/1 9 H FREN 
µq/1 9 H FREN 
µq/1 9 H FREN 
µg/1 9 R FREN 
µq/1 9 H FREN 
ua/1 9 H FREN 

Webb: www.alsqlobal.se 
E-post: info. ta@alsglobal.com 
Tel: + 46 8 52 77 5200 
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Rapport 
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Er beteckning SAL 09 
GV4 

Labnummer 010580798 
Parafueterh - .. ·1 Resultat I 
EGOM* I <0.10 I 

Er beteckning SAL 09 
GV2 

Labnummer 010580799 
Parameter I Resultat I 
EGOM* I <0.10 I 

Er beteckning SAL 09 
GV3 

Labnummer 010580800 
Parameter I Resultat , I 
EGOM* I <0.10 I 

Er beteckning SAL 09 
DV1 

Labnummer 010580801 
Parameter 

,. 
Resultat 

filtrerina 0,45µm; metaller* Ja 
Ca 
Fe 
K 
Ma 
Na 
Si 
Al 
As 
Ba 
Cd 
Co 
Cr 
Cu 
Hg 
Mn 
Mo 
Ni 
p 
Pb 
Sr 
Zn 
V 

ALS Scandinavia AB 
Box 511 
183 25 Täby 
Sweden 

45.9 
0.000730 

1.17 
5.29 
22.6 
8.63 
1.81 

0.463 
8.94 

0.0461 
0.234 
0.129 
2.14 

<0.002 
48.7 
0.108 
1.26 
1.51 

<0.01 
92.0 
104 

0.0723 

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

. ,>l ED.,1,., 
~ '--. 
~ i:.:: 
n :2: '1'- _ ..... 

1'r.·o n '~:---
Y.l.Uf 

l:r;D."Jf•C1, 11.!.5 

Enhet 
mg/I 

Enhet 
mg/I 

Enhet 
mg/I 

T1405753 

20900UF10GQ 

I Metod I 
I 2 I 

I Metod I 
I 2 I 

I Metod I 
I 2 I 

Osäkerhet(±) Enhet 

3.7 mg/I 
0.000472 mg/I 

0.10 mg/I 
0.35 mg/I 
1.6 mg/I 

0.58 mg/I 
0.65 µg/1 

0.112 µg/1 
1.48 µg/1 

0.0070 µg/1 
0.059 µg/1 
0.029 µg/1 
0.37 µg/1 

µg/1 
8.5 µg/1 

0.043 µg/1 
0.24 µg/1 
0.55 µg/1 

µq/1 
9.5 µq/1 
19 µg/1 

0.0164 µg/1 

Utf I Sign 
1 I HESE 

Utf I Sign 
1 I HESE 

Utf I Sign 
1 I HESE 

Metod Utf ,,sign 
11 3 FREN 
9 R FREN 
9 H FREN 
9 R FREN 
9 R FREN 
9 R FREN 
9 R FREN 
9 H FREN 
9 H FREN 
9 H FREN 
9 H FREN 
9 H FREN 
9 H FREN 
9 H FREN 
9 F FREN 
9 H FREN 
9 H FREN 
9 H FREN 
9 H FREN 
9 H FREN 
9 R FREN 
9 H FREN 
9 H FREN 
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Rapport 
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Er beteckning 

Labnummer 
Parameter 
pH 
konduktivitet 
CODCr 
N-tot 
ammoniumkväve 
klorid 

Er beteckning 

Labnummer 
Para)1leter 
pH 
konduktivitet 
CODCr 
N-tot 
ammoniumkväve 
klorid 

Er beteckning 

Labnummer 
Parameter 
PH 
konduktivitet 
CODCr 
N-tot 
ammoniumkväve 
klorid 

Er beteckning 

Labnummer 
Parameter 
pH 
konduktivitet 
CODCr 
N-tot 
ammoniumkväve 
klorid 

ALS Scandinavia AB 
Box 511 
183 25 Täby 
Sweden 

SAL 09 
GV1 

010580802 
Resultat 

6.4 
14.2 
384 
3.27 

0.185 
6.62 

SAL09 
GV4 

010580803 
Resultat 

6.6 
10.9 
125 
0.18 

<0.040 
3.55 

SAL09 
GV2 

010580804 
Resultat 

6.4 
9.2 
122 
0.62 

0.162 
5.04 

SAL 09 
GV3 

010580805 
Resultat 

7.1 
13.3 
60.0 
0.25 
0.087 
3.55 

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

. ,..i t D.,1 .... 
· "" 1-'. 
~ c , , z 
?'· ... 

1' ro I r ~~ 
3:\10 

ISV,Jfit: 1, 11!., 

Osäkerhet(±) 

58.1 
0.98 

0.028 
0.993 

Osäkerhet (±) 

19.2 
0.05 

0.533 

Osäkerhet(±) 

18.8 
0.19 

0.024 
0.756 

,Osäkerhet (±) 

9.5 
0.07 

0.013 
0.532 

11405753 

20900UF10GQ 

Enhet Metod 
3 

mS/m 4 
mg/I 5 
mg/I 6 
mg/I 7 
mg/I 8 

Enhet Metod . 
3 

mS/m 4 
mg/I 5 
mg/I 6 
mq/1 7 
mq/1 8 

Enhet Metod 
3 

mS/m 4 
mg/I 5 
mg/I 6 
mg/I 7 
mg/I 8 

Enhet Metod 
3 

mS/m 4 
mg/I 5 
mg/I 6 
mg/I 7 
mg/I 8 

Utf Sian 
2 MISW 
2 MISW 
1 HESE 
1 HESE 
1 HESE 
1 HESE 

Utf Sian 
2 MISW 
2 MISW 
1 HESE 
1 HESE 
1 HESE 
1 HESE 

Utf Sign 
2 MISW 
2 MISW 
1 HESE 
1 HESE 
1 HESE 
1 HESE 

Utf Sign 
2 MISW 
2 MISW 
1 HESE 
1 HESE 
1 HESE 
1 HESE 
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Rapport <.;'>l E'. D~1c 
::, (.j 

11405753 
n :z: 
"1"· _ .... 
1\ D, ,~:'<" Sida 10 (12) 20900UF10GQ 

::nw 
IS1),Jf-L~1, ,1 v 

* efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys. 

Metod 
1 Provberedning: dekantering. 

? 

2 Bestämning av EGOM, extraherbart gaskromatograferbart organiskt material. 
Mätning utförs med GC-FID. 

3 Bestämning av pH enligt SS-EN ISO 10523:2012 
pH vid 25±2°C bestäms potentiometriskt med pH-meter och temperaturkompensering . 

Mätosäkerhet (k"'2): 
Renvatten : ±0.14 vid pH 6.87 och ±0.22 vid pH 11 
Avloppsvatten: ±0.14 vid pH 6.87 och ±0.22 vid pH 11 

4 Bestämning av Konduktivitet enl igt SS-EN 27888 utg 1 
Direkt bestämning av vattnets elektriska ledningsförmåga vid 25°C. 

Mätosäkerhet (k"'2): 
Renvatten : ±7% vid 14.7 mS/m och ±7% vid 141 mS/m 
Avloppsvatten: ±9% vid 14.7 mS/m och ±9% vid 141 mS/m 

5 Bestämning av CODcr enligt metod baserad på CSN ISO 15705, CSN EN 27 888 och CSN ISO 6060 . 

6 Bestämning av totalkväve, N-tot, med IR detektion enligt metod baserad på CSN EN 12260. 
Filtrering av grumliga prover ingår i metoden. 

·' 

7 
Bestämning av ammoniumkväve, NH4.N, med spektrofotometri enligt metod baserad på CSN EN ISO 11 732 , CSN 
EN ISO 13395, CSN EN 13370 och CSN EN 12506. 
Filtrering av grumliga prover ingår i metoden. 

8 Bestämning av klorid med jonkromatografi enligt metod CSN EN ISO 10304-1 och CSN EN 12506. 
Filtrering av grumliga prover ingår i metoden . 

- . 
9 Paket V-2. 

Bestämning av metaller utan föregående uppslutning. 
Provet har surgjorts med 1 ml salpetersyra (Suprapur) per 100 ml. 
Detta gäller dock ej prov som varit surgjort vid ankomst till laboratoriet. 
Analys har skett enligt EPA-metoder (modifierade) 200.7 (ICP-AES) 
och 200.8 (ICP-SFMS). 
Analys av Hg med AFS har skett enligt SS-EN ISO 17852:2008. 

Speciell information vid beställning av tilläggsmetaller: 
Vid analys av W får provet ej surgöras. 
Vid analys av S har provet först stabiliserats med H202. 

10 Paket OV-20C. 

ALS Scandinavia AB 
Box 511 

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

Dokumentet är godkänt och digitalt Hedvig von Seth 
signerat av 2014.04.17 1a :29:42 

183 25 Täby 
Sweden Fax: + 46 8 768 3423 

ALS Scandinavia AB 

Client Service 
hedvig .seth@alsglobal.com 



Rapport . ,-i E'. D.11,..., ,...., '-

::=:. I C 
T1405753 

n z 
?- .... 

,p "'" i: iJ n ·~. Sida 11 (12) 20900UF10GQ 

:r.1111 
t:,-1 )'Jl1e I ~ll!S 

Metod 
Bestämning av oljeindex enligt metod CSN EN ISO 9377-2 , Z1 och TNRCC metod 1006. 
Mätning utförs med GC-FID. 

11 Filtrering; 0,45 µm 

God kännare 
ANMA Anna Malmvärn 

FREN Fredrik Enzell 

HESE Hedvig von Seth 

MISW Miryam Swartling 

Utf' 
F Mätningen utförd med AFS 

För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå , som är av det svenska ackrediteringsorganet 
SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030). 

H Mätningen utförd med ICP-SFMS 
För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå, som är av det svenska ackrediteringsorganet 
SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030). 

0 För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Box 511, 183 25 Täby som är av det svenska ackrediteringsorganet 
SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030). 

R Mätningen utförd med ICP-AES 
För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå, som är av det svenska ackrediteringsorganet 
SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030). 

1 För mätningen svarar ALS Laboratory Group, Na Harfe 9/336, 190 00, Prag 9, Tjeckien, som är av det tjeckiska 
ackrediteringsorganet CAI ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 1163). CAI är signatär till ett MLA inom EA, samma MLA 
som SWEDAC är signatär till. 
Laboratorierna finns lokaliserade i; 
Prag, Na Harfe 9/336, 190 00, Praha 9, 
Ceska Lipa, Bendlova 1687/7, 470 03 Ceska Lipa, 
Pardubice, V Raji 906, 530 02 Pardubice. 

Kontakta ALS Täby för ytterligare information. 

2 För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Box 511, 183 25 Täby som är av det svenska ackrediteringsorganet 
SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030). 

3 För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Aurorum 10, 977 75 Luleå, som är av SWEDAC ackrediterat 
laboratorium (Reg.nr. 2030). 

Mätosäkerheten anges som en utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Guide to the Expression of Uncertainty in 
Measurement", ISO, Geneva, Switzerland 1993) beräknad med täckningsfaktor lika med 2 vilket ger en konfidensnivå på 
ungefär 95%. 

1 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) el ler anlitat laboratorium (underleverantör). 
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Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För 
ytterligare information kontakta laboratoriet. 

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. 
Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet. 
Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats www.alsglobal.se 

Den digitalt signerade PDF filen representerar orginalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior. 
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Ordernummer: T1312666 , T1405753 Bilaga 4 
Plats: Möklinta, Sala 
Bedömning: SOSFS 2003:17 och SLVFS 2001 :30 

Ämne Enhet 
Tjänligt med anm. SAL09-DV1 I SAL09-DV1 

Provta ning 13-08-22 14-03-28 
pH 6,5 6,5 6,7 
konduktivitet mS/m 250 38, 1 42,7 
Ca mg/I 100 40,4 45,9 
Fe mg/I 0,5 0,0386 0,00073 
K mg/I 12 0,773 1, 17 
Mg mg/I 30 4,53 5,29 
Na mg/I 100 20,6 22,6 
Al mg/I 0,5 0,0126 0,00181 
As µg/1 0,466 0,463 
Cd µg/1 1 0,0402 0,0461 
Cr µg/1 0,101 0,129 
Cu mg/I 0,2 0,00203 0,00214 
Hg µg/1 <0.002 <0.002 
Mn mg/I 0,3 0,0579 0,0487 
Ni µg/1 0,985 1,26 
Pb µg/1 0,169 <0.01 
NH4-N mg/I 0,5 <0.040 0,115 
klorid mg/I 100 63,3 97,_1 



Ordernummer: T1 312666 , T1405753 Bilaga 4 
Plats: Möklinta, Sala 
Bedömning: IVL 1354 

Tillståndsklasser enligt SGU 2013:1 SAL09- SA L09- SAL09- SAL09- SAL09- SA L09- SA L09- SAL09- SAL09- SAL09- SAL09- SAL09-GV4 SAL09- SAL09-

Ämne Enhet 
1 2 3 4 

Mkt låg 
Låg halt Måttlig halt Hög halt 

halt GV1 GV1 GV1 GV2 GV2 GV2 GV3 GV3 GV3 GV4 GV4 DV1 DV1 

Provtagning 13--08-22 13--11-18 14-03-28 13-08-22 13-11-18 14-03-28 13-08-22 13-11-18 14-03-28 13-08-22 13-11-18 14-03-28 13-08-22 14-03-28 

Ca mg/I <10 10-20 20-60 60-100 30,8 43,3 11,6 9,04 13,6 5,92 18 20,8 13,3 4,46 9,07 13 40,4 45,9 

Fe mg/I <0,1 0,1-0,2 0,2-0,5 0,5-1,0 0,119 0,417 0,0135 0,207 0,98 0,0646 0,705 0,528 0,285 0,304 0,0036 0,0386 0,00073 

K mall <3 3-6 6-12 12-50 1,53 1,4 0,935 2 1,53 2,38 1,46 1,19 1,69 1,69 1,47 0,848 0,773 1,17 
Mg mg/I <2 2-5 5-10 10-30 7.41 5,08 5,94 2,55 2,7 1,46 5,04 4,92 '3,07 1,13 1,97 2,07 4,53 5,29 

Na mg/I <5 5-10 10-50 50-100 14,2 5,88 5,6 7,25 5,03 5,64 7,72 6,27 5,33 4,15 4,56 3,12 20,6 22,6 

Al mg/I <0,0 1 0,01-0,05" 0,05-0,1 0 ,1-0,5 0,124 0,0347 0,062 0,201 0,00112 0,0867 0,499 0,00027 0,0419 0 ,00528 0,00387 0,0126 0,00181 

As µg/1 <1 1-2 2-5 5-1 0 0,287 <0,1 <0.05 0,086 0,1 34 0,0545 0,291 0,161 <0.05 0,0996 0,0867 <0.05 0,466 0,463 
Cd µg/1 <0,1 0,1-0,5 0,5-1 1-5 0,0606 0,0401 0,00523 0,0061 0,0175 0,00566 0,041 1 0,0284 <0.002 0,0215 0,0061 0,00685 0,0402 0,0461 
er lµg/1 <0,5 0,5-5 5-10 10-50 0,449 0,901 0,222 0,206 1,02 0,0494 0,247 2,16 <0.01 0,426 0,0575 0,192 0,101 0,1 29 
Cu mg/I <0,02 0,02-0,2 0,2-1 1-2 0,00143 0,00572 0,00291 0,000397 0,00194 0,000115 0,00124 0,00432 <0,0001 0,00212 0,000369 0,000335 0,00203 0,00214 
Hg µg/1 <0,005 0,005-0,01 0,01 -0,05 0,05-1 <0.002 <0,002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0,0035 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 

Mn mg/I <0,05 0,05-0,1 0 ,1-0,3 0,3-0,4 0 ,0257 0,218 0,074 0,0203 0,25 0,0176 0,0579 0,0487 
Ni µg/1 <0,5 0,5-2 2-10 10-20 2,26 2,54 3,68 2,06 3.49 7,83 2,9 3,47 18,8 1,43 2,59 0,535 0,985 1,26 

Pb µg/1 <0,5 0,5-1 1-2 2-10 0,101 1,11 0,0222 0,135 3,28 <0.01 0,0469 0,923 <0.01 1,39 0,89 0,01 58 0,169 <0.01 

Zn mg/I <0 ,005 0,005-0,01 0,01-0,1 0,1-1 0,483 0,00196 0,135 0 ,317 0,00506 0,538 0,496 0,0012 1 0,615 0,116 0,001 16 0,104 
NH4-N mg/I <0,05 0,05-0,1 0,1-0,5 0,5-1,5 0,132 <0,040 0,185 0,162 <0,040 0,162 <0.040 <0,040 0,087 0,518 0,449 <0.040 <0.040 0, 115 

Ti llståndsklasser enligt SGU 2013:1 iSA L09- ISAL09- i SAL09- I SAL09- I SAL09- I SAL09- I SA L09- I SAL09- I SAL09- I SAL09- I SAL09- ISAL09-GV41 SAL09- I SA L09-

Ämne !Enhet 1a 1b 2 3 4 
Mkt låg 

Låg halt Måttlig halt 
Relativt 

Hög halt 
halt hö halt GV1 GV1 GV2 GV2 GV2 GV3 GV3 GV3 GV4 GV4 DV1 DV1 

konduktivitet mSlm <10 10-25 25-50 50-75 75-150 30,1 14,2 12,6 14,1 9,2 7,8 7,6 13,3 7,1 10,2 10,9 38,1 42,7 

klorid mg/I <5 5-20 20-50 50-100 100-300 5,11 6,62 4,16 4,46 5,04 2,2 2,51 3,55 4,86 7,14 3,55 63,3 97,1 

I Ti llstånds klasser enligt SGU 2013:1 ISAL09- I SAL09- I SAL09- I SA L09- I SA L09- I SAL09- I SAL09- I SAL09- I SAL09- I SAL09- ISA L09-GV41 SAL09- I SAL09-

Ä mne !Enhet I 
2 3 4 

Mkt högt 
H 

Högt pH Måttligt pH Lågt pH GV1 GV1 GV1 GV2 GV2 GV2 GV3 GV3 GV3 GV4 GV4 DV1 I OV1 

_e_H I I I >8,5 6,5-7,5 5,5-6,5 6,7 6,9 6,4 6,8_ 7,1 _§_,4 __ 6,5 6,5 7,1 7,4 6,9 6,6 6,5 



Ordernummer: 

Plats: 

Bedömning: 

Ämne 

Provtagning 

EGOM" 

oljeindex 

fraktion >C10-C1 2 

fraktion >C12-C1 6 

fraktion >C16-C35 

fraktion >C35-<C40 

diklormetan 

1 , 1-dikloretan 

1 ,2-dikloretan 

trans-1,2-dikloreten 

cis-1,2-dikloreten 

1 ,2-diklorpropan 

triklormetan 

tetraklormetan 

1, 1, 1-trikloretan 

1, 1,2-trikloretan 

trikloreten 

tetrakloreten 

vinylklorid 

T1312666 ,T1405753 

Möklinta 

SPIMFAB och NV 4918* 

, .. ._ '""· Enhet Lukt- och 
smakrlsk GV1 

13-08-22 

mg/I > 20 indikerar punktkälla <0.10 

µg/1 

11111 
<50 

µg/1 100 <5.0 

µg/1 100 <5.0 

µg/1 100 <30 

µg/1 <10 

µg/1 <0.10 

µg/1 <0.10 

µg/1 <0.10 

µg/1 <0.10 

µg/1 <0.10 

µg/1 <0.10 

µg/1 <0.10 

µg/1 <0.10 

µg/1 <0.10 

µg/1 <0.10 

µg/1 <0.10 

µg/1 <0.10 

µg/1 <0.10 

SAL09 - SAL09- SAL09-GV2 SAL09- SAL09-

GV1 GV1 GV2 GV2 

13-11-18 14-03-28 13-08-22 13-1 1-18 14-03-28 

<0.10 <0.1 0 <0.10 <0.10 <0.10 

<50 <50 <50 <50 80 

<5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 

<5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 

<30 <30 <30 <30 69 

<10 <10 <10 <10 <10 

<0.10 <0.10 <0.1 0 

<0.10 <0 .10 <0.10 

<0.10 <0.10 <0.10 

<0.10 <0.10 <0.10 

<0.10 <0.10 <0.10 

<0.10 <0.10 <0.1 0 

<0.10 <0.10 <0.1 0 

<0.10 <0.10 <0.10 

<0.10 <0.10 <0.10 

<0 .10 <0 .10 <0.10 

<0.10 <0.10 <0.10 

<0.10 <0.10 <0.1 0 

<0.10 <0.1 0 <0.10 

Bilaga4 

SAL09· SAL09- SAL09- SAL09· SAL09- SAL09- SAL09- SAL09-

GV3 GV3 GV3 GV4 GV4 GV4 DV1 DV1 
13-08-22 13-11-18 14-03-28 13-08-22 13-11-18 14-03-28 13-08-22 14-03-28 

<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0, 11 <0.10 
<50 <50 124 55 <50 <50 <50 
<5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 
<5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 
<30 <30 110 48 <30 <30 <30 
<10 <10 10 <10 <10 <10 <10 

<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 
<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 
<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 

<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 
<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 

<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 
<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 
<0.1 0 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 

<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 
<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 

<0.10 <0.10 <0.10 <0.1 0 <0.10 

<0.10 <0.10 <0.10 <0.1 0 <0.10 

<0.10 <0.10 . <0.10 <0.10 
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2015-04-16 

CHECKLISTA 
JENNY SIVARS 

DIREKT: 0224-74 74 10 

Barnchecklista avseende FN :s konvention om barnets rättigheter 

ÄRENDE 
Miljöteknisk undersökning av den nedlagda deponin i Möklinta, Östanhede 1:1 

Kommer beslutet att beröra barn och ungdomar, nu eller i framtiden? 
På vilket sätt?/ Varför inte? 
Genomförandet av fortsatt kontroll av deponin i Möklintas effekter på grundvattnet 
är en förutsättning för att ha möjlighet att säkra skyddet av grundvatten för framtida 
generationer. 

VID lA SKA DENNA BARNKONSEKVENSANALYS FYLLAS I 

1. Innebär beslutet att barns och ungdomars bästa sätts i främsta JA ~ 
rummet? 

På vilket sätt?/ Varför inte? 

Fortsatt kontroll är en förutsättning för att öka kunskapen om deponins 
påverkan på grundvattnet och göra en säkrare riskbedömning. Det är viktigt för 
att skyddet av grundvattnet och därmed i förlägn ingen rent dricksvatten ti ll 
kommande generationer ska kunna säkras. 

2. Är beslutet belyst ur barnets perspektiv? 

På vilket sätt? I Varför inte? 

Se ovan. 

JA~ 

3. Innebär beslutet att barnets rätt till likvärdiga villkor beaktas JA ~ 
med tanke på bland annat kön, etniskt ursprung, hälsa, 
funktionshinder, tro eller social ställning? 

På vilket sätt? I Varför inte? 

Alla har rätt t ill rent dricksvatten. Grundvattenskyddet är en förutsättnig för att 
nå detta. 

4. Har barn och ungdomar fått uttrycka sin mening? JA O 
På vilket sätt? I Varför inte? 

Ingen direkt kommuniktation med barn har skett i denna fråga. 

Övrigt som bör tas hänsyn till 

Skriv här ... 

NEJD 

NEJD 

NEJD 

NEJ~ 



Kommunstyrelsens förvaltning 

Anvisningar för Barnchecklistan 
Barnchecklistan används för att klargöra vilka beslut som kan beröra barn och ungdomar och därför 
behöver få en särskild barnkonsekvensanalys. 

Barnkonventionen tar upp barnets situation ur många synvinklar och ska naturligtvis främja 
helhetssynen på barnen. Enligt FN är alla under 18 år att betrakta som barn. 

Barnets bästa i främsta rummet (artikel 3, 4 och 6) 
Beaktas barnets rättigheter, främst rätten ti ll t rygghet och rätten till liv och utveckling, i 
bes I utsfatta ndet? 

Har en sammanvägning gjorts av olika intressen? 

FN:s barnkommitte har uttalat att principen om barnets bästa alltid ska beaktas och väga mycket tungt. 
Det kan dock finnas situationer då andra intressen kan väga tyngre, t.ex. samhä llsekonomiska eller 
säkerhetspol itiska. 

principen om barnets bästa ska ges absolut prioritet när det gäller adoption och rätt till skydd mot 
missförhållanden och övergrepp. 

beslutsfattare ska enligt barnkonventionen anstränga sig till det yttersta av tillgängliga resurser för att 
til lgodose barnets bästa, detta innebär t.ex. att när ett enskilt barns bästa eller en grupp barns bästa 
måste ge vika för andra intressen bör kompenserande åtgärder övervägas. 

till prioriterade rättigheter hör utveckling/utbildning 

Beslutet belyst ur barnets perspektiv 
Vilka konsekvenser har beslutet för barnet/barnen och hur kan barn själva tänkas värdera beslutet? 

Barns och ungdomars rätt till likvärdiga villkor (artikel 2) 
Diskrimineras barnet eller dess föräldrar p.g.a. kön, etniska ursprung, funktionshinder, tro, ställn ing 
etc.? 

Har hänsyn tagits till barns särskilda behov på grund av psykiskt/fysiskt funktionshinder? (artikel 23) 

all olikhet behöver inte innebära diskriminering, det avgörande är om de kriterier som ligger till grund 
för olik behandling är rimliga och objektiva 

barn få r inte diskrimineras i förhållande till vuxna och inte i förhållande till andra grupper av barn. 

ojämlikheten i hälsa vad gäller pojkar/flickor, socioekonomisk och etnisk t illhörighet ökar bland barn och 
ungdomar och detta måste hejdas 

Överväg effekterna vad gäller fysisk hälsa, psykisk hälsa, social hälsa (artikel 24). Var särskilt 
uppmärksam på följande: 

allergier drabbar många barn och ökar, idag är ca 40 procent av alla barn och ungdomar drabbade 

skador (olycksfall, självmord) - orsakar den högsta dödligheten bland barn 

självförtroende 

droger och tobak - tobak ökar bland fl ickor, viss tendens att också drogbruket ökar 

Barns och ungdomars rätt att uttrycka sin mening - (artikel 12) 
Barnets rätt att komma till tals måste ytterst vara underställt principen om barnets bästa, bedömningen 
om vad som kan ses vara ett barns eller en grupp barns bästa i en viss situation ska alltid göras av de 
vuxna som har ansvaret för besluten. 

FN-kommitten framhåller att det är särskilt viktigt att barn får delta i beslutsfattande på den lokala 
nivån. 

ange här på vilket sätt ungdomars röst har inhämtats, tex enkät i en skolklass, remiss t ill ungdomsrådet, 
samråd med ungdomsorganisationer osv. 

i fall där beslut berör barn på ett personligt plan - har barnet fått säga sin mening? 

2 (2) 

2015-04-16 
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

Checklista för landsbygdssäkring av beslut. 

ÄRENDE 

1 (1} 
2015-04-16 

CHECK LISTA 

JENNY SIVARS 

DIREKT: 0224-74 7410 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

lnk. 2015 -05- 1 2 
Diarienr Aktbllaoa 

,2c>l4 '159 

Miljöteknisk undersökning av den nedlagda deponin i Möklinta, Östanhede 1:1 

Bedömer ni att beslutet kommer innebära särskilda konsekvenser för 
landsbygden, nu eller i framtiden? 

JAl:8] NEJD 

VID JA- HUR BEDÖMER NI ATT BESLUTET PÅVERKAR: 

1. att det blir lättare eller svårare att bo på landsbygden? 

I så fall, på vilket sätt? 

Fortsatt kontroll av deponin i Möklinta och dess påverkan på grundvattnet syftar till att öka kunskapen 
och kunna göra säkrare riskbedömningar. Grundvattenskyddet är viktigt för att kunna säkra 
dricksvattenförsörjningen såväl för de med kommunalt vatten som de med enskilda vattentäkter i 
området. 

2. att det skapas fler eller färre jobb på landsbygden? 

I så fall, på vilket sätt? 

Antalet arbetstillfällen på landsbyggden bedöms ej påverkas. 

3. att det ökar eller minskar tillgången till god service på landsbygden? 

I så fall, på vilket sätt? 

Den kommunala vattentäkten som försörjer Möklinta tätort med dricksvatten är en viktig service för 
boende i Möklinta. Skulle vattentäkten förorenas innebär det stora kostnader för kommunen att rena 
dricksvattnet alternativt hitta en alternativ dricksvattentäkt. 



··s· . u· 1 0 /11c;·1 Bilaga~ L ·~3 ~ 

KOMMUNSTYRELSENS 
FÖRVALTNING 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

lnk. 2015 -05- 2 7 

Opl,; 

Mellan ägaren av Kristina 4:271, Sala kommun, org.nr 212000-2098, 
Box 304, 733 25 SALA, nedan kallad kommunen och Bovieran AB, 
556683-9584, Sofierogatan 3A, 2tr, 412 51 Göteborg, nedan kallad exploa
tören har träffats följ ande 

Markanvisningsavtal 

§ 1 Anvisning 

Fastigheten Kristina 4 :271 nedan kallad området, reserveras till exploatören 
från påskrivet avtal fram t.o.m. 2015-11-30. 
Området närmast Långgatan kommer att utredas ytterligare och kommer 
eventuellt inte att ingå vid ett förvärv, se karta område 3. 
Pågående idetävling för Östra kvarteren innefattar anpassning mellan 
Bovieran och nya tillkommande kvarter. Det kan innebära alternativa lös
ningar för Bovierans parkering och kan påverka området för överlåtelse, se 
karta område 2. 

§ 2 Förvärv 

Exploatören äger rätt att förvärva området under avtalstiden för ett pris av 
FEMMILJONERSEXHUNDRANITTONTUSEN(S 619 000) 
KRONOR under förutsättning att bygglov och startbesked erhållits för 
byggande av flerbostadshus samt att bindande avrop har skett hos Skanska 
för byggande av flerbostadshus i enlighet med exploatörens koncept kallat 
Bo vi eran. 

§ 3 Reservation 

Om slutlig överenskommelse inte träffas mellan parterna under reservations
tiden förfaller reservationen till exploatören. 



§ 4 Tillträde 

Tillträde till området skall ske när detta avtal är undertecknat av båda parter. 

§ 5 Genomförandeansvar 

Exploatören äger rätt att under avtalstiden marknadsföra, projektera byg
gande och bilda BRF på området. 

Under reservationstiden äger exploatören inte rätt att använda området för 
upplag eller annat ändamål. 

Under reservationstiden äger exploatören rätt att sätta upp informationsskyl
tar. Samråd med kommunen skall hållas beträffande placering, utformning 
och antal skyltar. 

Exploatören förbinder sig att ansluta till det kommunala vatten- och av
loppssystemet i anslutningspunkt som anges på nybyggnadskarta. 

Exploatören svarar för eventuella kompletterande geotekniska utredningar 
samt övriga undersökningar som kan krävas i samband med byggnation. Se 
plan- och genomförandebeskrivningen. 

§ 6 Plan- och Bygglovavgift 

För området gäller detaljplan 4034, Del av Silvervallen, Del av Kristina 4: 11 
(Östra kvarteren) upprättad av Sala kommun. Detaljplanen vann laga kraft 
2012-07-20. Planavgift tas ut av exploatören i samband med bygglovavgift. 

§ 7 Marksanering 

PM Miljöteknisk markundersökning från Bjerking AB, 2010-02-11, har 
överlämnats till exploatören. 

Kommunen kommer att efter dialog med exploatören bekosta 
markuppfyllnad med 500 mm massor som erfordras som saneringsåtgärd 
och i enlighet med beslut från miljöenheten den 26 mars 2015, 
Dnr 2015- 000438. 



§ 8 Oförutsedda markföroreningar 

Sala kommun bekostar eventuella oförutsedda markföroreningar upp till 
en miljon. Vid större kostnader har båda parter rätt att utträda ur detta avtal 
utan krav på motparten. 

§ 9 Geoteknik och geohydrologi 

Rapport geoteknik och Översiktligt PM Geoteknik från Bjerking AB, 
2010- 02-11, har överlämnats till exploatören. 

§ 10 Trafikbuller 

Exploatören bekostar kompletterande bullerutredningar om detta krävs för 
bygglov- eller startbesked. Exploatören ska redovisa och bekosta åtgärder 
för att uppfylla Boverkets byggregler för buller inom- och utomhus vid 
bostäder. 

§ 11 Ledningar under mark 

Kommunen bekostar flytt av ledningar som är i drift inom detaljplane
områdets kvartersmark. 

§ 12 Anläggningsarbeten med mera 

Exploatören ska utföra och bekosta projektering och utbyggnad av alla an
läggningar inom kvartersmark. 

§ 13 Dagvatten 

I ansökan om bygglov ska redovisas hur dagvatten ska hanteras inom den 
egna fastigheten i enlighet med gällande detaljplan. Utredning av dagvatten
hanteringen i bygglovprocessen ska utföras i samråd med Sala kommun, 
Tekniska kontoret och Planering och utveckling. Dagvattenlösningen för 
Kristina 4:271 ska i sin helhet bekostas av exploatören. 



§ 14 Förlängning 

Under § I angiven reservationstid kan efter prövning i Kommunfullmäktige 
eventuellt förlängas om exploatören senast en månad före reservationstidens 
utgång skriftligen ansöker om detta till Sala kommun och kan visa att bygg
nation är nära förestående 

Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna tagit var sitt. 

Sala den ..... ./ ...... 2015 Sala den ...... / ...... 2015 

För Sala Kommun För Bovieran AB 
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SALA 
KOMMUN 

§ 130 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOITET 

Sammanträdesdatum 

2015-05-19 

Dnr 2014/1105 

Svar på motion om att byta ut kommunens belysning mot Smarta 
LED lampor 

INLEDNING 
Erik Åberg (MP) inkom den 31 oktober 2014 med rubricerad motion. Motionären 
föreslår att kommunen byter ut belysningen i kommunens samtliga lokaler till LED 
belysning. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/107 /1, svar på motionen från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2015/107 /2, yttrande från tekniska kontoret 
Bilaga KS 2015/107 /3, yttrande från Sala-Heby Energi AB 
Bilaga KS 2015/107 /4, motion 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
att uppdra till tekniska kontoret att göra en kartläggning av vilken belysning för 
utomhus- respektive inomhusbruk som finns idag vad gäller placering, effekt
storlek, typ etcetera, i samband med att en underhållsplan för kommunens verksam
hetslokaler upprättas, samt 

att i övrigt anse motionen besvarad. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 

fil! uppdra till tekniska kontoret att göra en kartläggning av vilken belysning för 
utomhus- respektive inomhusbruk som finns idag vad gäller placering, effekt
storlek, typ etcetera, i samband med att en underhållsplan för kommunens verksam
hetslokaler upprättas, samt 

att i övrigt anse motionen besvarad. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

14 (21) 



6 

' c 

.6ilaga tCS 2015/1C7 /1 
1 (2) 

2015-05-11 
DIARIENR: 2014/1105 

KOMMUNSTYRELSEN 
Carola Gunnarsson 
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Svar på motion om att byta ut kommunens belysning mot Smarta 
LED lampor 
Erik Åberg (MP) inkom den 31 oktober 2014 med rubricerad motion. Motionären 
föreslår att kommunen byter ut belysningen i kommunens samtliga lokaler till LED 
belysning. 

Motionären skriver att det avtal som Sala kommun tecknat med Sala Heby Energi 
om att 5000 gamla armaturer i gatubelysningen kommer att bytas ut mot LED
armaturer innebär att elförbrukningen minskar med 80%, att kvaliten på belys
ningen blir bättre, samt att energi kommer att sparas. Dessutom innehåller lampor
na inte kvicksilver och beräknas hålla i 20 år. Åtgärderna är viktiga för miljön, men 
innebär även minskade kostnader för energiförbrukningen. Motionären tycker att 
nästa steg är att även byta ut belysningen till LED belysning i kommunens alla loka
ler. 

Motionen har remitterats till tekniska kontoret och Sala Heby Energi AB. 

Tekniska kontoret skriver i sitt yttrande att vid nybyggnation och större 
ombyggnationer är LED belysning det naturliga valet när det gäller armaturer i 
kommunens verksamhetslokaler. 1 våra övriga lokaler är det stor spridning av olika 
typer och ålder på armaturerna. Därför är det nödvändigt att göra en kartläggning 
av belysningen i dag; hur den är placerad, effektstorlek, typ med mera. Det är också 
mycket viktigt att en plan görs över hur eventuella byten kan ske, då det råder full 
verksamhet i lokalerna större delen av året. 

Efter genomförd kartläggning kan vi få en överblick av vilka kostnader som det kan 
bli och vilken prioritering vi måste göra i bytet av armaturerna. 

Sala Heby Energi AB beskriver i sitt svar att man nu håller på att få en stor och bra 
erfarenhet av smart LED-belysningsteknik i och med det byte som nu sker av 
gatubelysningsanläggningen i princip i hela Sala kommun. Utbytet är mycket positivt 
och de mål i form av energibesparing som sattes upp ser ut att bli uppfyllda. 

Sala Heby Energi AB skriver vidare i sitt svar att det är klokast att börja med 
gatubelysning när övergång till LED-teknik i belysning ska ske eftersom all förlust 
från konventionell belysning, dvs värmen från belysningen inte används, då det är 
utomhus. Nästa steg i konverteringen är annan utomhusbelysning som inte är 
gatubelysning. Därefter bör inomhusbelysningen bytas ut. 

? 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-188 50 

kommun.info@sala.se 
www.safa.se 

Carola Gunnarsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

caro!a.gunnarsson@sala.se 
Direkt: 0224-74 7101 



Kommunstyrelsen 

Sala Heby Energi AB understryker att för att de två sista stegen ska bli så bra som 
möjligt måste en kartläggning av vilken belysning för utomhus- respektive inomhus
bruk som finns idag vad gäller placering, effektstorlek, typ etc göras. Det är en klok 
åtgärd att byta till LED-belysning, men efter kartläggning och systematisering. 

Jag delar uppfattningen att det är en klok åtgärd att byta till LED-belysning, men 
delar också uppfattningen att det bör göras en kartläggning och systematisering. Jag 
anser därför att i samband med att en underhållsplan upprättas för kommunens 
verksamhetslokaler även bör göras en kartläggning av belysningen inomhus och 
utomhus. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att 
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att uppdra till tekniska kontoret att göra en kartläggning av vilken belysning för 
utomhus- respektive inomhus-bruk som finns idag vad gäller placering, 
effektstorlek, typ etc i samband med att en underhållsplan för kommunens 
verksamhetslokaler upprättas samt 

att i övrigt anse motionen besvarad. 

Carola Gunnarsson ( C) 
Kommunstyrelsens ordförande 

2 (2) 

2015-05-11 



KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Tekniska kontoret 
Åsa Eriksson 

Svar på motion "Byt ut kommunens belysning mot Smarta LED 
lampor". 

1 (1) 
2015-04-10 

Vid nybyggnation och större ombyggnationer är LED belysning det naturliga valet 
när det gäller armaturer i kommunens verksamhetslokaler. I våra övriga lokaler är 
det stor spridning av olika typer och ålder på armaturerna. Därför är det nödvändigt 
att göra en kartläggning av belysningen i dag, hur den är placerad, effektstorlek, typ 
etc. 

Det är också mycket viktigt att det görs en plan över hur ev byten kan ske, då det 
råder full verksamhet i lokalerna större delen av året. 

Efter att en kartläggning har genomförts kan vi få en överblick av vilka kostnader 
som det kan bli och vilken prioritering vi måste göra i bytet av armaturerna. 
lnvesteringsbehovet kan sedan finnas med i Lokalförvaltarnas strategiska plan. 

Lokalförvaltarna 

Åsa Eriksson 

Enhetschef 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Rådhusgatan 4 C, Sala 
Växel: 0224-74 7910 
Fax: 0224-188 50 
tekniska@sala.se 
www.sala.se 

Åsa Eriksson 
Enhetschef 

Tekniska kontoret 

Lokalförvaltarna 
asa.eriksson@sala.se 



Marie Öhlund Ililaga KS 2015/107 /3 

Från: 
Skickat: 
Till: 
Ämne: 

Hej Marie 
Här kommer Kenneths svar: 

Lena Sundberg 
den 10 april 2015 13:36 
Marie Öhlund 
SV. Bilaga till motionen ... 

Svar på motion "Byt ut kommunens belysning mot Smarta LED lampor" 

Sala-Heby Energi Elnät AB, SHE håller på att få en stor och bra erfarenhet av smart LED-belysningsteknik i och med 
det byte som nu sker av gatubelysningsanläggningen i princip av hela Sala Kommun. Utbytet är mycket positivt och 
de mål i form av energibesparing som sattes upp ser ut att bli uppfyllda. 
När övergången till LED-teknik i belysning skall ske är det förstås klokast att börja med gatubelysning, eftersom all 
förlust ifrån konventionell belysning dvs värmen från belysningen inte används, då det är utomhus. Vidare är 
brinntiden för gatubelysningen relativt lång per år. 
Nästa steg i konverteringen är annan utomhusbelysning som inte är som gatubelysning. Därefter bör 
inomhusbelysningen bytas ut. 

För att de två sista stegen ovan skall bli så bra som möjligt föreslås följande: 
1. En kartläggning av vad det finns för belysning utomhus idag. Placering, effektstorlek, typ etc. 
2. En kartläggning av vad det finns för belysning inomhus idag. Placering, effektstorlek, typ etc. 

Jag tror att en hel del arbete bör läggas på kartläggningsdelen för den ger sedan en naturlig prioritering både 
ekonomiskt och miljömässigt av hur utbytet bör ske. Då gärna med leverantörskontakter med ett 
finansieringsupplägg, så att totala kostnaden efter utbytet blir lägre redan från början jämfört med nuvarande 
kostnad. 

Således en klok åtgärd att byta till LED-belysning, men efter kartläggning och systematisering. 

Med vänlig hälsning 
Sala-Heby Energi AB 

Kenneth Mårtensson 

1 



bilaga 2015/107/4 

DJarhmr 

xoJJ+ 11015 

Byt ut kommunens belysning mot Smarta LED lampor 

Nyligen har Sala Heby Energi tillsammans med Sala kommun tecknat ett avtal som innebär 
att 5000 gamla armaturer i gatubelysningen kommer att bytas ut mot nya intelligenta LED
armaturer. Resultatet av detta blir att elförbrukningen minskar med 80%, kvaliten på 
belysningen blir bättre samt att vi sparar energi och därmed även en väldigt viktig åtgärd för 
miljön. Att lamporna beräknas hålla i 20 år och dessutom inte innehåller kvicksilver är också 
bra miljöåtgärder. Otroligt bra att detta samtidigt sparar 1,3 miljoner kr/år i minskade 
kostnader för energiförbrukning. 

Nu är det dags att sätta igång steg två i detta projekt och det är naturligtvis att byta ut 
belysningen i kommunens alla lokaler till LED belysning. Detta skulle självklart vara bra på 
samma sätt som utomhusbelysningen alltså för miljö, ekonomi och elförbrukning. Dessutom 
ett väldigt viktigt steg i Sala kommuns utveckling mot ett hållbart samhälle. 

Om man lyckas förhandla fram ett liknande avtal som det med gatubelysningen så kostar det 
ingenting för kommunen utan man sparar pengar. Tar man hjälp av Sala Heby Energis 
erfarenheter och kontakter från upphandlingen av gatubelysningen så bör det kunna gå 
snabbt och smidigt. I motionen föreslår jag bara LED-lampor, men naturligtvis är det nog en 
fördel om en stor del av det blir så kallade intelligent LED-belysning där varje lampa kan 
övervakas och regleras individuellt. 

Jag yrkar att Sala kommun byter ut belysningen i kommunens samtliga lokaler till LED
belysning 

J(~/ - ,,_ n 

~' I ;Ut -··~ .... (). ........ }4-.... . 
Erik Aberg () 
Miljöpartiet de gröna ' 
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§ 131 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOITET 

Sammanträdesdatum 

2015-05-19 

Svar på medborgarförslag om park utanför Salberga 

INLEDNING 

Dnr 2014/1255 

Mattias Wäneskog inkom den 15 december 2014 med rubricerat medborgar
förslag. Förslagsställaren föreslår att en park anläggs utanför Salbergaområdet 
mot Johannesbergsgatan. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/108/1, svar på motionen från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2015/108/2, yttrande från tekniska kontoret 
Bilaga KS 2015/108/3, medborgarförslag 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att avslå medborgarförslaget. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 

att avslå medborgarförslaget. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

cJf2 

15 {21) 
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Svar på medborgarförslag om park utanför Salberga 
Mattias Wäneskog inkom den 15 december 2014 med rubricerat medborgar· 
förslag. Förslagsställaren föreslår att en park anläggs utanför Salbergaområdet 
mot J ohannesbergsgatan. 

Förslagsställaren skriver att området idag används främst som hundrastplats, men 
även som fotbollsplan för spontana spel samt korpenspeL Han anser att dessa verk
samheter förstör och gör området till en ogästvänlig plats. Det uppstår problem med 
hundbajs som ej plockats upp, vid fotbollsspel blir gräsmattan förstörd och dess· 
utom står bilar felparkerade på gatan. Han anser även att området saknar staket 
som hindrar både barn och bollar att fara ut på vägen. 

Förslagställaren tycker istället att området skulle passa för att anlägga en tillgänglig· 
hetsanpassad park med träd, planteringar, slingrande stigar, bänkar, tillhörande 
grönytor och belysning. Det skulle ses som en förlängning av stadsparken och göra 
Åkraområdet till en attraktivare stadsdeL 

Medborgarförslaget har remitterats till kultur och fritidsnämnden samt tekniska 
kontoret 

Området är planlagt som friluftsområde (Del av Salbergaområdet kriminalvårdsan· 
stalt, 2006-07 -04). l planbeskrivningen framställs användningen som friluftsliv av 
alla slag och de anläggningar sam är avsedda för friluftslivet. 

Tekniska kontoret, kultur och fri tidskontoret och samhällbyggnadskontoret jobbar 
för tillfället med en utvecklingsplan för Åkra trädgård. l förslaget finns bland annat 
placering av hundrastgård och spontan-idrottsområde med. Delar av 
hundproblematiken kommer troligtvis att lösas i och med att en hundrastgård 
anläggs. Tekniska kontoret har även på prov beställt hem ett antal hållare för gratis 
hundpåsar och kommer att se till att en av dessa placeras i anslutning till det 
aktuella området 

Att anlägga en park enligt den beskrivning medborgaren lämnar kostar minst 2 
miljoner kronor. Kontoren anser att Åkra trädgård och andra aktuella projekt ska 
prioriteras före området vid Salberga. 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-188 SO 
kommun.info@sala.se 
www.sala.se 

Carola Gunnarsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

caro!a .gunnarsson@sala.se 
Direkt: 0224-74 7101 



Kommunstyrelsen 

De ideer som förslagsställaren framför kan tas med i det fortsatta arbetet med 
utveckling av området I dagsläget anser jag dock inte att det är en prioriterad 
åtgärd att omvandla det aktuella området till parkområde. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att 
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att avslå medborgarförslaget. 

Carola Gunnarsson ( C) 
Kommunstyrelsens ordförande 

2 (2) 
2015-05-11 
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YTTRANDE 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Tekniska kontoret 

YTTRANDE 

Medborgarförslag om park utanför Salberga 

Medborgarförslag har inkommit angående önskemål om att anlägga en park på 
ängen utanför Salbergaområdet mot Johannesbergsgatan. Området används idag 
främst som hundrastplats. Samt en fotbollsplan som används för spontant spel samt 
korpen-spel. Tekniska kontoret och Kultur- och fritidskontoret har fått möjlighet att 
yttra sig till förslaget. 

Området är planlagt som friluftsområde (Del av Salbergaområdet 
kriminalvårdsanstalt, 06-07-04). I planbeskrivningen framställs användningen som 
friluftsliv av alla slag och de anläggningar som är avsedda för friluftslivet. 

Kontoren (TK, KFK, SBK) jobbar för tillfället med en utvecklingsplan för Åkra 
trädgård som kommer presenteras för politiken under våren. I förslaget finns bland 
annat placering av hundrastgård och spontanidrottsområde med. Investeringsmedel 
för en hundrastgård finns med i parkens investeringar för 2017. Vi tror att delar av 
hundproblematiken kommer lösas i och med att en hundrastgård anläggs. 

Vi förstår att en irritation har uppstått och kan också se utvecklingspotentialen. Att 
anlägga en park enligt den beskrivning medborgaren lämnar kostar minst 2 miljoner 
kronor. Vi anser att Åkra trädgård och andra aktuella projekt ska prioriteras före 
området vid Salberga. 

Tekniska kontoret har på prov beställt hem ett antal hållare för gratis hundpåsar. 
Dessa finansieras genom reklam och är tänkta att placeras ut i staden. Tekniska 
kontoret kommer se till att en av dessa placeras i anslutning till det aktuella 
området vid Salberga. 

Förslag till beslut: Medborgarförslaget avslås. Men kommunen bär med sig iden om 
att utveckla området vid Salberga i framtiden. 

Sala 10 mars 2015 

Kristin H edman 

Stadsträdgårdsmästare 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 
733 25 Sala 

Roger Nilsson 

Kultur- och fritidschef 

Besöksadress: Rådhusgatan 4 C, Sala 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-188 50 
tekniska@sala.se 
www.sala.se 

JennyJulin 

Trafikingenjör 
Tekniska kontoret 

jenny .jul in@sa la. se 
Direkt: 0224-747566 



~SALA 
~ KOMMUN 

Di laga 2015/108/3 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Medborgarförslag 

Datum: 2014-12-15 

Namn: Mattias Wäneskog 

Kommunfullmäktige 
Sala kommun 
Stora Torget 1 
733 25 Sala 

2014-01-22 

BLANKETT: MEDBORGARFÖRSLAG 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

lnk. 1 9 
Dlarienr 

2011+ 
A!\tbilaga 

I 

Gatuadress: Johannesbergsgatan 7A 

PostnummeGort:_7~3~3~3~5~S~a~la'--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Telefon: 0704 · 54 13 48 

j Förslagets rubrik: 
Park utanför Salberga 

Beskriv och motivera ditt förslag (fortsätt skriva i baksidans skrivfält om du behöver mer utrymme): 

Jag bor på Åkra, nästan mitt framför Salb.ergaanstalten. Utanför mitt fönster har jag en stor äng. Denna 
används i huvudsak som hundrastplats idag, och även som fotbollsplan i en korpen-serie under sommaren. 
Dessa verksamheter förstör otroligt mycket, och gör hela ängen till en väldigt ogästvänlig plats. Om jag 

I känner för att utöva någon sorts sport med familj och vänner på denna yta så måste vi ständigt oroa oss 
för att råka kliva i hundbajs. När det är fotboll så går det knappt att komma hem på grund av alla bilar 
som är (fel)parkerade på gatan. Dessutom blir gräsmattan väldigt sliten. Jag har ingenting emot 
fotbollsspelandet i sig, men då måste det göras något åt gräset och parkeringsmöjligheterna. Dessutom 
borde det då anordnas någon form av staket som hindrar både bollar och obetänksamma barn att fara ut på 
vägen. En annan ide som vore väldigt trevlig skulle ju vara att anlägga en park på denna äng. Lite som en 

i förlängning av stadsparken, kanske? Träd, planteringar, slingriga stigar (som självklart är 
jtillgänlighetsanpassade för alla), och några bänkar att slå sig ner på. Till det några gräsytor fört.ex. 
kubbspel, eller kanske till och med en damm? Allting med lagom mycket mysbelysning, såklart. Jag tror att 
detta skulle bli ett väldigt lyft för hela Akraområdet, och göra det till en ännu attraktivare stadsdel. 

Jag godkänner att Sala kommun lagrar och behandlar de personuppgifter jag lämnat enligt Personuppgifts/agen (1998:204). 
Jag godkänner även att mitt ärende publiceras på kommunens hemsida. 

SALA KOMMUN 
Kommunfullmäktige 
Box304 
733 25 Sala 

/) 

Underskrift: _ __,_/ ... lllc....1.,.1;(l[2~,_U~i~[j_' __ IA~1A/1.~~!A~u~,~f)\+l------------

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-188 50 
kommun.info@sala.se 
www.sala.se 

Virve Svedlund 
Kommunfullmäktiges sekreterare 

vlrve.svedlund@sala.se 
Direkt: 0224-74 70 11 



MsAlA 
~KOMMUN 

§ 132 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2015-05-19 

Svar på medborgarförslag om att hjälpa hemlösa 

INLEDNING 

Dnr2014/1093 

My Lindström inkom den 27 oktober 2014 med rubricerat medborgarförslag. 
Förslagsställaren föreslår att kommunen ordnar med ett ställe där de hemlösa får 
bo, leva och äta. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/109/1, svar på motionen från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2015/109/2, yttrande från vård och omsorg 
Bilaga KS 2015/109/3, medborgarförslag 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att Iedningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfull
mäktige beslutar 
att anse medborgarförslaget besvarat. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 

att anse medborgarförslaget besvarat. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

16 {21) 
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Di laga 

SALA 
KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 
Carola Gunnarsson 

2015/109/1 

lnk. 

Diar!enr 

1 (1) 
2015-05-11 

DIARIENR: 2014/1093 

I 2 

oZ0/4 /0 3 

Svar på medborgarförslag om att hjälpa hemlösa 
My Lindström inkom den 27 oktober 2014 med rubricerat medborgarförslag. 
Förslagsställaren föreslår att kommunen ordnar med ett ställe där de hemlösa får 
bo, leva och äta. 

Förslagsställaren skriver att alla som är i Sala borde ha någonstans att bo. Hon 
blir ledsen av se människor som inte har ett hem att gå till på kvällen och vill att 
kommunen ordnar ett ställe där de hemlösa får bo, leva och äta. Vidare skriver hon 
att de borde få rena och fina kläder samt att det ska finnas personal på boendet som 
de kan prata med om de behöver hjälp. 

Medborgarförslaget har remitterats till vård och omsorg. 

Vård- och omsorgsnämnden skriver i sitt yttrande att kommunens tjänstemän har 
ett samarbete med kyrkorna och frivilligorganisationerna kring vad som kan göras 
för de hemlösa. I det forumet har frågan om mat, kläder, dusch och tvättmöjligheter 
lösts av kyrkorna och frivilligorganisationerna. Angående tak över huvudet och 
någonstans att bo pågår just nu en diskussion med kyrkorna och 
frivilligorganisationerna hur detta kan lösas i Sala med gemensamma krafter och 
resurser. 

Som vård- och omsorgsnämnden skriver i sitt yttrande har kommunen ett 
samarbete med kyrkorna och frivilligorganisationerna. Just nu diskuterar vi 
tillsammans med dem hur vi ska kunna lösa situationen inför den kommande 
vintern. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att 
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse medborgarförslaget besvarat. 

Carola Gunnarsson ( C) 
Kommunstyrelsens ordförande 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-18850 
kommun.lnfo@sala.se 
www.sala.se 

Carola Gunnarsson 
Kommunstyrets ens ordförande 

carola .gunnarsson@sa!,i.se 
Direkt: 0224-74 71 01 
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SALA 
KOMMUN 

/ ') 
h 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 

Sammanträdesdaturn 

VON§ 37 

Justerandes sign 

{f) 

2015-03-12 

Medborgarförslag om att hjälpa hemlösa 

INLEDNING 
Kommunstyrelsen begär vård- och omsorgsnämndens yttrande över 
medborgarförslag om att hjälpa hemlösa. 

Beredning 
Bilaga VON 2015/13/1. Förslag till yttrande. 

Socialchef Agneta von Schoting föredrar ärendet. 

Yrkande 
Ordföranden Christer Eriksson (C) yrkar 
att vård- och omsorgsnämnden beslutar 
l!!;1: yttra sig enligt bilaga, 

BESLUT 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

l!!;1: yttra sig enligt bilaga, 

Utdrag 

Kommunstyrelsen 

! Utdragsbestyrkande 

I 

10(21) 

Dnr 2014/1093 - ?., 



PmSALA 
~KOMMUN 

VÅRD OCH OMSORG 

Agneta von Schoting 

MISSIV 

Medborgarförslag om att hjälpa hemlösa 

SVAR PÅ MEDBORGARFÖRSLAG ATT HJÄLPA HEMLÖSA 

Sammanfattning av ärendet 

1 (l) 
2015-02-25 

DIARIENR: 2014/1093 
MISSIV 

Kommunstyrelsen begär vård· och omsorgsnämndens yttrande över medborgarförslag 
om att hjälpa hemlösa. 

My Lindström skriver i sitt medborgarförslag att hon vill att kommunen ordnar med ett 
ställe där hemlösa får bo, leva och äta. Där de kan tvätta sina kläder och kan vara till de får 
ett riktigt hem att flytta till och där det finns personal att prata med om de behöver hjälp. 
Kommunens tjänstemän har ett samarbete med kyrkorna och frivilligorganisationerna 
kring vad som kan göras för dessa hemlösa. l det forumet har frågan om mat, kläder, dusch 
och tvättmöjligheter lösts av kyrkorna och frivilligorganisationerna. När det gäller tak 
över huvudet och någonstans att bo för pågår just nu en diskussion med kyrkorna och 
frivilligorganisationerna hur det kan lösas här i Sala med gemensamma krafter och 
resurser. 

Förslag till beslut 
Nämnden föreslås besluta 

att anta förslag till yttrande som sitt eget och översända det till kommunstyrelsen. 

Agneta von Schoting 

Socialchef 

Bilaga: 

1 Svar på medborgarförslag om att hjälpa hemlösa 
2 Medborgarförslag att hjälpa hemlösa 

SAlAKOMMUN 
Vård och Omsorg 
Box 304 
73325 SALA 

Besöks;,:1dress: Fredsgatan 23, SAlA 
Växel: 0424· 74 70 00 
fa)(: 0224-192 98 
vardomsorg@sala.se 
www.sa!a.1e 

Agneta von Schoting 
Sotiakhef 

Vård och Omsorg 
Agneta. von.Schoti ng@sala.se 

Oirekt: 490 01 



l'mSALA 
~ KOMMUN 

VÅRD- OCH OMSORG 
Agneta von Schoting 

YTTRANDE 

Vård och omsorgsnämnden 

Svar på medborgarförslag från My Lindström om att hjälpa 
hemlösa 

My Lindström skriver i sitt medborgarförslag att hon får ont i magen och blir ledsen 
av att se människor som inte har ett hem att gå till på kvällen. My vill att kommunen 
ordnar med ett ställe där de får bo, leva och äta. Där de också kan tvätta sina kläder 
och kan vara där till de får ett riktigt hem att flytta till och där det finns personal att 
prata med om de behöver hjälp. 

Kommunens tjänstemän har ett samarbete med kyrkorna och frivilligorganisa
tionerna kring vad som kan göras för dessa hemlösa. I det forumet har frågan om 
mat, kläder, dusch och tvättmöjligheter diskuterats och lösts av kyrkorna och 
frivilligorganisationerna. Lians har även till deras hjälp tagit fram en karta där 
platserna för dessa tjänster finns inritade med text på svenska, engelska, rumänska 
och bulgariska. När det gäller tak över huvudet och någonstans att bo för hemlösa 
pågår just nu en diskussion med kyrkorna och frivilligorganisationerna hur det kan 
lösas här i Sala med gemensamma krafter och resurser. Under jul, nyår och 
trettonhelgen hyrde kommunen 18 sängplatser på vandrarhemmet Sofielund som 
under den tiden hade lediga platser att hyra ut. 

Agneta von Schoting 

Socialchef 

l {l) 
2015-02-20 

ONR 2014/1093 
YlTRANDE 

SALA KOMMUN 
Vård- och omsorg 
Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Fredsgatan 23, Sa!a 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-192 98 
vard.och .omsorgstorvaltnlngen@sa!a.se 
www.sala.se 

Agneta von Sdtotlng 
Socialchef 

agneta.von.schoting@sa!;i.ie 
Direkt: 0224-74 90-01 
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2015/109/3 

Kommunstyrelsens förvaltning 

KOMMUNFULLMÄKTIGE lnk. 2014 -10- 2 7 
Diarlenr Aktbllaga 

Medborgarförslag 

Datum: 2014-10-27 

Kommunfullmäktige 
Sala kommun 
Stora Torget 1 
733 25 Sala 

BLANKETT: MEDBORGARFÖRSLAG 

Kommunstyrelsens förvaltning 

lnk. 2014 -10- 2 7 
Olarlanr 

ZO!l+ 1003, 
Aktbllaoa 

) 

--------------------------------------------------· 
Namn: _My Lindström ---------- ----------·--··-··----

Gatuadress: . Poppe2an 14 --------·-------------

Postnummer, ort: 73337, Sala -----

Telefon: 86863 ----------------------------·---·-··-··--------·--

l Förslagets rubrik: Hjälpa hemlösa. BRÅTTOM! 

Beskriv och motivera ditt förslag (fortsätt skriva i baksidans skrivfält om du behöver mer utrymme): 

Hej! 

Jag heter My, är 10 år gannnal och vill länma ett medborgarförslag. 
Jag vill inte längre se människor som inte har ett hem att gå till på kvällen. Jag får ont i magen och 
blir ledsen för att alla som är i Sala borde ha någonstans att bo. 

Jag vill att ni ordnar ett ställe där de får bo, leva och äta. Få rena och fina kläder och att de får vara 
kvar där tills de har ett riktigt hem att flytta till. 

Nu är det bråttom för snart är det vinter! 

Det är också viktigt att det finns personal som kan prata med de som behöver hjälp. Talar man ett annat 
språk än svenska behöver det finnas personal som kan prata rätt språk. 

Hej då! 

My 

Jag godkänner att Sala kommun lagrar och behandlar de personuppgifter jag lämnat enligt Personuppgifts/agen {1998:204). 
Jag godkänner även att mitt ärende publiceras på kommunens hemsida. 

SALA KOMMUN 
Kommunfullmäktlge 
Box 304 
733 25 Sala 

Underskrift:~L ~nd 5 t v6 rr1 ____________ _ 

Besöksadress; Stora Torget 1 
Växel; 0224-74 7000 
Fax: 0224--188 SO 
kommun.lnfo@sala.se 
www.sala.se 

Virve Svedlund 
Kommunfullmäktiges sekreterare 

virve.svedlund@sa!a.se 
Direkt; 0224--74 70 11 



nsALA 
~KOMMUN 

§ 133 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2015-05-19 

Dnr 2015/83 

Svar på medborgarförslag om att tillgängliggöra Gröna Gången för 
rekreation året om 

INLEDNING 

Erik Hultby inkom den 19 januari 2015 med rubricerat medborgarförslag. Förslags
ställaren föreslår att Gröna Gången tillgängliggörs för rekreation året om. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/110/1, svar på motionen från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2015/110/2, yttrande från tekniska kontoret 
Bilaga KS 2015/110/3, medborgarförslag 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att avslå medborgarförslaget. 

BESLUT 

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 

att avslå medborgarförslaget. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

'I 

17 (21) 



KOMMUNSTYRELSEN 
Carola Gunnarsson 

Svar på medborgarförslag om att tillgängliggöra Gröna Gången för 
rekreation året om 

Erik Hultby inkom den 19 januari 2015 med rubricerat medborgarförslag. 
Förslagsställaren föreslår att Gröna Gången tillgängliggörs för rekreation året om. 

1 (1) 

2015-05-11 

DIARIENR: 2015/83 

Förslagsställaren skriver att Gröna Gången är en av Salas vackraste rekreationsytor. 
Sträckan från Lärkbacksskogen via Måns Ols till Skuggan underhålls inte på vintern, 
vilket försvårar framkomligheten för äldre och barnvagnar. Därför vore det önskvärt 
att denna sträcka vinterunderhålls. 

Medborgarförslaget har remitterats till tekniska kontoret. 

Tekniska kontoret skriver i sitt svar att Gröna gången är en promenadsträcka som 
till största delen går på damm vallarna till gruvans vattensystem. Vallarna byggdes 
på 1600-talet för att dämma upp vatten för gruvdriften och är konstruerade för 
detta ändamål. Varken dess uppbyggnad eller det faktum att de idag är 
fornminnesmärkta tillåter att de trafikeras med fordon för snöröjning. 

Vallarna är högriskklassade och ett dambrott skulle medföra stora konsekvenser för 
kringliggande bebyggelse. Även om snöröjning av sträckan skulle öka 
framkomligheten och tillåta nyttjande även under vinterhalvåret, så är det tyvärr 
inte möjligt på grund av högriskklassningen. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att 
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att avslå medborgarförslaget. 

Carola Gunnarsson ( C) 
Kommunstyrelsens ordförande 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-188 50 
kommun.info@sala.se 
www.sala.se 

Carola Gunnarsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

carola .gunna rsson@sala.se 
Direkt: 0224-74 71 01 



B ~~~~ bilaga KS 2015/llC/2 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Tekniska kontoret 
Evelina Söderman Kommunfullmäktige 

Svar på medborgarförslag om att tillgängliggöra Gröna Gången för 
rekreation året om 

Tekniska kontoret delar motionärens synpunkt att gröna gången är ett mycket po
pulärt promenadstråk och rekreationsområde året runt. 

Gröna gången är en promenadsträcka som till största delen går på darnmvallarna 
till gruvans vattensystem. Vallarna byggdes på 1600-talet för att dämma upp vat
ten för gruvdriften och är konstruerade för det ändamålet. V arken dess uppbygg
nad eller det faktum att de idag är formninnesmärkta tillåter att de trafikeras med 
fordon för snöröjning. 

Vallarna är högriskklassade och ett dambrott skulle medföra stora konsekvenser 
för kringliggande bebyggelse. 

Så även om snöröjning av sträckan skulle öka framkomligheten och tillåta nytt
jande även under vinterhalvåret, så är det tyvärr inte möjligt. 

TEKNISKA KONTORET 

Evelina Söderrnan 
Enhetschef Gata/Park 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Box 304 

Besöksadress: Rådhusgatan 4 C, Sala 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-188 SO 

2014·02-16 

DIARIENR: 2015/83 

Evelina Söderman 
Enhetschef 

Tekniska kontoret 

733 25 Sala tekniska@sala.se 
www.sala.se 

evelina.soderman@sala.se 
Direkt: 0224-74 75 01 



0ilaga KS 2015/110/3 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Medborgarförslag 

Kommunfullmäktige 
Sala kommun 
Stora Torget 1 
733 25 Sala 

2014-01-22 

BLANKETT: MEDBORGARFÖRSLAG 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

lnk. 2015 -0!- I 9 
Diarienr 

Z0\5 
Akt~i!aga 

'""::: ii~~'.2':\,,Je~\lb::==~=~== 
Postnummer, ort:'t?~:2i rf, ...... :';:;:,.•- \0,.._··-··············-·····················-------··········-·······-··········· 

Telefon: o·?C-~ ':::\}·:1:t '-1.:::!:?: ----------------------------------------·········--------------· 

Jag godkänner att Sala kommun lagrar och behandlar de personuppgifter jag lämnat enligt Personuppgifts/agen {1998:204). 
Jag godkänner även att mitt ärende publiceras på kommunens hemsida. 

SALA KOMMUN 
Kommunfu!1mäktige 
Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-74 70 oo 
Fax: 0224-188 so 

kommun.info@sala.se 
www.sa!a.se 

Virve Svedlund 
Kommunfullmäktiges sekreterare 

virve.svedlund@sala.se 
Direkt: 0224-74 70 11 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2015-05-19 

Dnr 2015/177 

Svar på medborgarförslag om att vinterunderhålla Gröna Gången 

INLEDNING 
Karin Silverhult inkom den 9 februari 2015 med rubricerat medborgarförslag. 
Förslagsställaren föreslår att Gröna Gången vinterunderhålls. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/111/1, svar på motionen från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2015/111/2, yttrande från tekniska kontoret 
Bilaga KS 2015/111/3, medborgarförslag 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att avslå medborgarförslaget. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 

att avslå medborgarförslaget. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

18 {21) 
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I SALA 
KOMMUN 

Bilaga KS 2015/111/! 1 (1) 

2015-05-11 
DIARIENR: 2015/177 

KOMMUNSTYRELSEN 
Carola Gunnarsson 

N 
Komrnunstyreisens förvaltning 

l 2 

0/5" /71-- -

Svar på medborgarförslag om att vinterunderhålla Gröna Gången 
Karin Silverhult inkom den 9 februari 2015 med rubricerat medborgarförslag. 
Förslagsställaren föreslår att Gröna Gången vinterunderhålls. 

Förslagsställaren skriver att Gröna Gången och sträckan förbi Mellandammen, Öke· 
bron, MånsOls till Skuggan sedan ett antal år tillbaka inte plogas och sandas. Hon 
beskriver Gröna Gången är en vacker och uppskattad promenadväg och att möjlig· 
göra utnyttjandet av Gröna Gången även vintertid skulle ge en utökad möjlighet till 
rekreation och motion. 

Medborgarförslaget har remitterats till tekniska kontoret. 

Tekniska kontoret skriver i sitt svar att Gröna gången är en promenadsträcka som 
till största delen går på dammvallarna till gruvans vattensystem. Vallarna byggdes 
på 1600-talet för att dämma upp vatten för gruvdriften och är konstruerade för 
detta ändamål. Varken dess uppbyggnad eller det faktum att de idag är 
fornminnesmärkta tillåter att de trafikeras med fordon för snöröjning. 

Vallarna är högriskklassade och ett dambrott skulle medföra stora konsekvenser för 
kringliggande bebyggelse. Även om snöröjning av sträckan skulle öka framkomlig· 
heten och tillåta nyttjande även under vinterhalvåret, så är det tyvärr inte möjligt. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att 
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att avslå medborgarförslaget. 

Carola Gunnarsson ( C ) 
Kommunstyrelsens ordförande 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-188 50 
kommun.info@sa!a.se 
www.sala.se 

Carola Gunnarsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

carola.gunnarsson@sala.se 

Direkt: 0224-74 7101 
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~ KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Tekniska kontoret 
Evelina Söderman Kommunfullmäktige 

Svar på medborgarförslag om att tillgängliggöra Gröna Gången för 
rekreation året om 

Tekniska kontoret delar motionärens synpunkt att gröna gången är ett mycket po
pulärt promenadstråk och rekreationsområde året runt. 

Gröna gången är en promenadsträcka som till största delen går på <lammvallarna 
till gruvans vattensystem. Vallarna byggdes på 1600-talet för att dämma upp vat
ten för gruvdriften och är konstruerade för det ändamålet. Varken dess uppbygg
nad eller det faktum att de idag är fomminuesmärkta tillåter att de trafikeras med 
fordon för snöröjning. 

Vallarna är högriskklassade och ett dambrott skulle medföra stora konsekvenser 
för kringliggande bebyggelse. 

Så även om snöröjning av sträckan skulle öka framkomligheten och tillåta nytt
jande även under vinterhalvåret, så är det tyvärr inte möjligt. 

TEKNISKA KONTORET 

Evelina Söderman 
Enhetschef Gata/Park 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 

Besbksadress: Rådhusgatan 4 C, Sala 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-188 50 

2014-02-16 

Evelina Söderman 
Enhetschef 

Tekniska kontoret 
733 25 Sala tekniska@sala.se 

www.sala.se 
evelina.soderman@sala.se 

Direkt: 0224-74 75 01 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Kommunfullmäktige 
Sala kommun 
Stora Torget 1 
733 25 Sala 

2014-01-22 

BLANKETT: MEDBORGARFÖRSLAG 

SJUA f<OrvH\i1UN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

lnk. 2015 O 9 
Diarie nr 

20i5" 
Aktbilaga 

I 

Medborgarförslag 

Datum: 
---- --------------------- -- --- -·r·····-·----------- ---------------------------------------------------------------------

Namn: /:~.·z ;~," (., :;;,""-,/t/t!-/fi//.{ C 
Gatuadress: .• /G.;;./Ct~""ii..~--/6·-·---------------------····················------------------------------------------

Postn um mer, ort: ___ T 33 3 i _____ <77l',l,z: ................................................................................. : .• 
Telefon: __ C /"6 ffJO /d::,.ffi"Z -----------···············-·--·-·------------------------------------------··············--

! Förslagets rubrik: 

Jag godkänner att Sala kommun lagrar och behandlar de personuppgifter jag lämnat enligt Personuppgifts/agen (1998:204). 
Jag godkänner även att mitt ärende publiceras på kommunens hemsida. 

SAlAKOMMUN 

Kommunfullmäktige 
Box 304 
733 25 Sala 

,..... •· _ __., .... ~ 1 ;/ I c, "" .,., 

Underskrift: ••.•.. :::.::::::::!-: .. :1--___ :1:~.V.=: .. :/ .. c:·:>x?:··· .. __ -_:/ ___ :!-__ ' __ ?:: __ I ____ ':t __ //-:_·_ ·_t-_:L-t:-.. : __ ._C=---------------------------------------------------------------

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-188 so 

kommun.info@sala.se 
www.sala.se 

Virve Sved!und 
Kommunfullmäktiges sekreterare 

virve. svedlund@sala.se 
Direkt: 0224-74 70 11 



I SALA 
KOMMUN 

§ 135 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2015-05-19 

Dnr 2015/168 

Svar på medborgarförslag om att omsorgen för fokuseras på 
omsorgen och inte på regelverk 

INLEDNING 
Per Tjärnström inkom den 9 februari 2015 med rubricerat medborgarförslag. 
Förslagsställaren föreslår att omsorgen i Sala kommun bör fokusera på omsorgen 
och inte på regelverk, lyssna mer på individens intresse och önskemål och i största 
möjligaste mån anpassa sig efter individens "tänk". 

Beredning 
Bilaga KS 2015/112/1, svar på motionen från kommunstyrelsens ordförande 
Bilaga KS 2015/112/2, yttrande från vård och omsorg 
Bilaga KS 2015/112/3, medborgarförslag 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att anse medborgarförslaget besvarat. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 

iill anse medborgarförslaget besvarat. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 

drc 

19 (21) 



I 
rlialga 

SALA 
KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 
Carola Gunnarsson 

2015/112/1 

lnk. - :_i ··05- 1 2 

Svar på medborgarförslag om att omsorgen bör fokusera på 
omsorgen och inte på regelverk 
Per Tjärnström inkom den 9 februari 2015 med rubricerat medborgarförslag. 
Förslagsställaren föreslår att omsorgen i Sala kommun bör fokusera på omsorgen 
och inte på regelverk, lyssna mer på individens intresse och önskemål och i största 
möjligaste mån anpassa sig efter individens "tänk". 

1 {1) 

2015-05-11 

DIARIENR: 2015/168 

Förslagsställaren skriver bland annat att det idag fokuseras för mycket på regelverk 
istället för på individen och dess möjlighet till en god tillvaro. Han har erfarenhet av 
myndigheter som bara ser regler och inte individen. Han tycker att Sala kommun 
ska vara lyhörda och alltid erbjuda möjligheten att kartlägga ensamma och utsatta 
människors situation och stötta dessa till ett bättre liv. Lyssnar man på individen 
och anpassar sig efter dessa människors synpunkter kan goda förutsättningar 
skapas och den svage kan bli självständig_ 

Medborgarförslaget har remitterats till Vård och omsorgsnämnden. 

Vård- och omsorgsnämnden skriver i sitt svar att arbetet i hög grad styrs av det 
regelverk som finns och kommunen kan inte i egenskap av myndighet bortse från 
det. Det finns en rätt att få stöd utifrån den lagstiftning som finns. Om man som 
kommuninnevånare känner ett behov av stöd, för att till exempel få en god tillvaro, 
kan man ta kontakt med en biståndshandläggare på vård och omsorg. Tillsammans 
med biståndshandläggaren kan man titta på vad som skulle kunna vara till hjälp för 
att nå en god tillvaro. En del av kartläggningen kan då leda till att andra instanser i 
samhället behöver träda in, till exempel arbetsförmedling, sjukvård, ekonomiskt 
stöd och så vidare_ I de lägena kan en biståndshandläggare vara behjälplig med 
samordning genom att samankalla till en träff med berörda intressenter och den 
kommuninnevånaren som efterfrågar stöd, i syfte att se vad varje instans kan bidra 
med för kommuninnevånaren ska kunna bli så självständig som möjligt. 
Biståndshandläggares utgångsläge är alltid att lyssna på individens "tänk" och 
försöka hitta rätt nivå på insats för att möta upp medborgarens önskemål. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att 
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse medborgarförslaget besvarat. 

Carola Gunnarsson ( C) 
Kommunstyrelsens ordförande 
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illsALA 
~KOMMUN 

VON§ 56 

I Justerandes slgn I 
I#. 

SAMMANTRADESPROTOKOLl l Konn,iunstyrelsens rorvaitrnng { ) 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDfr k ·; ') 

sammanträdesdatum 
.n . s L, 

2015-04-15 Diarie nr 

2015/168 -5' 

Medborgarförslag om att omsorgen bör fokusera på omsorgen och 
inte på regelverk 

INLEDNING 
Kommunstyrelsen begär vård- och omsorgsnämndens yttrande över medborgar
förslag om att omsorgen bör fokusera på omsorgen och inte på regelverk. 

Beredning 
Bilaga VON 2015/33/1. Förslag till yttrande. 

Verksamhetschef Anneli L Sundin föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Ordföranden Christer Eriksson (C) yrkar 
att vård- och omsorgsnämnden beslutar 
iill yttra sig enligt bilaga, samt 
att föreslå kommunstyrelsen hemställa hos kommunfullmäktige 
att anse medborgarförslaget besvarat. 

BESLUT 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

iill yttra sig enligt bilaga. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa hos 
kommunfullmäktige 

att anse medborgarförslaget besvarat. 

Utdrag 
Kommunstyrelsen 

I Utdragsbestyrkande 



.vtSAlA r.11 KOMMUN 

VÅRD OCH OMSORG 
Agneta von Schoting 

MISSIV 

1(1) 
2015-03-31 

OIARIENR: 2015/168 
MISSIV 

Medborgarförslag om att omsorgen bör fokusera på omsorgen, inte på 
regelverk 

MEDBORGARFÖRSLAG OMSORGEN BÖR FOKUSERA PÅ OMSORG, INTE PÅ 
REGELVERK 

Sammanfattning av ärendet 
Per 30 skriver i sitt medborgarförslag att han har stor erfarenhet av myndigheter som 
bara ser regler och att han idag söker stöd för att få balans i livet och en god tillvaro. 
Per tycker att "Sala kommun ska vara lyhörda och alltid erbjuda möjligheten att kartlägga 
ensamma och utsatta människors situation och STÖTTA dessa människor till ett bättre 
liv". 

Förslag till beslut 

att anta förslag till yttrande som sitt eget och översända det till kommunstyrelsen. 

Agneta von Schoting 
Socialchef 

Bilaga: 

1. Yttrande över medborgarförslag Omsorgen bör fokusera på omsorg, inte på regelverk 
2. Medborgarförslag 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 
73325 SALA 

Besök~adress: Stora Torget l, SA!A 
Växel: 0224-74 70 00 
Fm1; 0224-188 SO 
kommun,info@sala.se 
www.sala.se 
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IPmSALA 
~KOMMUN 

VÅRD- OCH OMSORG 
Anneli L Sundin 

Yttrande 
Svar på medborgarförslag "Omsorgen bör fokusera på omsorg, inte på regelverk" 

Per 30 skriver i sitt medborgarförslag att han har stor erfarenhet av myndigheter som bara 
ser regler och att han i dag söker stöd för att lä balans i livet och en god tillvaro. Per 
skriver att han i dag har boendestöd som fungerar bra men att kommunikationen med 
handläggare inte har fungerat på 5 månader och att byte av handl!!ggare inte ger fördelar. 

Per tycker att "Sala Kommun ska vara lyhörda och alltid erbjuda möjligheten att 
kartlägga ensamma och utsatta människors situation och STÖTTA dessa människor till 
ett bättre liv. Att Sala Kommun ska i största möjliga mån försöka att INTE motarbeta 
utsatta människor, ställs en förfrågan om att samarbeta, nätverka eller sätta sig ner i ett 
team och fokusera på problemlösande insatser så skall detta gå att göra, ett NEJ kan alltid 
förvärra den utsattes situation - vilket ökar risken att personen begär utökade insatser som 
tex. boendestöd. Vilket blir en samhällskostnad. Att Sala Kommun måste lyssna mer på 
individens intressen och önskemål och i största möjligaste mån anpassa sig efter 
individens "tänk", då kan goda förutsättningar skapas och den svage kan bli självständig." 

Arbetet styrs i hög grad av det regelverk som finns och kommunen kan inte i 
egenskap av myndighet hortse från det. Det finns en rätt att få stöd utifrån den 
lagstiftning som finns. Om man som kommuninnevånare känner att behov av stöd 
för att tex få en god tillvaro kan man ta kontakt med biståndshandläggare på vård 
och omsorg för att tillsammans med biståndshandläggaren titta på vad som skulle 
kunna vara till hjälp för att nå en god tillvaro. En del av kartläggningen kan då leda 
till att andra instanser i samhället behöver träda in tex arbetsförmedling, sjukvård, 
ekonomiskt stöd osv. I de lägena kan en bistånds handläggare vara behjälplig med 
samordning genom att samankalla till en träff med berörda intressenter och 
kommuninnevånaren som elterfrågar stöd i syfte att se vad varje instans kan bidra 
med för kommuninnevånaren ska kunna bli så självständig som möjligt. 
Biståndshandläggares utgångsläge är alltid att lyssna på individens" tänk" och 
försöka hitta rätt nivå på insats för att möta upp medborgarens önskemål. 

Anneli L Sundin 

Verksamhetschef 

1 (11 
2015-03-25 

ONR 2015/168 -· 3 

SAlA KOMMUN 
Vård- m:h omsorg 
Box 304 
733 25 Sala 

Besöksi!dress: Fredsgatan 23, Sala 
Vä)(el: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-192 98 
vard.och.omsorgsforvaltningen@sala.se 
www.sala.se 

Anneli lSundin 
Verksamhetschef 

an nel i.I.swndio@sala.se 
Direkt: 0224-74 90 08 
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2014-01-22 ,~~~~ BLANKETI: MEDBORGARFÖRSLAG 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Medborgarförslag 

Kommunfullmäktige 
Sala kommun 
Stora Torget 1 
733 25 Sala 

Datum: -~92:_5·0_2_-0_8 _________ . 

I Förslagets rubrik: 

L 

Namn: Per Tjärnström 

Gatuadress: Johannesbergsvägen 58 

Postnummer, ort: 73375 Sala 

Telefon: 0738 46 44 28 

Omsorgen bör fokusera på omsorg, inte på regelverk 

---------------

Beskriv och motivera ditt förslag {fortsätt skriva i baksidans skrivfält om du behöver mer utrymme): 

lnk. 

blivit felplacerad i särskola, lever idag i utanförskap och har 
bara ser regler, inte individen. 

Aktbilaga 

I 

Per 30 inflyttad med problematik, 
stor erfarnhet av myndigheter som 
Söker idag stöd för att få balans på mitt liv och få en god tillvaro. Rehabilitering har alltid uteblivit. 

Har idag boendestöd, fungerar bra men kommunikation med handläggare har 
i inte fungerat överhuvudtaget på 5 månader, byte av handläggare ger inga fördelar. 

Idag fokuseras det för mycket på regelverk än att fokusera på individen och 
möjliggöra för individen att få en god tillvaro. 
Jag har planer att flytta vidare men nu kommer jag att fly problemen - våren 2015. 
Har brutit all kontakt med handläggare men har ej avsagt insatser. 

JAG TYCKER: 
Att Sala Kommun ska vara lyhörda och alltid erbjuda möjligheten att kartlägga ensamma och 
utsatta människors situation och STÖTTA dessa människor till ett bättre liv. 

I Att Sala Kommun ska i största möjliga mån försöka att INTE motarbeta utsatta människor, 
ställs en förfrågan om att samarbeta, nätverka eller sätta sig ner i ett team och 
fokusera på problemlösande insatser så skall detta gå att göra, ett NEJ kan alltid förvärra 
den utsattes situation - vilket ökar risken på att personen begär utökade insatser somt.ex. 
boendestöd. Vilket blir en samhällskostnad. 

Att Sala Kommun måste lyssna mer på individens intressen och önskemål och i största möjligaste mån 
anpassa sig efter individens "tänk", då kan goda förutsättningar skapas och den svage kan 
bli självständig. 

Jag godkänner att Sala kommun lagrar och behandlar de personuppgifter jag lämnat enligt Personuppgifts/agen {1998:204). 

Jag godkänner även att mitt ärende publiceras på kommunens hemsida. 

SAlA KOMMUN 

Kommunfullmäktige 
Box 304 
733 25 Sala 

Underskrift: -------------------------------------

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-188 SO 
kommun.info@sala.se 
www.sala.se 

Virve Svedlund 
Kommunfullmäktiges sekreterare 

virve. sved I und@sala.se 
Direkt: 0224-74 70 11 



I Delegerade beslut ePnorte® J 
Urval: Nämnd·. 1 - Oelegationsbeslut Kommunstyrelsen, Registreringsdatum: 2015-04-28 - 2015-05-25 

Rapport genererad: 2015-05-26 tn ... 
Nämnd Ärendenr Nr Typ Datum Ärende Status Handläggare .... 

" DBKS 2015134 § 424115 DS 2015-04-28 Motionslopp i Västerfärnebo 2015-05-14, Västerfämebo-Fläckebo församling J Kent Karlsson \Ji 
ro 

DBKS 2015/37 § 426/15 DS 2015-04-28 Beslut om uppehåll i sophämtning/slarntömning/latrinhämtning, Högsta 1:17 J Kent Karlsson ~·<; 
(;~ 

DBKS 20151313 § 427115 DS 2015-04-28 Beslut om gemensam sopbehållare, Gullvalla 3:36 och Gullvalla 3:37 J Kent Karlsson 
N 

DBKS 2015134 § 428115 DS 2015-04-28 Beslut - uteservering, Kålgårdsgana 22, Sala. 2015-05-15-2015-09-30, Hela Mäniskan Sala/Heby, J Kent Karlsson 0 ,.., 
DBKS 20151174 § 429115 DS 2015-04-28 Beslut om dispens från lokal trafikföreskrift på gågator i Sala, Mälardalens frukt och grönt, J Jenny Julin 

u, 
', 

giltighetstid 2015-04-21 -2017-04-20, reg nr BWD147. ,-.., 
N 

DBKS 2015128 § 430115 DS 2015-04-28 Beslut om parl<eringstillstånd för rörelsehindrad 2015-06-01 - 2020-05-31 (331125). J Jenny Julin C) --
DBKS 2015/28 § 431115 DS 2015-04-28 Beslut om parl<eringstillstånd för rörelsehindrad, giltighetstid 2015-04-29 • 2017-04-28 (410610). J Jenny Julin 

,.., 
DBKS 2015114 § 432115 DS 2015-04-28 Beslut om betalningsföreläggande till Kronofogdemyndigheten på 2329 kronor (670513) J Helena Lindqvist 

DBKS 2015114 § 433115 DS 2015-04-28 Beslut om betalningsföreläggande till Kronofogdemyndigheten på 2822 kronor (700606) J Helena Lindqvist 

DBKS 2015/14 § 434115 DS 2015-04-28 Beslut om betalningsföreläggande till Kronofogdemyndigheten på 1953 kronor (710726) J Helena Lindqvist 

DBKS 2015114 § 435/15 DS 2015-04-28 Beslut om betalningsföreläggande till Kronofogdemyndigheten på 1451 kronor (740428) J Helena Lindqvist 

DBKS 2015114 § 436115 DS 2015-04-28 Beslut om betalningsföreläggande till Kronofogdemyndigheten på 1401 kronor (740826) J Helena Lindqvist 

DBKS 2015114 § 3115 DS 2015-04-29 Betalningsföreläggande till Kronofogdemyndigheten 1515 kronor (760602) J Helena Lindqvist 

DBKS 2015114 § 437115 DS 2015-04-29 Betalningsföreläggande till Kronofogdemyndigheten 3020 kronor (751221) J Helena Lindqvist 

DBKS 2015114 § 438115 DS 2015-04-29 Betalningsföreläggande till Kronofogdemyndigheten 1219 kronor (760321) J Helena Lindqvist 

DBKS 2015114 § 439115 DS 2015-04-29 Betalningsföreläggande till Kronofogdemyndigheten 2452 kronor (761013) J Helena Lindqvist 

DBKS 2015114 § 440115 DS 2015-04-29 Betalningsföreläggande till Kronofogdemyndigheten 3945 kronor (780727) J Helena Lindqvist 

DBKS 2015/14 § 441/15 DS 2015-04-29 Betalningsföreläggande till Kronofogdemyndigheten 3081 kronor (790802) J Helena Lindqvist 

DBKS 2015114 § 442115 DS 2015-04-29 Betalningsföreläggande till Kronofogdemyndigheten 5397 kronor (800618) J Helena Lindqvist 

DBKS 2015114 § 443115 DS 2015-04-29 Betalningsföreläggande till Kronofogdemyndigheten 1001 kronor (800722) J Helena Lindqvist 

DBKS 2015/14 § 444115 DS 2015-04-29 Betalningsföreläggande till Kronofogdemyndigheten 1898 kronor (820204) J Helena Lindqvist 

DBKS 2015114 § 445115 DS 2015-04-29 Betalningsföreläggande till Kronofogdemyndigheten 3660 kronor (840426) J Helena Lindqvist 

DBKS 2015/14 § 446/15 DS 2015-04-29 Betalningsföreläggande till Kronofogdemyndigheten 1405 kronor (860720) J Helena Lindqvist 

DBKS 2015114 §447115 DS 2015-04-29 Betalningsföreläggande till Kronofogdemyndigheten 2350 kronor (871015) J Helena Lindqvist 

DBKS 2015/3 § 448/15 DS 2015-04-30 Anställningsavtal 690426- Stefan Bengtsson Öst gymnasielärare Naturbruksgymnasiet, J Ej fördelat till handläggare 
tillsvidareanställning from 150708, 100%, heltidslön 32 500 kr. 

Sida: 1 av 5 



Nämnd Ärendenr Nr Typ Datum Ärende Status Handläggare 

DBKS 2015/14 § 449/15 DS 2015-05-04 Beslut om betalningsföreläggande till Kronofogdemyndigheten 2015-04-30, 12.546 kr (630606). J Helena Lindqvist 
DBKS 2015/14 § 450/15 DS 2015-05-04 Beslut om betalningsföreläggande till Kronofogdemyndigheten 2015-04-30, 1.404 kr (740419). J Helena Lindqvist 
DBKS 2015/14 § 451/15 DS 2015-05-04 Beslut om betalningsföreläggande till Kronofogdemyndigheten 2015-04-30, 12.494 kr (670209). J Helena Lindqvist 
DBKS 2014/1231 § 452/15 DS 2015-05-05 Tilldelningsbeslut- ByggPartner i Dalarna AB som totalentreprenör J Per Eriksson 
DBKS 2015/174 § 453/15 DS 2015-05-05 Beslut om dispens från lokal trafikföreskrift, Martin och Servera AB, varuleveranser i Sala centrum J Jenny Julin 

2015-05-06-2017-05-05. 

DBKS 2015/26 § 454/15 DS 2015-05-06 Parkeringstillstånd för servicefordon, Strömsbacka Återvinning ek. för reg nr 000732 och TBL368, J Jenny Julin 
giltighetstid 2015-05-07 - 2017-05-06. 

DBKS 2015/256 § 455/15 DS 2015-05-06 beslut u Jenny Sivars 
DBKS 2014/906 § 456/15 DS 2015-05-06 Delegationsbeslut u Jenny Lundin 
DBKS 2015/25 § 457/15 DS 2015-05-06 Beslut om skolskjuts växelvis/särskilda skäl, bifall/avslag (021014) J Berith Pettersson 
DBKS 2015/25 § 458/15 DS 2015-05-06 Beslut om skolskjuts, bifall (000218) J Berith Pettersson 
DBKS 2015/25 § 459/15 DS 2015-05-06 Beslut om skolskjuts, bifall (041229) J Berith Pettersson 
DBKS 2015/25 §460/15 DS 2015-05-06 Beslut om skolskjuts, avstånd/särskilda skäl, bifall/avslag (981228) J Berith Pettersson 
DBKS 2015/25 §461/15 DS 2015-05-06 Beslut om skolskjuts, bifall (030214) J Berith Pettersson 
DBKS 2015/8 § 462/15 DS 2015-05-06 Beslut färdtjänst bifall (321031) J Berith Pettersson 
DBKS 2015/8 § 463/15 DS 2015-05-06 Beslut färdtjänst, bifall (330306) J Berith Pettersson 
DBKS 2015/8 § 464/15 DS 2015-05-06 Beslut färdtjänst, bifall (470330) J Berith Pettersson 
DBKS 2015/8 § 465/15 DS 2015-05-06 Beslut färdtjänst, bifall 490629) J Berith Pettersson 
DBKS 2015/8 § 466/15 DS 2015-05-06 Beslut färdtjänst, avslag färdsätt (490629) J Berith Pettersson 
DBKS 2015/8 §467/15 DS 2015-05-06 Beslut färdtjänst, avslag färdsätt (510908) J Berith Pettersson 
DBKS 2015/8 § 468/15 DS 2015-05-06 Beslut färdtjänst, bifall (510908) J Berith Pettersson 
DBKS 2015/8 § 469/15 DS 2015-05-06 Beslut färdtjänst, avslag (350524) J Berith Pettersson 
DBKS 2015/8 §470/15 DS 2015-05-06 Beslut rikfärdtjänst, bifall (470710) J Berith Pettersson 
DBKS 2015/8 §471/15 DS 2015-05-06 Beslut risfärdtjänst med ledsagare, bifall (920308) J Berith Pettersson 
DBKS 2015/8 § 472/15 DS 2015-05-06 Beslut färdtjänst, bifall (251219) J Berith Pettersson 
DBKS 2015/8 § 473/15 DS 2015-05-06 Beslut färdtjänst, bifall (350912) J Berith Pettersson 
DBKS 2015/8 § 474/15 DS 2015-05-06 Beslut färdtjänst, b~all (160903) J Berith Pettersson 
DBKS 2015/8 § 475/15 DS 2015-05-06 Beslut färdtjänst, avslag (290722) J Berith Pettersson 
DBKS 2015/8 § 476/15 DS 2015-05-06 Beslut färdtjänst, bifall (650307) J Berith Pettersson 
DBKS 2015/8 § 477/15 DS 2015-05-06 Beslut färdtjänst med ledsagare, bifall (360507) J Berith Pettersson 
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DBKS 2015/8 § 478/15 DS 2015--05--06 Beslut färdtjänst, bifall (520903) J Berith Pettersson 

DBKS 2015/8 § 479/15 DS 2015-05-06 Beslut färdtjänst, b~all (530204) J Berith Pettersson 

DBKS 2015/8 § 480/15 DS 2015--05--06 Beslut färdtjänst, b~all (720804) J Berith Pettersson 

DBKS 2015/26 § 481/15 DS 2015--05--07 Beslut om parkeringstillstånd för servicefordon WZ0763 ersätter XLX714 J Jenny Julin 

DBKS 2015/28 § 482/15 DS 2015-05-07 Beslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrad, Maj-Lis Johansson J Jenny Julin 

DBKS 2015/381 § 483/15 DS 2015-05-07 Beslut om arrangemangsbidrag, nationaldagfirande med Adamskören, Viltstråk och talare, Möklinta J Petra Jablonski 
hembygdsförening 

DBKS 2015/37 § 484/15 DS 2015--05-07 Beslut om förlängt slamtömningsintervall för fritidsfastighet, Sörbäck 3:4 fån och med 2015 och tills J Kent Karlsson 
vidare 

DBKS 2015114 § 485/15 DS 2015-05-07 Förordnande som vikarierande kommunchef och förvaltningschef för kommunstyrelsens förvaltning, J Carola Gunnarsson 
Mårten Dignell 2015-05-08 -2015-05-31 

DBKS 2015/14 §486/15 DS 2015-05-07 Förordnande som vikarierande kommunchef och förvaltningschef för kommunstyrelsens förvaltning, J Carola Gunnarsson 
JuneAnn Wincent 2015-06--01 - 2015--06-21 

DBKS 2015/14 §487/15 DS 2015-05-07 Förordnande som vikarierande kommunchef och förvaltningschef för kommunstyrelsens förvaltning, J Carola Gunnarsson 
Agneta von Schoting 2015--06-22 - 2015-07--01 

DBKS 2015/14 § 488/15 DS 2015--05-07 Beslut om naturbrukslärarnas konferens Västerås-Osby 2015-04-15 J Carola Gunnarsson 

DBKS 2015/14 § 489/15 DS 2015--05-07 Beslut om föredrag om branden för Heby kommun 2015-04--09 J Carola Gunnarsson 

DBKS 2015/14 § 490115 DS 2015--05--07 Beslut o mottagning av landshövding 2015--03-13 i Västerås J Carola Gunnarsson 

DBKS 2015114 § 491115 DS 2015-05--07 Beslut ålderspension, 2015--01--05-2015-02-09 (480125) (500418) (491126) (500201) (510109) J Agneta larm Eriksson 
(510327)(500326)(500323)(500128)(490525)(491126)(361229)(510202)(490222)(480323) 

DBKS 2015135 § 492115 DS 2015-05-08 Beslut om flytt av fordon med registreringsnummer GKP289 J Kent Karlsson 

DBKS 2015135 § 493115 DS 2015-05-08 Beslut som flytt av fordon med registreringsnummer FRK005 J Kent Karlsson 

DBKS 2015135 § 494115 DS 2015--05-08 Beslut om flytt av fordon med registreringsnummer CKD126 J Kent Karlsson 

DBKS 2015114 § 495115 DS 2015--05-07 Beslut ålderspension, 2015--02-24-2015-04-24 (500216) (500712) (500419) 500323) (500525) J Agneta Larm Eriksson 
(500313)(500106)(500519)(481003)(510217)(520803)(480629)(520404)480430)(500102) 
(381123) (491117) 

DBKS 2015/14 § 496/15 DS 2015-05-08 Beslut 2015-05-06 om avbetalningsplan 700/månad fr o m maj 2015 (731002) J Helena Lindqvist 

DBKS 2015/14 § 497/15 DS 2015-05-08 Beslut 2015-05-06 om avbetalningsplan 2000/månad from maj 2015 (921125) J Helena Lindqvist 

DBKS 2015/26 § 498/15 DS 2015-05-11 Parkeringstillstånd för servicefordon, MZT681, Lådbilen HB, giltighetstid 2015-05-12-2015-10-21 J Jenny Julin 

DBKS 2015/26 § 499/15 DS 2015-05-11 Parkeringstillstånd för servicefordon, GYA441, Nokas Security AB, giltighetstid J Jenny Julin 
2015-05-11-2016-04-15 

DBKS 2015/28 § 500/15 DS 2015-05-11 Parkeringstillstånd för rörelsehindrad, (480418) J Jenny Julin 

DBKS 2015/14 § 501/15 DS 2015-05-11 Beslut om betalningsföreläggande till Kronofogdemyndigheten på 1713:-(480901) J Ej fördelat till handläggare 

DBKS 2015/14 § 502115 DS 2015-05-11 Beslut om betalningsföreläggande till Kronofogdemyndigheten på 1658:-(450103) J Ej fördelat till handläggare 
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DBKS 2015114 § 503115 DS 2015-05-11 Beslut om betalningsföreläggande till Kronofogdemyndigheten på 3478:- (470816) J Ej fördelat till handläggare 

DBKS 2015114 § 504115 DS 2015-05-11 Beslut om betalningsföreläggande till Kronofogdemyndigheten på 1625:- (690520) J Ej fördelat till handläggare 

DBKS 2015134 § 505115 DS 2015-0S..12 Beslut om upplåtelse av allmän mark för byggnadsställning vid fastigheten Gruvan 5, sökande Sala J Kent Karlsson 
Sparbank, 2015-05-05 -2015-10-30. 

DBKS 2015134 § 506115 DS 2015-05-12 Yttrande angående nyttjande av allmän mark, Feministiskt Initiativ, dela av Stora Torget, allmän J Kent Karlsson 
sammankomst 

DBKS 2015129 § 508/15 DS 2015-05-11 Beslut om boendeparkeringstillstånd, regnr ASA221, Agneta Sonnebo, giltighetstid J Jenny Julin 
2015-05-11-2017-01-10 

DBKS 2015/25 § 510/15 DS 2015-05-13 Beslut om skolskjuts - avlsag (090402). J Berith Pettersson 

DBKS 2015/29 § 511/15 DS 2015-05-13 Beslut om boendeparkeringstillstånd, reg nr OUU574, John Erik Näslund, giltighetstid 2015-05-12- J Jenny Julin 
2016-10-24. 

DBKS 2015/28 § 512/15 DS 2015-05-15 Beslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrad (330709), giltighetstid 2015-05-18 -2020-05-17. J Jenny Julin 

DBKS 2015/28 § 513/15 DS 2015-05-15 Beslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrad (410627), giltighetstid 2015-06-30 -2020-06-29. J Jenny Julin 

DBKS 2015/28 § 514/15 DS 2015-05-15 Beslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrad (331119), giltighetstid 2015-05-18 - 2020-05-17. J Jenny Julin 

DBKS 2015/28 § 515/15 DS 2015-05-15 Beslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrad (690404) giltighetstid 2015-05-18 till 2020-05-17 J Jenny Julin 

DBKS 2015/29 § 516/15 DS 2015-05-15 Beslut om boendeparkeringstillstånd för registreringsnummer AHU254, Ed Andersson, giltighetstid J Jenny Julin 
2015-05-18 till 2017-05-16 

DBKS 2015/34 § 517/15 DS 2015-05-18 Penninginsamling med insamlingsbössa, Stiftelsen Radiohjälpen, 2015-oG-01-2015-12-31 u Kent Karlsson 

DBKS 2015/34 § 518/15 DS 2015-05-18 Penningsinsamling med insamlingsbössa, Stiftelsen Radiohjälpen, 2015-06-01-2015-12-31 J Kent Karlsson 

DBKS 2015/406 § 519/15 DS 2015-05-18 Avstängning av vattenleverans, fastighet Tor 9, Sala J Anders Almroth 

DBKS 2015/406 § 520/15 DS 2015-05-18 Avstängning av vattenleverans, Möklinta Prästgård 1:23 J Anders Almroth 

DBKS 2015/406 §521/15 DS 2015-05-18 Avstängning av vattenleverans, Rosshyttan 1 :30 J Anders Almroth 

DBKS 2015/406 § 522115 DS 2015-05-18 Avstängning av vattenleverans, Kolaren 19 J Anders Almroth 

DBKS 2015/37 § 523/15 DS 2015-05-19 Förlängt slamtömningsintervall för fritidsfastighet, Prästhyttan 1 :9, from 2016 och tillsvidare J Kent Karlsson 

DBKS 2015/28 § 524/15 DS 2015-05-19 Beslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrad (520304) giltigt från 2015-06-01 till 2020-05-31 J Jenny Julin 

DBKS 2015/391 § 525/15 DS 2015-05-20 Ansökan om riksfärdtjänst - avslag (Karin) J Berith Pettersson 

DBKS 2015/25 § 526/15 DS 2015-05-20 Avslag skolskjuts (021108) J Berith Pettersson 

DBKS 2015/25 § 527115 DS 2015-05-20 Skolskjuts - avslag (Brindstedt) J Berith Pettersson 

DBKS 2015125 § 528115 DS 2015-05-20 Skolskjuts - avslag (010402) J Annelie Mattsson 

DBKS 2015/14 § 529115 DS 2015-05-21 Beslut om betalningsföreläggande till Kronofogdemyndigheten på 6521:- (450125) J Helena Lindqvist 

DBKS 2014/206 § 530115 DS 2015-05-22 Lokala trafikföreskrifter om begränsad hastighet till 60 km i timmen på Dalhemsleden att gälla från J Jenny Julin 
2014-09-11. 
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DBKS 2015/29 § 531/15 DS 2015-05-22 Beslut om boendeparkeringstillstånd, TLE408, Ingrid Norberg, giltighetstid 2015-05-25-2017-05-24 J Jenny Julin 

DBKS 2015/26 § 532/15 DS 2015-05-22 Beslut om parkeringstillstånd för servicefordon, HYH185, Lokalförvaltarna, giltighetstid J Jenny Julin 
2015-15-22-2017-05-21 

DBKS 2015/373 § 533/15 DS 2015-05-22 Beslut angående placering av blomlådor som farthinder på Holmgrensgatan, bifall, period J Jenny Julin 
2015-05-22-2015-10-15 

DBKS 2015/8 § 534/15 DS 2015-05-22 Beslut, avslag på ansökan om färdljänst (451215) J Berith Pettersson 

DBKS 2015/29 § 535/15 DS 2015-05-22 Beslut, om boendeparkering CZ0772, giltighetstid 2015-05-25-2017-05-24 J Jenny Julin 

DBKS 2015/430 § 536/15 DS 2015-05-25 Beslut om dispens för egensotning för Ove Carlsson, Silvergruvan 1 :776. J Dick Forsberg 

DBKS 2015/434 § 537/15 DS 2015-05-25 Beslut om föreläggande enligt 5 kap 2 § lagen om skydd mot olyckor, Silvergruvan 1:667. J Ej fördelat till handläggare 

DBKS 2015/28 § 538/15 DS 2015-05-25 Beslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrad (390529), giltighetstid 2015-06-20-2020-06-19. J Jenny Julin 

DBKS 2015/373 § 539/15 DS 2015-05-25 Beslut om placering av blomlådor som farthinder på Holmgrensgatan under tiden 2015-05-22 - J Jenny Julin 
2015-10-15, sökande Martina Andersson. 

DBKS 2015/34 § 540/15 DS 2015-05-25 Beslut om upplåtelse av allmän mark för löpartävling i Sala centrum, Företagarna i Sala, 2015-05-28 J Kent Karlsson 
kl 17.30-20.00. 
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