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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Sbn au § 3 Dnr SBN 2018/0151 
 
Avropsavtal beläggningsarbete 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar uppdra till förvaltningen till 
nämndens sammanträde komplettera ärendet med ytterligare underlag. 
 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår samhällsbyggnadsnämnden be-
sluta: 

1. Teckna avropsavtal med entreprenör enligt SKL:s ramavtal för beläggningsar-
beten. 

2. Avropsavtal tecknas på 3 år.  
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
SKL har handlat upp beläggningsarbeten på nationell nivå. Upphandlingen resulterar 
i ett ramavtal där varje kommun kan ansluta sig för avrop. För att kunna genomföra 
avrop behöver ett separat avropsavtal tecknas mellan kommunen och den upphand-
lade entreprenören. Efter att avropsavtalet tecknats kan kommunen nyttja det teck-
nade ramavtalet med tillhörande avtalspriser och förutsättningar.   
 
__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Sbn au § 4 Dnr: SBN2017/0936 
 
Medborgarförslag om lekpark i Österby 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott besluter återremittera ärendet till förvalt-
ningen för komplettering av underlaget. 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag rörande en ny kommunal lekplats i Österby har inlämnats. 
kommunstyrelsen har beslutat att remittera förslaget till samhällabyggnadsförvalt-
ningen för yttrande.  
 
__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Sbn au § 5 Dnr: SBN2017/0938 
 
Medborgarförslag om aktivitetspark på Prästgärdet i Säter 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår samhällsbyggnadsnämnden be-
sluta  

1. Yttra sig enligt nedan. 
2. Medborgarförslaget är besvarat. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag om aktivitetspark på Prästgärdet i Säter lämnades in till Kom-
munstyrelsen 2017-08-24 av Anders Burell med familj och vänner. I förslagsställarnas 
skrivelse föreslås att en aktivitetspark anläggs på Prästgärdet i Säter i syfte att skapa 
en mötesplats för alla. Där delar av parken ska vara anpassad för aktiviteter och 
andra delar anläggas som en vacker öppen yta med grusgångar, parkbänkar, klippa 
gräsmattor och inslag av planteringar. 
 
Yttrande 
Förvaltningen framhåller vikten av att utreda hur Prästgärdet i framtiden skall använ-
das. I den nuvarande fördjupade översiktsplanen för Säter är markanvändningen för 
området Prästgärdet avsatt för fritidsanläggningar. I dagsläget pågår det ett arbete 
med att ta fram en ny fördjupad översiktsplan för Säters tätort. I den planen kommer 
att föreslås hur vi i framtiden kan utveckla området Prästgärdet. I arbetet med den 
planen så föreslås att medborgarförslaget beaktas. Därför kan man i dagsläget inte ta 
ställning till huruvida en aktivitetspark ska anläggas på Prästgärdet. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag inlämnat till Kommunfullmäktige 2017-09-21.  
Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat förslaget till samhällsbyggnadsnämn-
den för yttrande 2017-10-17 Au § 212.  
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Medborgaren föreslår att en aktivitetspark anläggs på Prästgärdet i Säter i syfte att 
skapa en mötesplats för alla åldrar, kulturer samt göra Säter ännu mer attraktivt. De-
lar av parken skulle kunna vara anpassad för aktiviteter, andra delar anläggas som en 
vacker öppen yta med grusgångar, parkbänkar, klippa gräsmattor och enklare inslag 
av planteringar som inte skymmer sikten mot sjön. 
 
Exempel på vad som föreslås/önskas är: 
Parkbelysning, klippta gräsytor och grusgångar, parkbänkar, boulebana, lekplats, all-
aktivitetsplan och skatepark. 
 
 
     forts 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Sbn au § 5 forts 
 
Medborgaren framhåller att Säter är mycket trevligt och mysigt samt har en stor för-
del av att ligga nära sjön Ljustern. Genom att anlägga en park på Prästgärdet skulle 
centrum kunna knytas ihop med Ljustern på ett fint sätt. Med genomtänkt utform-
ning skulle Prästgärdet även kunna fungera för att ställa upp scener och där igenom 
skapas möjlighet till kulturarrangemang så som konserter och mindre festivaler. 
 
__________ 
 
 
 
Yttrandet skall skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Sbn au § 6 Dnr: SBN2017/0976 
 
Medborgarförslag om en skatepark 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår samhällsbyggnadsnämnden beslu-
tar: 

1. Yttra sig enligt nedan. 
2. Medborgarförslaget är besvarat. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag om en skatepark i Säter lämnades in till kommunfullmäktiges 
sammanträde 2017-09-21 av Maria Wester. I förslagsställarnas skrivelse föreslås att 
en skatepark anläggs i Säter, likt de som finns i Avesta och Falun. Syftet är att skulle 
gynna många i ett brett åldersspann och framförallt våra ungdomars hälsa.  
 
Yttrande 
På den mark där medborgaren föreslår att skateparken kan ligga finns planer på att 
detaljplanera för bostäder. I dagsläget finns inga planer eller investeringsmedel för 
anläggande av en skatepark. I förvaltningens investeringsbudget för år 2020 finns in-
vesteringsmedel avsatta för att anlägga en multiarena i Säters tätort där spontanidrott 
kan utövas. Därför behöver frågan hänskjutas till budgetberedningen 2020-2021. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag inlämnat till Kommunfullmäktige 2017-09-21.  
Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat förslaget till samhällsbyggnadsnämn-
den för yttrande 2017-10-17 Au § 213.  
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Medborgaren förslår att en skatepark liknande de som är byggda i Avesta och Falun 
skall byggas i Säter. 
 
Detta skulle gynna många i brett åldersspann och även våra ungdomars hälsa. En 
skatepark skulle vara något mer bestående och mera hållbart än den nuvarande ram-
pen vid gruvplanen i Säter. Lämplig plats skulle kunna vara vid sågen, gräsängen ne-
danför området Burhagen. I anslutning till skateparken skulle man även kunna an-
lägga en lekpark och även ett utegym. På så sätt får man möjligheter att samla hela 
familjens intressen på samma ställe. 
 
_________ 
 
Yttrandet skall skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Sbn au § 7 Dnr: SBN2017/1090 
 
Skrivelse gällande önskan om lokal för PRO Boulen i Säter 
 
Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar uppdra till samhällsbyggnadsför-
valtningen utreda möjliga lokaler för boulespel i Säters kommun. 
  
Sammanfattning av ärendet 
PRO Säter har via en skrivelse framfört sina behov av en lokal för boule spel vinter-
tid. I dagsläget hyr föreningen in sig i lokaler i närliggande kommuner. 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
27 november 2017 inkom en skrivelse från PRO Säter till kommunstyrelsen gällande 
en önskan om inomhuslokal för boulespel vintertid. 
 
Skrivelsen kom sedan till samhällsbyggnadsförvaltningen den 13 december 2017. 
 
Ett möte har skett med representanter från PRO Säter och representanter från sam-
hällsbyggnadsförvaltningen. Vid mötet har föreningen förslagit att kommunen ska 
utreda möjligheter till köp utav en fastighet. Fastigheten som föreslås är Jökeln 2 f.d 
Lidéns Möblers lager beläget vid Norrtulls industriområde. 
 
__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Sbn au § 8 SBN2017/1089 
 
Remiss Granskning av Detaljplaneprocessen 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar att översända yttrandet till reviso-
nen i Säters kommun. 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
KPMG har av Säters kommuns revisorer fått i uppdrag att granska detaljplaneproces-
sen i kommunen. Uppdraget ingick i revisionsplanen för 2017.  
 
Utifrån detta har det tagits fram en rapport ”Granskning av Detaljplaneprocessen” 
som revisionen begär yttrande på. 
 
Yttrande 
Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig bakom de slutsatser som redovisas i ”Gransk-
ning av Detaljplaneprocessen”. Ett arbete pågår i nuläget med att säkerställa effektiva 
rutiner och att öka plankapaciteten i Säters kommun.  
 
__________ 
 
Delges  
Kommunstyrelsen  
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Sbn au § 9  
 
Bokslutskommentarer 2017 och bokslutsprognos 
 
Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår samhällsbyggnadsnämnden att 
tacka för informationen 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Varje år i samband med bokslutet upprättar förvaltningen bokslutkommentarer som 
beskriver det år som gått. Kommentarerna skickas in till kommunens ekonomichef 
som tar med sig dem in i bokslutet. 
 
___________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Sbn au § 10 SBN2018/0144 
 
Effektiviseringar kostenheten 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar: 

1. Uppdra till förvaltningen komplettera sjukstatistiken. 
2. Uppdra till kostchefen genomföra förhandlingar med fackliga organisationer. 
3. Informera samhällsbyggnadsnämnden vid kommande sammanträde. 

 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Kostenheten har under de senaste åren haft en ökad sjukfrånvaro, som under 2017 låg på 
12,8%, samt ett ökande underskott som 2016 slutade på -526  000 kr och 2017 -818 000 kr. 
Vid möten på kostenheten har personalen känt att stressen och utsattheten i ensamköken är 
en av orsakerna till sjukfrånvaron. De höga kostnaderna för sjukfrånvaron är också en viktig 
anledning till underskottet i verksamheten. 
 
På förskolan Vargropen serveras i genomsnitt 20 barn och 8 vuxna lunch och bemannas av 
en kock på 75%. På förskolan Myran serveras 60 barn och 15 vuxna med en kock på 100%, 
och på förskolan Konvaljen 42 barn och 12 vuxna med en kock på 100%.  
 
Genom att leverera frukost och lunch till de tre berörda förskolorna i stället för att laga ma-
ten på plats, kan bemanningen minskas och fokuseras på att hantera disk och hjälpa till med 
att förbereda mellanmål etc. Arbetstiden det frigör kan då användas för att hjälpa till på Mora 
by förskola, där hanteringen idag är mycket stressig och problematisk ur arbetsmiljösyn-
punkt, samt förstärka köken i Klockarskolan och Enbacka skola och därmed förbättra även 
de tre kökens arbetsmiljö. Genom minskningen av hantering på de tre förskolorna med 
minst moderna och anpassade lokaler är förhoppningen att sjukfrånvaron kan minska, samti-
digt som hanteringen blir mer effektiv. Leveransen till Konvaljen planeras att utföras med 
elektrisk skåpbil, och till Myran och Varggropen planeras leveranserna att utföras av Säterbo-
städer. 
 
Konsekvensbeskrivning  
Förbättrad arbetsmiljö på de sex berörda köken på Varggropens förskola, Förskolan Myran, 
Förskolan Konvaljen, Mora by förskola, Klockarskolan samt Enbacka skola. 
En tjänst på 75% mindre i Säter som löses genom naturlig pensionsavgång.  
Oförändrad matkvalitet då maten lagas, levereras och serveras direkt. 
 
Datum för återrapportering 
December 2018 
 
__________ 
 

  



SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Blad 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2018-02-21 11  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Sbn au § 11 SBN2018/0145 
 
Förändring av rutin för specialkost 
 
Beslut: 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår samhällsbyggnadsnämnden be-
sluta införa rutin för specialkost.  
 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar att uppdra till förvaltningen till 
nämndens sammanträde komplettera ärendet med om en kommun får begära in intyg 
för specialkost enligt kommunallagen  
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Andelen elever och vuxna med specialkost på skolor och förskolor har ökat under de 
senaste åren. Ungefär 10% får allergikost eller annan specialkost. Samtidigt är det 
vanligt att elever med specialkost tar av den vanliga kosten om den ser godare ut än 
specialkost. En studie från Umeå universitet, Winberg (2016) kring överkänslighet 
mot baslivsmedlen mjölk, ägg, fisk och vete bland skolbarn visade att rapporterad 
överkänslighet var åtta gånger vanligare än den andel som vid tester faktiskt hade en 
påvisbar allergi. Detta beror både på att överkänslighet kan läka ut, och att sympto-
men av överkänslighet hade andra orsaker. 
 
Den ökade mängden specialkost innebär en ökad risk för misstag för de med allvar-
liga allergier. Detta på grund av främst två faktorer. Dels innebär fler olika typer av 
specialkost att det blir svårt att hantera det i ett litet kök och ju mer mat man lagar på 
en gång, desto större risk för misstag.  Respekten för de riktiga allergierna riskerar att 
minska när många som anmält specialkost samtidigt tar av den vanliga maten de da-
gar den vanliga maten ser godare ut än specialkosten.  
 
Att undvika vissa livsmedel utan att ha kontakt med vården är heller inte lämpligt och 
ska undvikas. Därför bör kostenheten inte ta bort vissa livsmedel utan att vara säkra 
på att läkare eller dietist har bedömt att det är den lämpliga åtgärden i det fallet. Det 
sättet som Kostenheten bäst kan hantera frågan är att i samband med ansökan om 
specialkost även kräva in läkarintyg. Enligt kommunens Livsmedelsstrategi antagen 
av kommunfullmäktige 2013-01-31, § 5, ska specialkost av medicinska skäl erbjudas 
alla som behöver det och anpassad kost av etiska/religiösa skäl erbjudas i möjligaste 
mån. Att kräva in det underlaget är överensstämmande med Livsmedelsstrategin och 
är bara en förändring i rutinen av hanteringen av specialkostblanketten. 
 
För att underlätta vid de förändrade rutinerna kommer de nya rutinerna införas till 
höstterminen. Detta för att ge god tid för alla som behöver allergikost tid att ordna 
med intyg. 
 
Vid specialkost av etiska eller religiösa skäl finns inget behov av något intyg. 
     forts 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Sbn au § 11 forts 
 
Konsekvensbeskrivning  
Förbättrad livsmedelssäkerhet för de med livsmedelsallergier och intoleranser.  
Mer balanserad kost för de elever som tidigare i onödan uteslutit livsmedel 
Minskad stress för personal i köken.  
Billigare råvarukostnad då livsmedel garanterat fria från olika allergener ofta är dy-
rare.  
 
Datum för återrapportering 
Januari 2019 
 
__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Sbn au § 12 
 
Utredning-strategiska vägval framtida Va- försörjningen i Säters kom-
mun 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott ger samhällsbyggnadsförvaltningen, 
VA/Renhållningsenheten i uppdrag att utreda strategiska vägval för hur den framtida 
Va- försörjningen i Säters kommun ska utformas. 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
VA- verksamheten står inför stora utmaningar. Lagkraven gällande dricksvatten och 
rening av avloppsvatten har ökat under åren. För att leva upp till de skärpta lagkraven 
och samtidigt kunna erbjuda möjlighet för en växande befolkningsmängd kommer 
stora investeringar i ny- och ombyggnad av infrastruktur för vatten och avlopp att 
vara nödvändigt. För att säkerställa att de långsiktiga tekniska och ekonomiska effek-
terna av eventuella investeringar bör en utredning av de strategiska frågorna göras. 
 
Beräknad kostnad ligger runt 500 000 kronor. 
 
___________ 
 

  



SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Blad 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2018-02-21 14  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Sbn au § 13 
 
Information VA-verksamhetens resultat 
 
VA-chefen informerar om VA-verksamhetens resultat. 
 
__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Sbn au § 14 
 
Förstudieavtal Aktören 
 
Beslut: 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå samhällsbyggnadsnämn-
den föreslå kommunstyrelsen godkänna förslag till förstudieavtal för berört område. 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
I samband med arbetet med Bostadsplan så identifierades S23 som ett potentiellt 
område för attraktiva bostäder. 
 
Intressent har varit i kontakt med kommunen och önskat teckna förstudieavtal för 
detta område. 
 
__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Sbn au § 15 
 
Prioritering avseende framtagande av detaljplaner 2018 & 2019 
 
Beslut: 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår samhällsbyggnadsnämnden föreslå 
kommunstyrelsen besluta om ny prioriteringsordning för upprättande av detaljplaner 
& översiktsplaner 2018 och 2019 enligt nedan. 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
För att möta det behov som finns avseende bebyggelseutveckling och samhällsut-
veckling så pågår, i olika stadier, arbetet med att ta fram nya fördjupade översiktspla-
ner samt detaljplaner.  För att öka plankapacitet så har det även utförts en upphand-
ling som skapar mer kapacitet för framtagande av detaljplaner samt rekrytering för att 
förstärka plankapaciteten pågår. 
Revisionen har även granskat detaljplaneprocessen under 2017 och resultatet finns att 
finna i rapporten ”Granskning av detaljplaneprocessen”. 
 
Detaljplaneprioritering 2018 & 2019 

1. SÄBO detaljplan 
2. FÖP Gustafs 
3. FÖP Säter 
4. Revidering av detaljplan Kyrkberget 
5. Folieraren G4 
6. Båthamn Enbacka 
7. Alga S8 
8. Pulkabacken S17 
9. Plan-/er som rör dubbelspår & genomfart Säter 
10. Plan-/er som rör dubbelspår & industriinfart Mora By 
11. Aktören 
12. Detaljplan förskola 2 Säter (baserat på val av placering) 
13. Områdesbestämmelser Dammsjön, revidering 

 
Ljusterns strand S13 hanteras inom FÖP Säter genom att föreslås eventuellt som nytt 
LIS-område. 
 
__________ 
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Internkontrollplan 2018 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår samhällsbyggnadsnämnden beslu-
tar:  

1. Godkänna redovisning av uppföljning Internkontrollplan 2017  
2. Fastställa förslag till Internkontrollplan 2018 för Samhällsbyggnadsförvalt-

ningen. 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Internkontroll är en viktig del i arbetet med uppföljning av Samhällsbyggnadsnämn-
dens verksamhet. Andra delar som möjliggör en effektiv uppföljning är tydliga ruti-
ner samt system för hantering av avvikelser. Det vill säga att hela tiden arbeta för att 
lära av sina misstag och skapa en lärande organisation. Även en bra dialog mellan för-
valtning, nämnd, revisorer och kommunstyrelse med flera är en viktig grund för en 
bra internkontroll.  
Resultatet av internkontroll 2017 är övergripande bra. Dock har vi identifierat områ-
den där vi behöver bli effektivare. Bland annat så förtydligas det i internkontrollplan 
2018 hur enheten dokumenterar och rapporterar den löpande kontrollen. 
Arbetet för att få internkontrollen att bli en naturlig del av verksamheten fortsätter 
2018.  
 
__________ 
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Ersättarens deltagande vid arbetsutskottets sammanträden 
 
Information om gällande reglemente. 
 
__________ 
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Remiss - samrådsförslag till åtgärdsprogram 2018 – 2021 för Sveri-
ges 5 vattendistrikt 
 
Beslut: 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår samhällsbyggnadsnämnden be-
sluta lämna följande remissvar till kommunstyrelsen: 
 
”Samhällsbyggnadsnämnden har inget att invända mot förslaget. Parametrarna i åt-
gärdsprogrammet måste motsvara behovet för att kunna uppnå god status i våra yt-
vatten och grundvatten. Det kan ändå påpekas att ett utökat provtagningsprogram 
kommer att medföra ökade kostnader för kommunens VA-enhet och att det är vik-
tigt att kraven utformas så att provtagningsfrekvensen är ändamålsenligt utformad.” 
 
Bakgrund  
I EU-direktiv har 12 nya s.k. prioriterade ämnen lyfts fram. Samtidigt har också före-
komsten och riskerna med PFAS/PFOS uppmärksammats mycket och nya bedöm-
ningsgrunder har kommit kring hur koppar och zink kan bedömas utifrån biotillgäng-
liga halter snarare än totalhalter. Vattenmyndigheterna vill därför göra ett tillägg till 
det beslutade åtgärdsprogrammet för 2016–2021 vilket avses omfatta åren 2018–
2021.  
 
Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat ett samråd från Vattenmyndigheterna 
till Miljö- och bygg- respektive Samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. Remissen 
gäller ett förslag till åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer 2018–2021 riktad mot 
myndigheter och kommuner.  
 
Förslaget till åtgärdsprogrammet innebär följande för Säters kommun:  

1. tillägg av prioriterade ämnen för ytvatten och PFAS i grundvatten till åtgärder 
som finns i befintligt åtgärdsprogram 2016–2021,  

2. ny åtgärd riktad mot kommunerna, och  
3. reviderade miljökvalitetsnormer för särskilt förorenande ämnen (zink och 

koppar) i ytvatten.  
 
Vattenmyndigheterna förslår följande tillägg i befintligt åtgärdsprogram för kommu-
nerna 2016–2021:  

• tillägg av aklonifen och cypermetrin i ytvatten för åtgärd 2b) (tillsyn kring 
växtskyddsmedel)  

• tillägg av PFOS, aklonifen och cypermetrin i ytvatten för åtgärd 3) (inriktning 
av tillsyn kring avloppsledningsnät och avloppsreningsverk)  

• tillägg av dioxiner och dioxinlika föreningar, PFOS, alkonifen, cypermetrin, 
diklorvos och cybutryn för ytvatten samt PFAS (summa 11) för grundvatten 
för åtgärd 6 (miljökvalitetsnormer vid översikts- och detaljplanering)  
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• tillägg av PFOS, alkonifen, och cypermetrin för ytvatten samt PFAS (sum-
ma11) för grundvatten för åtgärderna 7 och 8 (vatten- och avloppsplaner re-
spektive planer för dagvattenhantering)  

• tillägg av dioxiner, PFOS, alkonifen och cypermetrin för ytvatten samt PFAS 
(summa 11) för grundvatten för åtgärd 8 (plan för dagvattenhantering)  

• tillägg av nya ämnen och text i åtgärd 1 (kommunernas tillsyn): ”Åtgärder 
som omfattar det nya prioriterade ämnet PFOS i ytvatten samt PFAS 
(summa 11) i grundvatten ska påbörjas omgående och genomföras kontinuer-
ligt. Kommunerna ska i sin tillsyn av förorenade områden särskilt prioritera 
och ställa krav på utredningar och åtgärder så att miljökvalitetsnormerna för 
vatten följs. Kommunerna ska i sin tillsyn av den kommunala räddningstjäns-
ten ställa krav på sanering av skumtankar som kan vara förorenade med 
PFOS. Kommunerna ska också ställa krav på att skumrester som innehåller 
något av ämnena i PFAS (summa 11) tas omhand vid exempelvis rengöring 
av slangar efter släckning vid olycksbränder på så sätt att miljökvali-tetsnor-
merna för vatten kan följas.”  

• tillägg av nya ämnen och text i åtgärd 5 (långsiktigt skydd för vattenförsörj-
ningen): ”Åtgärd a) och c) omfattar de nya prioriterade ämnena alkonifen, 
cybutryn, cypermetrin, diklorvos, PFOS och dioxiner och dioxinlika före-
ningar i ytvatten samt PFAS (summa 11) i grundvatten och ska vara vidtagna 
senast den 22 december 2021.”  

 
__________ 
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