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De söker 
svar på hur 
giftet sprids
Hushållningssällskapet har  
under veckan undersökt 
bottens edimentet i Kistinge-
bäcken, som är kraftigt förore-
nad av PFAS-ämnen. Studien, 
som ute på fältet genomförts av 
Björn Klatt och Sofia Hedman vid 
Hushållningssällskapet, hoppas 
kunna ge svar på hur de hälso-
farliga miljögifterna sprider sig 
vidare i ekosystemet. 
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SM-veckan kapar – 
och skjuter på beslut
Sport: SM-veckan i Halmstad, mellan 
den 30 juni och 6 juli, kan fortfarande bli 
av. Men det blir färre idrotter än planerat 
och utan publik.                                   Sidan 33

Trafiken på 
HNJ-banan 
trappas ned
Hylte: I december går Krösa
tågen från Halmstad till Värna
mo ned från sju till fem dagliga 
avgångar. I sommar lämnar 
Hallandstrafiken en utvärdering 
över om man sedan ens vill fort
sätta med de fem.

Sidan 16

LBVA-satsning 
i Skottorp blev 
blygsam till slut

Laholm 20

27-åring dömd  
– försökte att 
våldta sovande

Halmstad 8

Väder. I dag kan man näs-
tan höra hur kvicksilvret rätar 
ut ryggraden i termometrarna. 
Det är jobbigt att sitta krum 
under den evighet som är den 
svenska vintern – men nu blir 
det andra bullar!             Sidan 32

Icke-hallänningar  
spärras – stopp för 
all vaccinbokning
Halmstad: Strömmen av utomläningar och covidvaccin som inte levereras i tid 
tvingar regionen att agera. Ett tillfälligt bokningsstopp införs omedelbart för alla – 
och boende utanför länet spärras helt från den digitala vaccinbokningen.     Sidorna 4–5

Mattias Karlsson: Det är inte friskole  - 
företagen som ska gynnas i dagens 
skola, utan barnen. Det är deras 
framtid det handlar om.       Opinion 2
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Hushållningssällskapet har 
i veckan undersökt PFAS-förore-
ningarna i Kistingebäcken i Halm-
stad. Organisationen har tagit pro-
ver för att få svar på hur levande or-
ganismer påverkas av miljögifterna 
i vattendraget. 

– Det har sedan länge varit känt 
PFAS-halterna i vattnet i Kistinge-
bäcken är väldigt höga. Våra tidigare 
prover har visat att det finns höga 
halter även i sediment och botten-
fauna. Miljögifterna vandrar alltså 
via vatten och sediment till djurli-
vet, säger John Strand, projektle-
dare vid Hushållningssällskapet.

PFAS är ett samlingsnamn för cir-
ka 4 700 olika industriframställda 
ämnen. Ämnena finns i produkter 
som stekpannor, brandskum, och 
vattenavstötande impregnering för 
textilier, och är extremt svårned-
brytbara. Att få i sig höga halter av 
PFAS under lång tid misstänks öka 
risken för negativa hälsoeffekter.

Ute i fält har studien genomförts 
av Sofia Hedman och Björn Klatt 
vid Hushållningssällskapet. De an-
vänder sig av en speciell håv för att 
fånga upp bottnen och dess orga-
nismer på utvalda platser i bäcken. 

Med hjälp av proverna ska man se-
dan identifiera vilka arter som lever 
i bottenmiljön. 

– Det kan handla om trollsländor, 
sötvattensgråsuggor, maskar och 
små musslor. Kruxet är att dessa äts 
av nästa djurgrupp som i sin tur får 
i sig PFAS-ämnena. På så vis sprids 
miljögifterna vidare i näringsked-
jan, förklarar Sofia Hedman.

Att PFAS-ämnena påverkar det 
biologiska livet i Kistingebäcken 
har Hushållningssällskapet redan 
slagit fast.

– När vi i höstas tog prover på se-
dimentet såg vi att djuren som lever 
i bäcken tar upp miljögifterna i ex-
empelvis fettvävnaden. Exakt hur 
det tas upp är oklart, men att PFAS 

Studie ska ge svar  
på hur giftet sprids 
i Kistingebäcken

Miljö

Halmstad: Kistingebäcken är kraftigt förorenad av miljögifterna PFAS. 
I veckan har Hushållningssällskapet studerat bottenfaunan för att ta reda på 
vilka djur som påverkas av ämnena. 
– PFAS-ämnena påverkar hela ekosystemet, säger Björn Klatt.

Sofia Hedman och Björn Klatt vid Hushållningssällskapet har under veckan studerat bottenfaunan i Kistingebäcken. För några år sedan upptäcktes väldigt höga halter av miljögifterna PFAS i vatt-
net kring Kistinge industriområde.
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Halmstad: Att få hjälp att städa 
och handla är förstås viktigt, 
men många äldre i Halmstad 
saknar också någon att prata 
och umgås med. Nu har hem-
vårdsnämnden beslutat att 
införa en ny insats i hemtjäns-
ten som just ska råda bot mot 
detta.

– Det finns nog någon kommun 
som redan har detta, men vi vill lig-
ga i framkant och bidra till att mins-
ka ofrivillig ensamhet och isolering, 
säger Ann-Charlott Mankell (M), 
hemvårdsnämndens ordförande.

Den nya biståndsinsatsen – social 
aktivitet och gemenskap – startar 
den 1 september, med en förhopp-
ning om att coronapandemin då är 
under kontroll. Äldre i Halmstad 
kan då ansöka om och beviljas åtta  
timmars umgänge med personal 
från hemtjänsten.

– Det finns redan i dag en hem-
tjänstinsats som vi kallar social 
samvaro, men den är detaljstyrd 
och knuten till en viss dag och 
tid. Den nya insatsen blir mycket 
mer flexibel och kunden får själv 
bestämma hur de åtta timmarna 
ska disponeras. Den enskilde kan 
alltså vara aktiv på ett annat sätt, 
säger Gabriela Arvidsson, myn-
dighetschef på hemvårdsförvalt-
ningen.

Även den tidigare med detaljstyr-
da insatsen med social samvaro har 
varit populär och cirka 700 äldre 
i Halmstad har beviljats den. Hur 
många som kommer att vara intres-
serade av den nya varianten vet man 
inte riktigt.

– Den gamla insatsen kommer 
att finnas kvar, men det är möjligt 
att alla 700 kommer att välja att gå 
över till den mer flexibla tjänsten. 
Vår förhoppning är också att nå fler 
som besväras av ofrivillig ensamhet 
eller som riskerar att göra det. Vi vill 

gärna jobba preventivt och proaktiv, 
säger Gabriela Arvidsson.

Att många äldre saknar naturligt 
umgänge framgår bland annat av 
de invånardialoger som kommu-
nen haft både 2016 och 2019. Att 
vi under pandemin uppmanats att 
träffa så få personer som möjligt 
har knappas förbättrat situationen.

– Den personal som har hand om 
biståndsinsatser får också många 
synpunkter kring detta. Vi kommer 
nu att gå ut med information till be-
rörda om den nya biståndsinsatsen, 
säger Ann-Charlott Mankell. 

Som HP tidigare berättat har 
Halmstads kommun också en re-
lativt ny verksamhet där personer 
över 65 år kan boka en ”aktivitets-
ledare” som sällskap. Aktivitets-
ledaren kan också tipsa om och 
lotsa vidare till aktiviteter och 
sammanhang som personen kan 
tänkas trivas i. Denna verksamhet 
är inte kopplad till hemtjänsten och 
kräver inget beslut av en bistånds-
handläggare.

Yvonne Persson
yp@hallandsposten.se 010-471 51 84

Hemtjänsten  
ska bidra till att 
minska ensamhet

Äldre i Halmstad kan från och med 1 september ansöka om en ny insats inom 
hemtjänsten – social samvaro i åtta timmar i månaden. Den som beviljas 
tjänsten kan sedan själv styra över hur tiden ska disponeras. På så sätt hopp-
as man minska ofrivillig ensamhet och isolering.     Bild: Fredrik Sandberg/TT/arkiv

Omsorg

”  Vi vill ligga i fram-
kant och bidra till att 
minska ofrivillig en-
samhet och isolering,
Ann-Charlotte Mankell (M),
hemvårdsnändens ordförande

lagras i levande organismer kunde 
vi svara på, säger Sofia Hedman. 
Vad kan den här föroreningen få 
för konsekvenser på sikt?

– Det som redan har skett här är 
att lantbrukare avråds från att an-
vända vattnet. Gifterna kan också 
ta sig in i vissa växter, vilket studier 
har visat. PFAS-ämnena är svårned-
brytbara och påverkar hela ekosys-
temet, säger Björn Klatt. 

Tidigare i veckan föll domen i den 
uppmärksammade PFAS-rätte-
gången i Blekinge – där 160 boende 
i Kallinge har stämt det kommunala 
bolaget Ronneby miljö och teknik. 

Enligt domen har PFAS-fören-
ingen rätt till kompensation för 
personskador, efter det att skyhöga 
halter av ämnena upptäckts i det 
kommunala dricksvattnet.

Även Halmstad brukar sticka ut 
i PFAS-sammanhang. I höstas pre-
senterade Naturskyddsförening-
en en rapport om PFAS i svenskt 

dricksvatten, där de högsta påvisade 
halterna fanns i kommunen. Hal-
terna låg dock under Livsmedels-
verkets nuvarande åtgärdsgräns. 

Enligt Laholmsbuktens VA, som an-
vänder kolfilter för att rena dricks-
vattnet, är det fyra vattenverk nära 
Galgberget som är värst drabbade. 
Bakgrunden är Försvarsmaktens 
användning av skum på brandöv-
ningsplatser i området. 

De aktuella föroreningarna i Kis-
tingeområdet, som Hushållnings-
sällskapet studerar, upptäcktes av 
Naturvårdsverket 2015. Halterna var 
bland de högsta i hela Sverige. Under 
2019 och 2020 gjorde länsstyrelsen 
och Halmstads kommun nya prover 
som visade på halter upp till 20 000 
nanogram per liter i grundvattnet. 
Riktvärdet för PFAS i grundvatten 
är 90 nanogram per liter. 

Vem eller vilka det är som orsakat 
föroreningarna på området håller 
på att utredas av Halmstads kom-

mun. Utsläppen misstänks ha på-
gått under flera decennier.

– Problemet med miljögifter är 
att vi ofta upptäcker dem när vi ser 
de negativa effekterna, och då har 
vi redan släppt ut stora mängder av 
gifterna. Det är den stora problema-
tiken som följer efter oss, säger Sofia 
Hedman på Hushållningssällskapet.

Hushållningssällskapets  studie 
genomförs inom ramen för EU-pro-
jektet Life Goodstream, som ska få 
Trönningeån att nå god ekologisk 
status enligt Vattendirektivet. Pro-
jektet startade 2015 och ska avslutas 
i december 2022. Analyserna finan-
sieras av Brita och Sven Rahmns 
stiftelse och Halmstads kommun.

Michael Larsson
ml@hallandsposten.se

Miljö

Med hjälp av proverna ska man identifiera vilka organismer som är påver-
kade av miljögiftet.

För några år sedan upptäckte man höga halter av PFAS i området kring Kis-
tinge industriområde.

Björn Klatt och Sofia Hedman använder sig av en speciell håv när de ska 
fånga upp bottnen och dess organismer i Kistingebäcken.

Bild:

Jari Välitalo
jv@hallandsposten.se


