
Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (4)

Sammanträdesdatum

2018-11-07

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 317 Taxa inom livsmedelslagens område
Dnr KS 2018/0723

Sammanfattning
Förslag till reviderad taxa inom livsmedelslagens område. Den nu 
gällande taxan fastställdes av kommunfullmäktige 2013-11-28, § 
230. Lagstiftningen och regelverket har ändrats, uppdaterad 
beräkning av avgifterna samt verksamhetens tillsynsbehov gör att 
taxan behöver uppdateras och revideras.

Beslutsunderlag
Miljönämndens beslut den 13 september 2018, § 86, jämte bilaga
Förslag till Taxa inom livsmedelslagens område
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 25 september 2018

Yrkanden
Börje Hed (FNL), Fanny Johansson (S) och Axel Hallberg (MP) yrkar 
att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunkontorets 
förslag.

Börje Hed (FNL) yrkar därutöver att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige besluta

att ge miljönämnden i uppdrag att föreslå ett system där taxorna 
årligen justeras med ett lämpligt arbetskostnadsindex.

 

Helena Falk (V) yrkar att avgifterna höjs med 10 % till 1060kr/h.

 

Hans-Olof Andersson (SD) yrkar avslag på förslaget.

 

Helena Falk (V), Axel Hallberg (MP) och Fanny Johansson (S) yrkar 
avslag på Börje Heds (FNL) tilläggsyrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena, utom såvitt avser 
Börje Heds (FNL) tilläggsyrkande, och finner att kommunstyrelsen 
beslutar i enlighet med kommunkontorets förslag.

Ordföranden ställer därefter proposition på Börje Heds (FNL) 
tilläggsyrkande mot avslag på detsamma och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att bifalla tilläggsyrkandet.
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Sammanträdesdatum

2018-11-07

Justerare Utdragsbestyrkande

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa föreslagen taxa inom livsmedelslagens område, 
att gälla från och med 1 januari 2019,  
att ge miljönämnden rätt att löpande besluta om och utföra 

redaktionella ändringar i taxan, som inte innebär någon 
förändring i sak, såsom ändrad laghänvisning eller dylikt, samt

att ge miljönämnden i uppdrag att föreslå ett system där taxorna 
årligen justeras med ett lämpligt arbetskostnadsindex.

Reservationer
Anders Almgren (S), Fanny Johansson (S), Björn Abelson (S), Axel 
Hallberg (MP), Helena Falk (V) och Hans-Olof Andersson (SD) 
reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.

Följande skriftliga reservation inges: Protbil. § 317/01-02.

Protokollsanteckningar
Fanny Johansson (S): Vi ser gärna möjligheten att utreda en 
indexuppräkning men vi kan inte ställa oss bakom Lundakvintettens 
förslag då det är för specifikt vad gäller val av index.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten
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Sammanträdesdatum Diarienummer

2018-11-07 KS 2018/0384

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Plats och tid Knutssalen, Rådhuset, 2018-11-07 klockan 15.00–18.20

Ledamöter Philip Sandberg (L), ordförande
Fredrik Ljunghill (M), vice ordf
Anders Almgren (S), 2:e v ordf, tjänstgör inte § 328 pga jäv
Camilla Neptune (L)
Birger Swahn (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Börje Hed (FNL)
Hedvig Åkesson (KD)
Fanny Johansson (S)
Björn Abelson (S), tjänstgör inte § 310 pga jäv
Helena Falk (V)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Lena Fällström (S), tjänstgör för Björn Abelson § 310 och för 
Anders Almgren (S) § 328
Axel Hallberg (MP), tjänstgör för Karin Svensson Smith (MP)

Ersättare Fabian Zäll (L)
Christine Ohlsson (M)
Klas Svanberg (M)
Louise Rehn Winsborg (M)
Mattias Horrdin (C)
Kenth Andersson (S)
Mats Olsson (V)
Cherry Batrapo (FI)
Christoffer Brinkåker (SD)

Övriga Christoffer Nilsson, kommundirektör
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör
Patrik Persson, controller
Johanna Davander, kommunikationschef
Kajsa Hansson Sigvardsson, kommunikatör
Emma Mesán, kommunjurist
Pernilla Ardhe, kommunjurist, sekreterare

Justerare Anders Almgren (S)
Fanny Johansson (S)

Paragrafer § 299-334
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Sammanträdesdatum Diarienummer

2018-11-07 KS 2018/0384

Justerare Utdragsbestyrkande

Plats och tid för justering Rådhuset, måndagen den 19 november 2018, kl 11.00

Underskrifter

Sekreterare

Pernilla Ardhe

Ordförande

Philip Sandberg (L)

Justerare

Anders Almgren (S) Fanny Johansson (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom 
anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2018-11-07

Paragrafer § 299-334

Datum då anslaget sätts upp 2018-11-20 Datum då anslaget tas ned 2018-12-12

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/Bruksgatan 22

Underskrift

Pernilla Ardhe



 

 

 

 

 

Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 7 november 

2018, ärende 19. Taxa inom livsmedelslagens område, (KF) Dnr KS 

2018/0723 

 

Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet, till förmån för 

vårt eget avslagsyrkande.  

Förslaget var att höja timtaxan från 966 kronor till 1100 kronor. Vi yrkade 

avslag. Vi anser att det är bättre att sätta ett förändringstryck på arbetet så 

att priserna för kontrollverksamheten inte rusar iväg.  

 

 

För Sverigedemokraterna 2018-11-07 

 

 

_____________________ 

Hans-Olof Andersson 

ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund 



Reservation 
Ärende 19-22   
Dnr KS 2018/0723 
Dnr KS 2018/0724 
Dnr KS 2018/0725 
Dnr KS 2018/0726  

1 
 

Socialdemokraterna reservation ärende 19-22 

Vi socialdemokrater ser gärna att möjligheten till en indexuppräkning för dessa taxor utreds. 
Det finns många fördelar med att taxejusteringarna i huvudsak följer ett index. Det blir mer 
förutsägbart och det finns en logik i att justeringarna följer prisutvecklingen. Att det borgerliga 
minoritetsstyret dock samma dag som kommunstyrelsen sammanträder presenterar ett färdigt 
förslag på vilket index som ska gälla är dock inte ett seriöst sätt att diskutera en sådan 
indexering. Istället borde uppdraget vara bredare utformat så att olika index ses över och det 
som bäst lämpar sig i sammanhanget är det som föreslås användas. Det kan mycket väl vara det 
index som det borgerliga minoritetsstyret föreslagit. Men utan en ordentlig utredning går det 
inte att ta ställning till förslaget. 

Därför reserverar vi socialdemokrater oss mot kommunstyrelsens beslut till förmån för vårt eget 
yrkande. 

 

 

Anders Almgren (S) Fanny Johansson (S) 
2:e vice ordförande kommunstyrelsens Ledamot kommunstyrelsen  

 

 



Kommunkontoret Tjänsteskrivelse 1 (2)

Administrativa avdelningen 2018-09-25 Diarienummer

KS 2018/0723

Postadress Besöksadress Telefon växel Internetadress E-post
Box 41
22100 Lund

Stortorget 7 046-35 50 00 www.lund.se kommunkontoret@lund.se

Gunnar Jönsson

046-355922

gunnar.jonsson@lund.se

Kommunstyrelsen

Taxa inom livsmedelslagens område

Sammanfattning
Förslag till reviderad taxa inom livsmedelslagens område. Den nu 
gällande taxan fastställdes av kommunfullmäktige 2013-11-28, § 
230. Lagstiftningen och regelverket har ändrats, uppdaterad 
beräkning av avgifterna samt verksamhetens tillsynsbehov gör att 
taxan behöver uppdateras och revideras.

Beslutsunderlag
Miljönämndens beslut den 13 september 2018, § 86, jämte bilaga
Förslag till Taxa inom livsmedelslagens område
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 25 september 2018

Barnets bästa
Miljönämndens agerande syftar till att främja en hållbar utveckling 
som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras 
en hälsosam och god miljö.

Ärendet
Enligt förordningen om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel 
(SFS 2006:1166) får en kommunal myndighet ta ut avgifter för 
kostnader i samband med prövning och tillsyn. Principen att 
förorenaren ska betala ligger till grund för ekonomiska 
ställningstaganden inom miljö- och hälsoskyddsområdet. 

Den nu gällande taxan fastställdes av kommunfullmäktige 2013-11-
28, § 230. Lagstiftningen och regelverket har ändrats, uppdaterad 
beräkning av avgifterna samt verksamhetens tillsynsbehov gör att 
taxan behöver uppdateras och revideras.

Vid framtagande av nu föreliggande förslag till reviderad taxa 
avseende livsmedelslagen har förvaltningen utgått från den 
befintliga taxan. Sveriges kommuner och landstings underlag för att 
beräkna tillsynsavgifterna har använts tillsammans med 
förvaltningens erfarenhet och omkringliggande kommuners taxor. 

Timavgiften, idag 966 kronor och i princip oförändrad sedan 2013, 
ska motsvara kostnaden för miljönämndens arbetsinsats och föreslås 
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2018-09-25 Diarienummer

KS 2018/0723

vara 1100 kronor, lika för samtliga tillsynsområden inom 
miljönämndens ansvarsområden.

Då taxan fastställs av kommunfullmäktige måste varje liten ändring 
också beslutas av kommunfullmäktige. Det underlättar att hålla 
taxan uppdaterad om miljönämnden ges rätt att besluta om 
redaktionella ändringar, som inte innebär någon förändring i sak, 
såsom ändrad laghänvisning eller dylikt.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa föreslagen taxa inom livsmedelslagens område,

att gälla från och med 1 januari 2019, samt

att ge miljönämnden rätt att löpande besluta om och utföra 
redaktionella ändringar i taxan, som inte innebär någon 
förändring i sak, såsom ändrad laghänvisning eller dylikt.

Carin Hillåker
Tf kommundirektör

Jesper Jacobsson
Administrativ chef

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten



Miljönämnden Protokollsutdrag 1 (4)

Sammanträdesdatum

2018-09-13

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 86 Reviderad taxa för prövning och tillsyn 
enligt miljöbalken, livsmedelslagen, lagen 
om sprängämnesprekursorer och 
strålskyddslagen i Lunds kommun

Dnr MN 2018/0102

Sammanfattning
MR dnr 2018.2189.

Förslag till reviderad taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, 
livsmedelslagen, lagen om sprängämnesprekursorer och 
strålskyddslagen i Lunds kommun. Den nu gällande taxan 
fastställdes av kommunfullmäktige 2013-11-28 § 230. Lagstiftningen 
och regelverket för flera av tillsynsområdena har ändrats, 
uppdaterad beräkning av avgifterna samt verksamheternas 
tillsynsbehov gör att taxan behöver uppdaterats och revideras.

Miljönämnden föreslås besluta

att hemställa om att kommunfullmäktige fastställer föreslagna 
taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, 
livsmedelslagen, lagen om sprängämnesprekursorer och 
strålskyddslagen och att den skall gälla från och med 1 januari 
2019, samt

 
att hemställa om att kommunfullmäktige beslutar att ge 

miljönämnden rätt att löpande besluta om och utföra 
redaktionella ändringar i taxan, som inte innebär någon 
förändring i sak, såsom ändrad laghänvisning eller dylikt.

Beslutsunderlag
MN tjänsteskrivelse 2018-09-03, dnr MN 2018/0102.1 och MR 
2018.2189.1.

Beslut

Miljönämnden beslutar
att hemställa om att kommunfullmäktige fastställer föreslagna 

taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, 
livsmedelslagen, lagen om sprängämnesprekursorer och 
strålskyddslagen och att den skall gälla från och med 1 januari 
2019, samt
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Sammanträdesdatum

2018-09-13

Justerare Utdragsbestyrkande

att hemställa om att kommunfullmäktige beslutar att ge 
miljönämnden rätt att löpande besluta om och utföra 
redaktionella ändringar i taxan, som inte innebär någon 
förändring i sak, såsom ändrad laghänvisning eller dylikt.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum Diarienummer

2018-09-13 MN 2018/0096

Justerare Utdragsbestyrkande

Miljönämnden

Plats och tid Kristallen, Brotorget 1, Meteoriten, 2018-09-13 klockan 18.00–
21.10

Ledamöter Petter Forkstam (MP), ordförande
Lars V Andersson (C), 2:e vice ordförande
Vlasta Sabljak (S)
Carl von Friesendorff (M)
Ewa Björnberg (MP)
Robert Barnes (L)
Ljiljana Lipovac (KD)

Tjänstgörande ersättare Ludvig Stigsson (S), tjänstgör för Eleni Rezaii Liakou (S)
Margareta Grip Holmes (S), tjänstgör för Mathias Thurén (S)
Maj-Britt Dahlquist (M), tjänstgör för Johan Thümmel (M)
Lars Siljebratt (V), tjänstgör för Olof Peterffy (V)

Ersättare Ivan Kruzela (S)
Martin Stockfors (MP)
Raed Bashitialshaaer (MP)
Bozena Irene Werbart (L)
Peter Hedberg (L)
Lisa Mari Sundin (C)

Övriga Björn Berséus, Förvaltningschef
Sabina Lindell, Nämndsekreterare
Anna Kristensen, Förvaltningssekreterare

Justerare Ludvig Stigsson (S)

Paragrafer § 83-97

Plats och tid för justering 20 september 2018 kl. 08.00, Kristallen, Brotorget 1, 
sammanträdesrum Tilliten
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Sammanträdesdatum Diarienummer

2018-09-13 MN 2018/0096

Justerare Utdragsbestyrkande

Underskrifter

Sekreterare

Sabina Lindell

Ordförande

Petter Forkstam (MP)

Justerare

Ludvig Stigsson (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom 
anslag.

Organ Miljönämnden

Sammanträdesdatum 2018-09-13

Paragrafer § 83-97

Datum då anslaget sätts upp 2018-09-21 Datum då anslaget tas ned 2018-10-15

Förvaringsplats för protokollet Miljöförvaltningen, Brotorget 1, 222 37 Lund

Underskrift

Sabina Lindell
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Ledningen 2018-09-03 Diarienummer

MN 2018/0102.1           
MR 2018.2189.1

Postadress Besöksadress Telefon växel Internetadress E-post
Box 41
221 00 Lund

Brotorget 1 046-35 50 00 www.lund.se miljoforvaltningen@lund.se

Björn Berséus

046-359 52 60

bjorn.berseus@lund.se

Miljönämnden

Reviderad taxa för prövning och tillsyn enligt 
miljöbalken, livsmedelslagen, lagen om 
sprängämnesprekursorer och strålskyddslagen i 
Lunds kommun

Sammanfattning
Förslag till reviderad taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, 
livsmedelslagen, lagen om sprängämnesprekursorer och 
strålskyddslagen i Lunds kommun. Den nu gällande taxan 
fastställdes av kommunfullmäktige 2013-11-28 § 230. Lagstiftningen 
och regelverket för flera av tillsynsområdena har ändrats, 
uppdaterad beräkning av avgifterna samt verksamheternas 
tillsynsbehov gör att taxan behöver uppdaterats och revideras.

Miljönämnden föreslås besluta 

att hemställa om att kommunfullmäktige fastställer föreslagna 
taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, 
livsmedelslagen, lagen om sprängämnesprekursorer och 
strålskyddslagen och att den skall gälla från och med 1 januari 
2019, samt

att hemställa om att kommunfullmäktige beslutar att ge 
miljönämnden rätt att löpande besluta om och utföra 
redaktionella ändringar i taxan, som inte innebär någon 
förändring i sak, såsom ändrad laghänvisning eller dylikt.

Beslutsunderlag
MN tjänsteskrivelse 2018-09-03, dnr MN 2018/0102.1 och MR 
2018.2189.1.

Barnets bästa
Miljönämndens agerande syftar till att främja en hållbar utveckling 
som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras 
en hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger på insikten 
att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra 
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2018-09-03 Diarienummer

MN 2018/0102.1           
MR 2018.2189.1

och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen 
väl.

En förutsättning för att miljönämnden skall kunna fullfölja sitt 
uppdrag är att tillräckliga resurser tillförs verksamheten.

Ärendet
Enligt 27 kap 1 § miljöbalken (SFS 1998:808) och 16a § 
strålskyddslagen (SFS 1988:293), lagen om sprängämnes-
prekursorer (SFS 2014:799) samt förordningen om avgifter för 
offentlig kontroll av livsmedel (SFS 2006:1166) får en kommunal 
myndighet ta ut avgifter för kostnader i samband med prövning och 
tillsyn. Principen att förorenaren ska betala ligger till grund för 
ekonomiska ställningstaganden inom miljö- och hälsoskydds-
området. 

Den nu gällande taxan fastställdes av kommunfullmäktige 2013-11-
28 § 230. Lagstiftningen och regelverket för flera av 
tillsynsområdena har ändrats, uppdaterad beräkning av avgifterna 
samt verksamheternas tillsynsbehov gör att taxan behöver 
uppdaterats och revideras.

Vid framtagande av nu föreliggande förslag till reviderad taxa 
avseende prövning och tillsyn enligt miljöbalken, livsmedelslagen, 
lagen om sprängämnesprekursorer samt strålskyddslagen har 
förvaltningen utgått från den befintliga taxan. Sveriges kommuner 
och landstings underlag för att beräkna tillsynsavgifterna har 
använts tillsammans med förvaltningens erfarenhet och 
omkringliggande kommuners taxor. 

Timavgiften, idag 966 kronor och i princip oförändrad sedan 2013, 
skall motsvara kostnaden för miljönämndens arbetsinsats och 
föreslås vara 1100 kronor, lika för samtliga tillsynsområden inom 
miljönämndens ansvarsområden.

Då taxan fastställs av kommunfullmäktige måste varje liten ändring 
också beslutas av kommunfullmäktige. Det hade underlättat att hålla 
taxan uppdaterad om miljönämnden gavs rätt att besluta om 
redaktionella ändringar, som inte innebär någon förändring i sak, 
såsom ändrad laghänvisning eller dylikt.

Förvaltningens förslag till beslut

Miljönämnden föreslås besluta
att hemställa om att kommunfullmäktige fastställer föreslagna 

taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, 
livsmedelslagen, lagen om sprängämnesprekursorer och 
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2018-09-03 Diarienummer

MN 2018/0102.1           
MR 2018.2189.1

strålskyddslagen och att den skall gälla från och med 1 januari 
2019, samt

att hemställa om att kommunfullmäktige beslutar att ge 
miljönämnden rätt att löpande besluta om och utföra 
redaktionella ändringar i taxan, som inte innebär någon 
förändring i sak, såsom ändrad laghänvisning eller dylikt.

Björn Berséus
Miljödirektör

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen



2018-09-03

Taxa inom livsmedelslagens område
Inledande bestämmelser
1 § Denna taxa gäller avgifter för Miljönämnden i Lunds kommun kostnader för offentlig 

kontroll enligt EU:s bestämmelser inom livsmedels- och foderområdena, 
livsmedelslagen (2006:804), lagen om foder och animaliska biprodukter (2006:805) 
samt de författningar, inklusive förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig 
kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, som meddelats med stöd av denna 
lagstiftning. 

2 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 1100 kronor per timme kontrolltid. 

3 § Miljönämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att justera de i denna taxa 
antagna avgifterna med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas 
förändring i konsumentprisindex (totalindex) räknat fram till den 1 oktober före 
avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är oktober månad 2018.

4 § Avgift enligt denna taxa tas ut för:

1. Prövning i ärenden om godkännande av anläggning 
2. Registrering av anläggning 
3. Årlig offentlig kontroll 
4. Bemanningsavgift 
5. Handläggning och andra åtgärder vid normal offentlig kontroll och extra offentlig 

kontroll i övrigt samt utfärdande av exportintyg och hälsocertifikat.

5 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för 

1. Offentlig kontroll som föranleds av klagomål som visar sig obefogat 
2. Handläggning som föranleds av överklagande av beslut enligt livsmedels- och 

foderlagstiftningen, de föreskrifter som meddelats med stöd av dessa lagar samt de 
EG-bestämmelser som kompletteras av dessa lagar. 

6 § Om det finns särskilda skäl får miljönämnden besluta att avgift enligt denna taxa ska 
sättas ned eller efterges. 

7 § Beslut om att fastställa avgift enligt 6 § andra stycket, 14 § andra stycket och 18 § tredje 
stycket förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel eller 
särskilda beslut enligt 5 § i förordning (2006:1166) eller andra beslut om avgifter i 
enskilda fall enligt denna taxa fattas av Miljönämnden 

Avgift för prövning
8 § Den som ansöker om godkännande av en sådan anläggning, som avses i EG-

förordningen 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler 
för livsmedel av animaliskt ursprung, och över vilken Livsmedelsverket till kommunen 
överfört kontrollen, ska betala en avgift för prövningen som motsvarar en årsavgift för 

https://www.lund.se/imagevault/publishedmedia/a7tu849bczjjifuxz5dp/Lunds_kommun_logo_horisontellt_POS_CMYK.jpg


anläggningen enligt 12 § med tillämpning av den riskklass som gäller för den typ av 
verksamhet som godkännandet avser.

Avgift för prövning ska betalas för varje anläggning som ansökningen avser. 
Avgiften för prövning får tas ut i förskott. 

9 § För godkännande av en anläggning med anledning av byte av livsmedelsföretagare eller 
sådan ändring av verksamheten som kräver godkännande ska, under förutsättning att 
godkännande för anläggningen tidigare lämnats, betalas halv avgift enligt 12 §.

10 § Avgift för prövning i ärenden om godkännande ska erläggas även om ansökan avslås.

Avgift för registrering
11 § Den som anmäler registrering av en anläggning för att driva livsmedelsverksamhet eller 

för att tillverka snus och tuggtobak eller för dricksvattenförsörjning ska betala avgift för 
en timmes kontrolltid. 

Årlig kontrollavgift
12 § För normal offentlig kontroll av en livsmedelsanläggning ska en fast årlig kontrollavgift 

betalas. 

Avgiftens storlek baseras på den kontrolltid miljönämnden tilldelar anläggningen. 
Kontrolltiden bestäms genom en riskbedömning av anläggningen bestående av en 
riskklassificering med hänsyn till typ av företag och verksamhet, produktionens storlek 
och konsumentgrupper, bestämning av kontrolltidstillägg samt en 
erfarenhetsklassificering med hänsyn till nämndens erfarenheter av verksamheten. 

Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden multipliceras med 
timavgiften. 

13 § Om en tillämpning av 12 § skulle medföra att kontrolltiden för en anläggning blir 
uppenbart oriktig i förhållande det faktiska kontrollbehovet enligt nämndens 
riskbedömning, ska anläggningen istället tilldelas kontrolltid på grundval av nämndens 
bedömning av anläggningens kontrollbehov. 

14 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Sådan avgift ska betalas 
från och med det kalenderår som följer efter det att verksamheten påbörjats. Avgiften 
ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår. 

Vid riskklassning av anläggning betalas en avgift som motsvarar den årliga 
kontrollavgiften. Fast årlig avgift ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje 
påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs. 

Avgiftsskyldigheten upphör från och med det kalenderår som följer efter det att 
verksamheten vid anläggningen har upphört. 

Om anläggningen placeras i annan avgiftsklass eller annars tilldelas annan kontrolltid, 
ska den nya avgiften betalas från och med det följande kalenderåret.

 



15 § Den årliga kontrollavgiften ska betalas av den som äger, driver eller innehar 
anläggningen (livsmedels- eller foderföretagaren) vid kalenderårets början. 

Avgift för extra offentlig kontroll 
16 § Om påvisandet av bristande efterlevnad medför offentlig kontroll som går utöver den 

normala kontrollverksamheten, tas avgift ut för nedlagd kontrolltid med timavgift och 
för de faktiska kostnaderna för kontroll, provtagning och analys av prover. Vid tillfälle 
där extra kontroll anses vara obefogad uttas ingen avgift.

Enligt artikel 28 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 om 
offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och 
livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd, ska den 
företagare som har ansvaret för den bristande efterlevnaden eller får den företagare som 
äger eller innehar produkterna vid den tid då den extra offentliga kontrollen genomförs 
debiteras de kostnader som den extra offentliga kontrollen medför. 

17 § Timavgift tas ut i förhållande till den kontrolltid som fastställts för en anläggning eller i 
förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje ärende eller enligt de andra grunder 
som anges i taxan. I  de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid 
avses med kontrolltid den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har 
använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och 
myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i 
övrigt i ärendet samt föredragning och beslut. För inspektioner, mätningar och andra 
offentliga kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 lördagar, 
söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och 
helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.

Avgift för bemanning vid styckningsanläggningar 
18 § För miljönämndens bemanning vid slakterier, styckningsanläggningar och 

vilthanteringsanläggningar, tas utöver den årliga kontrollavgiften ut en beman-
ningsavgift för sådan offentlig kontroll som avses i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) 854/2004 samt i 18 § förordningen (2006:1166) om avgifter för 
offentlig kontroll av livsmedel och 4 § livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:21) 
om offentlig kontroll av livsmedel. Nämnden fastställer den kontrolltid som ska åtgå för 
bemanningen. Avgiften beräknas genom att kontrolltiden multipliceras med 
timavgiften. Avgiften ska motsvara nämndens faktiska kostnader för kontrollen. 
Avgiften ska betalas kvartalsvis.

Information om betalning, verkställighetsfrågor m.m.
19 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Miljönämnden i Lunds kommun. 

Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i faktura. 

20 § Av 33 § livsmedelslagen och 33 § lag om foder och animaliska biprodukter, framgår att 
Miljönämnd får förordna att dess beslut om avgift ska gälla omedelbart även om det 
överklagas.

21 § Enligt 31 § livsmedelslagen och 31 § lag om foder och animaliska biprodukter framgår 
att Miljönämndens beslut om avgift får överklagas hos länsstyrelsen. 

____________
Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2019.



Avgift för prövning och för handläggning i ärenden som har kommit in innan denna taxa trätt 
ikraft, tas ut enligt den tidigare gällande taxan. 
I kontrollsärenden tas avgift ut enligt den tidigare gällande taxan för den handläggningstid 
som lagts ner i ärendet före den 1 januari 2019. 



Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (4)

Sammanträdesdatum

2018-11-07

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 318 Taxa för prövning och tillsyn av 
strålskyddslagen

Dnr KS 2018/0724

Sammanfattning
Förslag till reviderad taxa för prövning och tillsyn av 
strålskyddslagen. Den nu gällande taxan fastställdes av 
kommunfullmäktige 2013-11-28, § 230. Lagstiftningen och 
regelverket har ändrats, uppdaterad beräkning av avgifterna samt 
verksamhetens tillsynsbehov gör att taxan behöver uppdateras och 
revideras.

Beslutsunderlag
Miljönämndens beslut den 13 september 2018, § 86, jämte bilaga
Förslag till Taxa för prövning och tillsyn av strålskyddslagen
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 25 september 2018

Yrkanden
Börje Hed (FNL), Fanny Johansson (S) och Axel Hallberg (MP) yrkar 
att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunkontorets 
förslag.

Börje Hed (FNL) yrkar därutöver att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige besluta

att ge miljönämnden i uppdrag att föreslå ett system där taxorna 
årligen justeras med ett lämpligt arbetskostnadsindex.

 

Helena Falk (V) yrkar att avgifterna höjs med 10 % till 1060kr/h.

 

Hans-Olof Andersson (SD) yrkar avslag på förslaget.

 

Helena Falk (V), Axel Hallberg (MP) och Fanny Johansson (S) yrkar 
avslag på Börje Heds (FNL) tilläggsyrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena, utom såvitt avser 
Börje Heds (FNL) tilläggsyrkande, och finner att kommunstyrelsen 
beslutar i enlighet med kommunkontorets förslag.

Ordföranden ställer därefter proposition på Börje Heds (FNL) 



Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2 (4)

Sammanträdesdatum

2018-11-07

Justerare Utdragsbestyrkande

tilläggsyrkande mot avslag på detsamma och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att bifalla tilläggsyrkandet.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa föreslagen taxa för prövning och tillsyn av 

strålskyddslagen, 
att gälla från och med 1 januari 2019, 
att ge miljönämnden rätt att löpande besluta om och utföra 

redaktionella ändringar i taxan, som inte innebär någon 
förändring i sak, såsom ändrad laghänvisning eller dylikt, samt

att   ge miljönämnden i uppdrag att föreslå ett system där taxorna 
årligen justeras med ett lämpligt arbetskostnadsindex.

Reservationer
Anders Almgren (S), Fanny Johansson (S), Björn Abelson (S), Axel 
Hallberg (MP), Helena Falk (V) och Hans-Olof Andersson (SD) 
reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.

Följande skriftliga reservation inges: Protbil. § 318/01-02.

Protokollsanteckningar
Fanny Johansson (S): Vi ser gärna möjligheten att utreda en 
indexuppräkning men vi kan inte ställa oss bakom Lundakvintettens 
förslag då det är för specifikt vad gäller val av index.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten



Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 3 (4)

Sammanträdesdatum Diarienummer

2018-11-07 KS 2018/0384

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Plats och tid Knutssalen, Rådhuset, 2018-11-07 klockan 15.00–18.20

Ledamöter Philip Sandberg (L), ordförande
Fredrik Ljunghill (M), vice ordf
Anders Almgren (S), 2:e v ordf, tjänstgör inte § 328 pga jäv
Camilla Neptune (L)
Birger Swahn (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Börje Hed (FNL)
Hedvig Åkesson (KD)
Fanny Johansson (S)
Björn Abelson (S), tjänstgör inte § 310 pga jäv
Helena Falk (V)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Lena Fällström (S), tjänstgör för Björn Abelson § 310 och för 
Anders Almgren (S) § 328
Axel Hallberg (MP), tjänstgör för Karin Svensson Smith (MP)

Ersättare Fabian Zäll (L)
Christine Ohlsson (M)
Klas Svanberg (M)
Louise Rehn Winsborg (M)
Mattias Horrdin (C)
Kenth Andersson (S)
Mats Olsson (V)
Cherry Batrapo (FI)
Christoffer Brinkåker (SD)

Övriga Christoffer Nilsson, kommundirektör
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör
Patrik Persson, controller
Johanna Davander, kommunikationschef
Kajsa Hansson Sigvardsson, kommunikatör
Emma Mesán, kommunjurist
Pernilla Ardhe, kommunjurist, sekreterare

Justerare Anders Almgren (S)
Fanny Johansson (S)

Paragrafer § 299-334



Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 4 (4)

Sammanträdesdatum Diarienummer

2018-11-07 KS 2018/0384

Justerare Utdragsbestyrkande

Plats och tid för justering Rådhuset, måndagen den 19 november 2018, kl 11.00

Underskrifter

Sekreterare

Pernilla Ardhe

Ordförande

Philip Sandberg (L)

Justerare

Anders Almgren (S) Fanny Johansson (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom 
anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2018-11-07

Paragrafer § 299-334

Datum då anslaget sätts upp 2018-11-20 Datum då anslaget tas ned 2018-12-12

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/Bruksgatan 22

Underskrift

Pernilla Ardhe



 

 

 

 

 

Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 7 november 

2018, ärende 20. Taxa för prövning och tillsyn av strålskyddslagen, 

(KF) Dnr KS 2018/0724 

 

Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet, till förmån för 

vårt eget avslagsyrkande.  

Förslaget var att höja timtaxan från 966 kronor till 1100 kronor. Vi yrkade 

avslag. Vi anser att det är bättre att sätta ett förändringstryck på arbetet så 

att priserna för kontrollverksamheten inte rusar iväg.  

 

 

För Sverigedemokraterna 2018-11-07 

 

 

_____________________ 

Hans-Olof Andersson 

ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund 



Reservation 
Ärende 19-22   
Dnr KS 2018/0723 
Dnr KS 2018/0724 
Dnr KS 2018/0725 
Dnr KS 2018/0726  

1 
 

Socialdemokraterna reservation ärende 19-22 

Vi socialdemokrater ser gärna att möjligheten till en indexuppräkning för dessa taxor utreds. 
Det finns många fördelar med att taxejusteringarna i huvudsak följer ett index. Det blir mer 
förutsägbart och det finns en logik i att justeringarna följer prisutvecklingen. Att det borgerliga 
minoritetsstyret dock samma dag som kommunstyrelsen sammanträder presenterar ett färdigt 
förslag på vilket index som ska gälla är dock inte ett seriöst sätt att diskutera en sådan 
indexering. Istället borde uppdraget vara bredare utformat så att olika index ses över och det 
som bäst lämpar sig i sammanhanget är det som föreslås användas. Det kan mycket väl vara det 
index som det borgerliga minoritetsstyret föreslagit. Men utan en ordentlig utredning går det 
inte att ta ställning till förslaget. 

Därför reserverar vi socialdemokrater oss mot kommunstyrelsens beslut till förmån för vårt eget 
yrkande. 

 

 

Anders Almgren (S) Fanny Johansson (S) 
2:e vice ordförande kommunstyrelsens Ledamot kommunstyrelsen  

 

 



Kommunkontoret Tjänsteskrivelse 1 (2)

Administrativa avdelningen 2018-09-25 Diarienummer

KS 2018/0724

Postadress Besöksadress Telefon växel Internetadress E-post
Box 41
22100 Lund

Stortorget 7 046-35 50 00 www.lund.se kommunkontoret@lund.se

Gunnar Jönsson

046-355922

gunnar.jonsson@lund.se

Kommunstyrelsen

Taxa för prövning och tillsyn av strålskyddslagen

Sammanfattning
Förslag till reviderad taxa för prövning och tillsyn av 
strålskyddslagen. Den nu gällande taxan fastställdes av 
kommunfullmäktige 2013-11-28, § 230. Lagstiftningen och 
regelverket har ändrats, uppdaterad beräkning av avgifterna samt 
verksamhetens tillsynsbehov gör att taxan behöver uppdateras och 
revideras.

Beslutsunderlag
Miljönämndens beslut den 13 september 2018, § 86, jämte bilaga
Förslag till Taxa för prövning och tillsyn av strålskyddslagen
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 25 september 2018

Barnets bästa
Miljönämndens agerande syftar till att främja en hållbar utveckling 
som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras 
en hälsosam och god miljö.

Ärendet
Enligt 16 a § strålskyddslagen (SFS 1988:293) får en kommunal 
myndighet ta ut avgifter för kostnader i samband med prövning och 
tillsyn. Principen att förorenaren ska betala ligger till grund för 
ekonomiska ställningstaganden inom miljö- och hälsoskydds-
området. 

Den nu gällande taxan fastställdes av kommunfullmäktige 2013-11-
28, § 230. Lagstiftningen och regelverket har ändrats, uppdaterad 
beräkning av avgifterna samt verksamhetens tillsynsbehov gör att 
taxan behöver uppdateras och revideras.

Vid framtagande av nu föreliggande förslag till reviderad taxa 
avseende strålskyddslagen har förvaltningen utgått från den 
befintliga taxan. Sveriges kommuner och landstings underlag för att 
beräkna tillsynsavgifterna har använts tillsammans med 
förvaltningens erfarenhet och omkringliggande kommuners taxor. 



Tjänsteskrivelse 2 (2)

2018-09-25 Diarienummer

KS 2018/0724

Timavgiften, idag 966 kronor och i princip oförändrad sedan 2013, 
ska motsvara kostnaden för miljönämndens arbetsinsats och föreslås 
vara 1100 kronor, lika för samtliga tillsynsområden inom 
miljönämndens ansvarsområden.

Då taxan fastställs av kommunfullmäktige måste varje liten ändring 
också beslutas av kommunfullmäktige. Det underlättar att hålla 
taxan uppdaterad om miljönämnden ges rätt att besluta om 
redaktionella ändringar, som inte innebär någon förändring i sak, 
såsom ändrad laghänvisning eller dylikt.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa föreslagen taxa för prövning och tillsyn av 

strålskyddslagen,

att gälla från och med 1 januari 2019, samt

att ge miljönämnden rätt att löpande besluta om och utföra 
redaktionella ändringar i taxan, som inte innebär någon 
förändring i sak, såsom ändrad laghänvisning eller dylikt

Carin Hillåker
Tf kommundirektör

Jesper Jacobsson
Administrativ chef

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten



Miljönämnden Protokollsutdrag 1 (4)

Sammanträdesdatum

2018-09-13

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 86 Reviderad taxa för prövning och tillsyn 
enligt miljöbalken, livsmedelslagen, lagen 
om sprängämnesprekursorer och 
strålskyddslagen i Lunds kommun

Dnr MN 2018/0102

Sammanfattning
MR dnr 2018.2189.

Förslag till reviderad taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, 
livsmedelslagen, lagen om sprängämnesprekursorer och 
strålskyddslagen i Lunds kommun. Den nu gällande taxan 
fastställdes av kommunfullmäktige 2013-11-28 § 230. Lagstiftningen 
och regelverket för flera av tillsynsområdena har ändrats, 
uppdaterad beräkning av avgifterna samt verksamheternas 
tillsynsbehov gör att taxan behöver uppdaterats och revideras.

Miljönämnden föreslås besluta

att hemställa om att kommunfullmäktige fastställer föreslagna 
taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, 
livsmedelslagen, lagen om sprängämnesprekursorer och 
strålskyddslagen och att den skall gälla från och med 1 januari 
2019, samt

 
att hemställa om att kommunfullmäktige beslutar att ge 

miljönämnden rätt att löpande besluta om och utföra 
redaktionella ändringar i taxan, som inte innebär någon 
förändring i sak, såsom ändrad laghänvisning eller dylikt.

Beslutsunderlag
MN tjänsteskrivelse 2018-09-03, dnr MN 2018/0102.1 och MR 
2018.2189.1.

Beslut

Miljönämnden beslutar
att hemställa om att kommunfullmäktige fastställer föreslagna 

taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, 
livsmedelslagen, lagen om sprängämnesprekursorer och 
strålskyddslagen och att den skall gälla från och med 1 januari 
2019, samt

 



Miljönämnden Protokollsutdrag 2 (4)

Sammanträdesdatum

2018-09-13

Justerare Utdragsbestyrkande

att hemställa om att kommunfullmäktige beslutar att ge 
miljönämnden rätt att löpande besluta om och utföra 
redaktionella ändringar i taxan, som inte innebär någon 
förändring i sak, såsom ändrad laghänvisning eller dylikt.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen



Miljönämnden Protokollsutdrag 3 (4)

Sammanträdesdatum Diarienummer

2018-09-13 MN 2018/0096

Justerare Utdragsbestyrkande

Miljönämnden

Plats och tid Kristallen, Brotorget 1, Meteoriten, 2018-09-13 klockan 18.00–
21.10

Ledamöter Petter Forkstam (MP), ordförande
Lars V Andersson (C), 2:e vice ordförande
Vlasta Sabljak (S)
Carl von Friesendorff (M)
Ewa Björnberg (MP)
Robert Barnes (L)
Ljiljana Lipovac (KD)

Tjänstgörande ersättare Ludvig Stigsson (S), tjänstgör för Eleni Rezaii Liakou (S)
Margareta Grip Holmes (S), tjänstgör för Mathias Thurén (S)
Maj-Britt Dahlquist (M), tjänstgör för Johan Thümmel (M)
Lars Siljebratt (V), tjänstgör för Olof Peterffy (V)

Ersättare Ivan Kruzela (S)
Martin Stockfors (MP)
Raed Bashitialshaaer (MP)
Bozena Irene Werbart (L)
Peter Hedberg (L)
Lisa Mari Sundin (C)

Övriga Björn Berséus, Förvaltningschef
Sabina Lindell, Nämndsekreterare
Anna Kristensen, Förvaltningssekreterare

Justerare Ludvig Stigsson (S)

Paragrafer § 83-97

Plats och tid för justering 20 september 2018 kl. 08.00, Kristallen, Brotorget 1, 
sammanträdesrum Tilliten



Miljönämnden Protokollsutdrag 4 (4)

Sammanträdesdatum Diarienummer

2018-09-13 MN 2018/0096

Justerare Utdragsbestyrkande

Underskrifter

Sekreterare

Sabina Lindell

Ordförande

Petter Forkstam (MP)

Justerare

Ludvig Stigsson (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom 
anslag.

Organ Miljönämnden

Sammanträdesdatum 2018-09-13

Paragrafer § 83-97

Datum då anslaget sätts upp 2018-09-21 Datum då anslaget tas ned 2018-10-15

Förvaringsplats för protokollet Miljöförvaltningen, Brotorget 1, 222 37 Lund

Underskrift

Sabina Lindell



Miljöförvaltningen Tjänsteskrivelse 1 (3)

Ledningen 2018-09-03 Diarienummer

MN 2018/0102.1           
MR 2018.2189.1

Postadress Besöksadress Telefon växel Internetadress E-post
Box 41
221 00 Lund

Brotorget 1 046-35 50 00 www.lund.se miljoforvaltningen@lund.se

Björn Berséus

046-359 52 60

bjorn.berseus@lund.se

Miljönämnden

Reviderad taxa för prövning och tillsyn enligt 
miljöbalken, livsmedelslagen, lagen om 
sprängämnesprekursorer och strålskyddslagen i 
Lunds kommun

Sammanfattning
Förslag till reviderad taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, 
livsmedelslagen, lagen om sprängämnesprekursorer och 
strålskyddslagen i Lunds kommun. Den nu gällande taxan 
fastställdes av kommunfullmäktige 2013-11-28 § 230. Lagstiftningen 
och regelverket för flera av tillsynsområdena har ändrats, 
uppdaterad beräkning av avgifterna samt verksamheternas 
tillsynsbehov gör att taxan behöver uppdaterats och revideras.

Miljönämnden föreslås besluta 

att hemställa om att kommunfullmäktige fastställer föreslagna 
taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, 
livsmedelslagen, lagen om sprängämnesprekursorer och 
strålskyddslagen och att den skall gälla från och med 1 januari 
2019, samt

att hemställa om att kommunfullmäktige beslutar att ge 
miljönämnden rätt att löpande besluta om och utföra 
redaktionella ändringar i taxan, som inte innebär någon 
förändring i sak, såsom ändrad laghänvisning eller dylikt.

Beslutsunderlag
MN tjänsteskrivelse 2018-09-03, dnr MN 2018/0102.1 och MR 
2018.2189.1.

Barnets bästa
Miljönämndens agerande syftar till att främja en hållbar utveckling 
som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras 
en hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger på insikten 
att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra 
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och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen 
väl.

En förutsättning för att miljönämnden skall kunna fullfölja sitt 
uppdrag är att tillräckliga resurser tillförs verksamheten.

Ärendet
Enligt 27 kap 1 § miljöbalken (SFS 1998:808) och 16a § 
strålskyddslagen (SFS 1988:293), lagen om sprängämnes-
prekursorer (SFS 2014:799) samt förordningen om avgifter för 
offentlig kontroll av livsmedel (SFS 2006:1166) får en kommunal 
myndighet ta ut avgifter för kostnader i samband med prövning och 
tillsyn. Principen att förorenaren ska betala ligger till grund för 
ekonomiska ställningstaganden inom miljö- och hälsoskydds-
området. 

Den nu gällande taxan fastställdes av kommunfullmäktige 2013-11-
28 § 230. Lagstiftningen och regelverket för flera av 
tillsynsområdena har ändrats, uppdaterad beräkning av avgifterna 
samt verksamheternas tillsynsbehov gör att taxan behöver 
uppdaterats och revideras.

Vid framtagande av nu föreliggande förslag till reviderad taxa 
avseende prövning och tillsyn enligt miljöbalken, livsmedelslagen, 
lagen om sprängämnesprekursorer samt strålskyddslagen har 
förvaltningen utgått från den befintliga taxan. Sveriges kommuner 
och landstings underlag för att beräkna tillsynsavgifterna har 
använts tillsammans med förvaltningens erfarenhet och 
omkringliggande kommuners taxor. 

Timavgiften, idag 966 kronor och i princip oförändrad sedan 2013, 
skall motsvara kostnaden för miljönämndens arbetsinsats och 
föreslås vara 1100 kronor, lika för samtliga tillsynsområden inom 
miljönämndens ansvarsområden.

Då taxan fastställs av kommunfullmäktige måste varje liten ändring 
också beslutas av kommunfullmäktige. Det hade underlättat att hålla 
taxan uppdaterad om miljönämnden gavs rätt att besluta om 
redaktionella ändringar, som inte innebär någon förändring i sak, 
såsom ändrad laghänvisning eller dylikt.

Förvaltningens förslag till beslut

Miljönämnden föreslås besluta
att hemställa om att kommunfullmäktige fastställer föreslagna 

taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, 
livsmedelslagen, lagen om sprängämnesprekursorer och 
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strålskyddslagen och att den skall gälla från och med 1 januari 
2019, samt

att hemställa om att kommunfullmäktige beslutar att ge 
miljönämnden rätt att löpande besluta om och utföra 
redaktionella ändringar i taxan, som inte innebär någon 
förändring i sak, såsom ändrad laghänvisning eller dylikt.

Björn Berséus
Miljödirektör

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen



2018-09-03

Taxa för prövning och tillsyn av 
strålskyddslagen
Inledande bestämmelser
1 § Denna taxa gäller avgifter för Miljönämndens i Lunds kommun kostnader för tillsyn 

enligt strålskyddslagen (2018:396) och de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen.

2 § Vid tillämpningen av denna taxa är avgiften 1100 kronor per timme nedlagd
handläggningstid. 

3 § Miljönämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att justera de i denna taxa 
antagna avgifterna med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas 
förändring i konsumentprisindex (totalindex) räknat fram till den 1 oktober före 
avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är oktober månad 2018.

4 § Avgiftsskyldig är den som bedriver eller avser att bedriva solarieverksamhet som omfattas av 
strålskyddslagen.

5 § Avgift enligt denna taxa tas ut för handläggning och andra åtgärder vid tillsyn av 
strålskyddet på solarier.

6 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för:

1. Tillsyn som sker med anledning av klagomål som visar sig vara obefogat.
2. Handläggning som sker med anledning av att beslut av Miljönämnden enligt 

strålskyddslagen eller föreskrifter meddelade med stöd av lagen överklagas.

7 § Beslut om avgift enligt denna taxa fattas av Miljönämnden. 

Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, 
tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och andra omständigheter, får avgift enligt 
denna taxa sättas ned eller efterskänkas. 

8 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Miljönämnden. Betalning ska ske inom
tid som anges i beslutet om avgift eller i faktura.

Avgift med anledning av anmälan
9 § Av 10 § Strålskyddsmyndighetens föreskrifter om solarier och artificiella 

solningsanläggningar (SSMFS 2012:5) framgår att den som bedriver verksamhet i 
vilken solarium upplåts till allmänheten ska anmäla verksamheten till Miljönämnden.

Avgift för handläggning med anledning av anmälan av solarieverksamhet tas ut med 4 
gånger timavgiften. 
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Avgift med anledning av anmälan ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som 
anmälan avser.

Avgift för anmälan ska erläggas även om anmälan avslås.

Avgifter för tillsyn
10 § Årlig avgift för tillsyn (årsavgift) ska erläggas med två timmar per anläggning. Den 

årliga tillsynsavgiften beräknas genom att tilldelad tillsynstid multipliceras med 
timavgiften.

Avgiften ska erläggas av den som bedriver verksamhet som är anmälningspliktig
enligt vad som framgår av 9 § ovan.

Årsavgiften omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Årsavgift ska betalas med
helt avgiftsbelopp från och med det kalenderår som följer efter det att anmälan skett
eller om verksamheten har bedrivits utan föregående anmälan, det år som följer efter det 
att verksamheten har påbörjats. Årsavgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp 
för varje påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs. Avgiftsskyldigheten upphör 
från och med det kalenderår som följer efter det att verksamheten har upphört.

Inspektioner och andra tillsynsinsatser med anledning av att verksamhetsutövaren bryter 
mot villkor, inte åtlyder förelägganden eller förbud eller som föranleds av extraordinära 
händelser, ingår inte i den fasta årsavgiften. För sådana åtgärder tas timavgift ut, 
beräknad enligt 12 §.

11 § Miljönämnden får i särskild ordning för visst år besluta om tilläggsavgift. Denna får
tas ut ett visst år utöver årsavgiften om denna väsentligt avviker från faktiskt utförd
tillsyn. Tilläggsavgift beräknas som timavgift enligt 12 § och debiteras i efterskott.

12 § För sådan tillsyn, prövning och handläggning som varken omfattas av årlig 
tillsynsavgift, fast avgift eller av eller tilläggsavgift, tas timavgift ut. 

Timavgift tas ut i förhållande till nedlagd handläggningstid i varje ärende. Med 
handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid miljönämnden 
har lagt ner i ärendet, samt restid. Avgift tas inte ut för den restid som vid varje tur- och 
returresa överstiger två timmar. 

Timavgift tas ut för varje halv timme nedlagd handläggningstid. 

För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 
19.00 och 07.00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, midsommarafton 
eller helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.

___________________________________
Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2019.
Avgift för prövning och för handläggning av anmälan i ärenden som har kommit in innan 
denna taxa trätt ikraft, tas ut enligt den tidigare gällande taxan. 
I tillsynsärenden tas avgift ut enligt den tidigare gällande taxan för den handläggningstid som 
lagts ner i ärendet före den 1 januari 2019. 
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Sammanträdesdatum

2018-11-07

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 319 Taxa för prövning och tillsyn av lagen om 
sprängämnesprekursorer

Dnr KS 2018/0725

Sammanfattning
Förslag till reviderad taxa för prövning och tillsyn av lagen om 
sprängämnesprekursorer. Den nu gällande taxan fastställdes av 
kommunfullmäktige 2013-11-28, § 230. Lagstiftningen och 
regelverket har ändrats, uppdaterad beräkning av avgifterna samt 
verksamhetens tillsynsbehov gör att taxan behöver uppdateras och 
revideras.

Beslutsunderlag
Miljönämndens beslut den 13 september 2018, § 86, jämte bilaga
Förslag till Taxa för prövning och tillsyn av lagen om 
sprängämnesprekursorer
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 25 september 2018

Yrkanden
Börje Hed (FNL), Fanny Johansson (S) och Axel Hallberg (MP) yrkar 
att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunkontorets 
förslag.

Börje Hed (FNL) yrkar därutöver att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige besluta

att ge miljönämnden i uppdrag att föreslå ett system där taxorna 
årligen justeras med ett lämpligt arbetskostnadsindex.

 

Helena Falk (V) yrkar att avgifterna höjs med 10 % till 1060kr/h.

 

Hans-Olof Andersson (SD) yrkar avslag på förslaget.

 

Helena Falk (V), Axel Hallberg (MP) och Fanny Johansson (S) yrkar 
avslag på Börje Heds (FNL) tilläggsyrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena, utom såvitt avser 
Börje Heds (FNL) tilläggsyrkande, och finner att kommunstyrelsen 
beslutar i enlighet med kommunkontorets förslag.
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Sammanträdesdatum

2018-11-07

Justerare Utdragsbestyrkande

Ordföranden ställer därefter proposition på Börje Heds (FNL) 
tilläggsyrkande mot avslag på detsamma och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att bifalla tilläggsyrkandet.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa föreslagen taxa för prövning och tillsyn av lagen om 

sprängämnesprekursorer, 
att gälla från och med 1 januari 2019, 
att ge miljönämnden rätt att löpande besluta om och utföra 

redaktionella ändringar i taxan, som inte innebär någon 
förändring i sak, såsom ändrad laghänvisning eller dylikt, samt

att ge miljönämnden i uppdrag att föreslå ett system där taxorna 
årligen justeras med ett lämpligt arbetskostnadsindex.

Reservationer
Anders Almgren (S), Fanny Johansson (S), Björn Abelson (S), Axel 
Hallberg (MP), Helena Falk (V) och Hans-Olof Andersson (SD) 
reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.

Följande skriftliga reservation inges: Protbil. § 319/01-02.

Protokollsanteckningar
Fanny Johansson (S): Vi ser gärna möjligheten att utreda en 
indexuppräkning men vi kan inte ställa oss bakom Lundakvintettens 
förslag då det är för specifikt vad gäller val av index.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten
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Sammanträdesdatum Diarienummer

2018-11-07 KS 2018/0384

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Plats och tid Knutssalen, Rådhuset, 2018-11-07 klockan 15.00–18.20

Ledamöter Philip Sandberg (L), ordförande
Fredrik Ljunghill (M), vice ordf
Anders Almgren (S), 2:e v ordf, tjänstgör inte § 328 pga jäv
Camilla Neptune (L)
Birger Swahn (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Börje Hed (FNL)
Hedvig Åkesson (KD)
Fanny Johansson (S)
Björn Abelson (S), tjänstgör inte § 310 pga jäv
Helena Falk (V)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Lena Fällström (S), tjänstgör för Björn Abelson § 310 och för 
Anders Almgren (S) § 328
Axel Hallberg (MP), tjänstgör för Karin Svensson Smith (MP)

Ersättare Fabian Zäll (L)
Christine Ohlsson (M)
Klas Svanberg (M)
Louise Rehn Winsborg (M)
Mattias Horrdin (C)
Kenth Andersson (S)
Mats Olsson (V)
Cherry Batrapo (FI)
Christoffer Brinkåker (SD)

Övriga Christoffer Nilsson, kommundirektör
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör
Patrik Persson, controller
Johanna Davander, kommunikationschef
Kajsa Hansson Sigvardsson, kommunikatör
Emma Mesán, kommunjurist
Pernilla Ardhe, kommunjurist, sekreterare

Justerare Anders Almgren (S)
Fanny Johansson (S)

Paragrafer § 299-334
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Sammanträdesdatum Diarienummer

2018-11-07 KS 2018/0384

Justerare Utdragsbestyrkande

Plats och tid för justering Rådhuset, måndagen den 19 november 2018, kl 11.00

Underskrifter

Sekreterare

Pernilla Ardhe

Ordförande

Philip Sandberg (L)

Justerare

Anders Almgren (S) Fanny Johansson (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom 
anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2018-11-07

Paragrafer § 299-334

Datum då anslaget sätts upp 2018-11-20 Datum då anslaget tas ned 2018-12-12

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/Bruksgatan 22

Underskrift

Pernilla Ardhe



 

 

 

 

 

Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 7 november 

2018, ärende 21. Taxa för prövning och tillsyn av lagen om 

sprängämnesprekursorer, (KF) Dnr KS 2018/0725 

 

Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet, till förmån för 

vårt eget avslagsyrkande. Förslaget var att höja timtaxan från 966 kronor 

till 1100 kronor. Vi anser att det är bättre att sätta ett förändringstryck på 

arbetet så att priserna för kontrollverksamheten inte rusar iväg.  

 

 

För Sverigedemokraterna 2018-11-07 

 

 

_____________________ 

Hans-Olof Andersson 

ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund 



Reservation 
Ärende 19-22   
Dnr KS 2018/0723 
Dnr KS 2018/0724 
Dnr KS 2018/0725 
Dnr KS 2018/0726  

1 
 

Socialdemokraterna reservation ärende 19-22 

Vi socialdemokrater ser gärna att möjligheten till en indexuppräkning för dessa taxor utreds. 
Det finns många fördelar med att taxejusteringarna i huvudsak följer ett index. Det blir mer 
förutsägbart och det finns en logik i att justeringarna följer prisutvecklingen. Att det borgerliga 
minoritetsstyret dock samma dag som kommunstyrelsen sammanträder presenterar ett färdigt 
förslag på vilket index som ska gälla är dock inte ett seriöst sätt att diskutera en sådan 
indexering. Istället borde uppdraget vara bredare utformat så att olika index ses över och det 
som bäst lämpar sig i sammanhanget är det som föreslås användas. Det kan mycket väl vara det 
index som det borgerliga minoritetsstyret föreslagit. Men utan en ordentlig utredning går det 
inte att ta ställning till förslaget. 

Därför reserverar vi socialdemokrater oss mot kommunstyrelsens beslut till förmån för vårt eget 
yrkande. 

 

 

Anders Almgren (S) Fanny Johansson (S) 
2:e vice ordförande kommunstyrelsens Ledamot kommunstyrelsen  
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Administrativa avdelningen 2018-09-25 Diarienummer

KS 2018/0725

Postadress Besöksadress Telefon växel Internetadress E-post
Box 41
22100 Lund

Stortorget 7 046-35 50 00 www.lund.se kommunkontoret@lund.se

Gunnar Jönsson

046-355922

gunnar.jonsson@lund.se

Kommunstyrelsen

Taxa för prövning och tillsyn av lagen om 
sprängämnesprekursorer

Sammanfattning
Förslag till reviderad taxa för prövning och tillsyn av lagen om 
sprängämnesprekursorer.  Den nu gällande taxan fastställdes av 
kommunfullmäktige 2013-11-28, § 230. Lagstiftningen och 
regelverket har ändrats, uppdaterad beräkning av avgifterna samt 
verksamhetens tillsynsbehov gör att taxan behöver uppdateras och 
revideras.

Beslutsunderlag
Miljönämndens beslut den 13 september 2018, § 86, jämte bilaga
Förslag till Taxa för prövning och tillsyn av lagen om 
sprängämnesprekursorer
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 25 september 2018

Barnets bästa
Miljönämndens agerande syftar till att främja en hållbar utveckling 
som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras 
en hälsosam och god miljö.

Ärendet
Enligt lagen om sprängämnesprekursorer (SDS 2014:799) får en 
kommunal myndighet ta ut avgifter för kostnader i samband med 
prövning och tillsyn. Principen att förorenaren ska betala ligger till 
grund för ekonomiska ställningstaganden inom miljö- och 
hälsoskyddsområdet. 

Den nu gällande taxan fastställdes av kommunfullmäktige 2013-11-
28, § 230. Lagstiftningen och regelverket har ändrats, uppdaterad 
beräkning av avgifterna samt verksamhetens tillsynsbehov gör att 
taxan behöver uppdateras och revideras.

Vid framtagande av nu föreliggande förslag till reviderad taxa för 
prövning och tillsyn av lagen om sprängämnesprekursorer har 
förvaltningen utgått från den befintliga taxan. Sveriges kommuner 
och landstings underlag för att beräkna tillsynsavgifterna har 
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använts tillsammans med förvaltningens erfarenhet och 
omkringliggande kommuners taxor. 

Timavgiften, idag 966 kronor och i princip oförändrad sedan 2013, 
ska motsvara kostnaden för miljönämndens arbetsinsats och föreslås 
vara 1100 kronor, lika för samtliga tillsynsområden inom 
miljönämndens ansvarsområden.

Då taxan fastställs av kommunfullmäktige måste varje liten ändring 
också beslutas av kommunfullmäktige. Det underlättar att hålla 
taxan uppdaterad om miljönämnden ges rätt att besluta om 
redaktionella ändringar, som inte innebär någon förändring i sak, 
såsom ändrad laghänvisning eller dylikt.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa föreslagen taxa för prövning och tillsyn av lagen om 

sprängämnesprekursorer,

att gälla från och med 1 januari 2019, samt

att ge miljönämnden rätt att löpande besluta om och utföra 
redaktionella ändringar i taxan, som inte innebär någon 
förändring i sak, såsom ändrad laghänvisning eller dylikt.

Carin Hillåker
Tf kommundirektör

Jesper Jacobsson
Administrativ chef

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten
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Sammanträdesdatum

2018-09-13

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 86 Reviderad taxa för prövning och tillsyn 
enligt miljöbalken, livsmedelslagen, lagen 
om sprängämnesprekursorer och 
strålskyddslagen i Lunds kommun

Dnr MN 2018/0102

Sammanfattning
MR dnr 2018.2189.

Förslag till reviderad taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, 
livsmedelslagen, lagen om sprängämnesprekursorer och 
strålskyddslagen i Lunds kommun. Den nu gällande taxan 
fastställdes av kommunfullmäktige 2013-11-28 § 230. Lagstiftningen 
och regelverket för flera av tillsynsområdena har ändrats, 
uppdaterad beräkning av avgifterna samt verksamheternas 
tillsynsbehov gör att taxan behöver uppdaterats och revideras.

Miljönämnden föreslås besluta

att hemställa om att kommunfullmäktige fastställer föreslagna 
taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, 
livsmedelslagen, lagen om sprängämnesprekursorer och 
strålskyddslagen och att den skall gälla från och med 1 januari 
2019, samt

 
att hemställa om att kommunfullmäktige beslutar att ge 

miljönämnden rätt att löpande besluta om och utföra 
redaktionella ändringar i taxan, som inte innebär någon 
förändring i sak, såsom ändrad laghänvisning eller dylikt.

Beslutsunderlag
MN tjänsteskrivelse 2018-09-03, dnr MN 2018/0102.1 och MR 
2018.2189.1.

Beslut

Miljönämnden beslutar
att hemställa om att kommunfullmäktige fastställer föreslagna 

taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, 
livsmedelslagen, lagen om sprängämnesprekursorer och 
strålskyddslagen och att den skall gälla från och med 1 januari 
2019, samt
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Sammanträdesdatum

2018-09-13

Justerare Utdragsbestyrkande

att hemställa om att kommunfullmäktige beslutar att ge 
miljönämnden rätt att löpande besluta om och utföra 
redaktionella ändringar i taxan, som inte innebär någon 
förändring i sak, såsom ändrad laghänvisning eller dylikt.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum Diarienummer

2018-09-13 MN 2018/0096

Justerare Utdragsbestyrkande

Miljönämnden

Plats och tid Kristallen, Brotorget 1, Meteoriten, 2018-09-13 klockan 18.00–
21.10

Ledamöter Petter Forkstam (MP), ordförande
Lars V Andersson (C), 2:e vice ordförande
Vlasta Sabljak (S)
Carl von Friesendorff (M)
Ewa Björnberg (MP)
Robert Barnes (L)
Ljiljana Lipovac (KD)

Tjänstgörande ersättare Ludvig Stigsson (S), tjänstgör för Eleni Rezaii Liakou (S)
Margareta Grip Holmes (S), tjänstgör för Mathias Thurén (S)
Maj-Britt Dahlquist (M), tjänstgör för Johan Thümmel (M)
Lars Siljebratt (V), tjänstgör för Olof Peterffy (V)

Ersättare Ivan Kruzela (S)
Martin Stockfors (MP)
Raed Bashitialshaaer (MP)
Bozena Irene Werbart (L)
Peter Hedberg (L)
Lisa Mari Sundin (C)

Övriga Björn Berséus, Förvaltningschef
Sabina Lindell, Nämndsekreterare
Anna Kristensen, Förvaltningssekreterare

Justerare Ludvig Stigsson (S)

Paragrafer § 83-97

Plats och tid för justering 20 september 2018 kl. 08.00, Kristallen, Brotorget 1, 
sammanträdesrum Tilliten
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Sammanträdesdatum Diarienummer

2018-09-13 MN 2018/0096

Justerare Utdragsbestyrkande

Underskrifter

Sekreterare

Sabina Lindell

Ordförande

Petter Forkstam (MP)

Justerare

Ludvig Stigsson (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom 
anslag.

Organ Miljönämnden

Sammanträdesdatum 2018-09-13

Paragrafer § 83-97

Datum då anslaget sätts upp 2018-09-21 Datum då anslaget tas ned 2018-10-15

Förvaringsplats för protokollet Miljöförvaltningen, Brotorget 1, 222 37 Lund

Underskrift

Sabina Lindell



Miljöförvaltningen Tjänsteskrivelse 1 (3)

Ledningen 2018-09-03 Diarienummer

MN 2018/0102.1           
MR 2018.2189.1

Postadress Besöksadress Telefon växel Internetadress E-post
Box 41
221 00 Lund

Brotorget 1 046-35 50 00 www.lund.se miljoforvaltningen@lund.se

Björn Berséus

046-359 52 60

bjorn.berseus@lund.se

Miljönämnden

Reviderad taxa för prövning och tillsyn enligt 
miljöbalken, livsmedelslagen, lagen om 
sprängämnesprekursorer och strålskyddslagen i 
Lunds kommun

Sammanfattning
Förslag till reviderad taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, 
livsmedelslagen, lagen om sprängämnesprekursorer och 
strålskyddslagen i Lunds kommun. Den nu gällande taxan 
fastställdes av kommunfullmäktige 2013-11-28 § 230. Lagstiftningen 
och regelverket för flera av tillsynsområdena har ändrats, 
uppdaterad beräkning av avgifterna samt verksamheternas 
tillsynsbehov gör att taxan behöver uppdaterats och revideras.

Miljönämnden föreslås besluta 

att hemställa om att kommunfullmäktige fastställer föreslagna 
taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, 
livsmedelslagen, lagen om sprängämnesprekursorer och 
strålskyddslagen och att den skall gälla från och med 1 januari 
2019, samt

att hemställa om att kommunfullmäktige beslutar att ge 
miljönämnden rätt att löpande besluta om och utföra 
redaktionella ändringar i taxan, som inte innebär någon 
förändring i sak, såsom ändrad laghänvisning eller dylikt.

Beslutsunderlag
MN tjänsteskrivelse 2018-09-03, dnr MN 2018/0102.1 och MR 
2018.2189.1.

Barnets bästa
Miljönämndens agerande syftar till att främja en hållbar utveckling 
som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras 
en hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger på insikten 
att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra 
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och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen 
väl.

En förutsättning för att miljönämnden skall kunna fullfölja sitt 
uppdrag är att tillräckliga resurser tillförs verksamheten.

Ärendet
Enligt 27 kap 1 § miljöbalken (SFS 1998:808) och 16a § 
strålskyddslagen (SFS 1988:293), lagen om sprängämnes-
prekursorer (SFS 2014:799) samt förordningen om avgifter för 
offentlig kontroll av livsmedel (SFS 2006:1166) får en kommunal 
myndighet ta ut avgifter för kostnader i samband med prövning och 
tillsyn. Principen att förorenaren ska betala ligger till grund för 
ekonomiska ställningstaganden inom miljö- och hälsoskydds-
området. 

Den nu gällande taxan fastställdes av kommunfullmäktige 2013-11-
28 § 230. Lagstiftningen och regelverket för flera av 
tillsynsområdena har ändrats, uppdaterad beräkning av avgifterna 
samt verksamheternas tillsynsbehov gör att taxan behöver 
uppdaterats och revideras.

Vid framtagande av nu föreliggande förslag till reviderad taxa 
avseende prövning och tillsyn enligt miljöbalken, livsmedelslagen, 
lagen om sprängämnesprekursorer samt strålskyddslagen har 
förvaltningen utgått från den befintliga taxan. Sveriges kommuner 
och landstings underlag för att beräkna tillsynsavgifterna har 
använts tillsammans med förvaltningens erfarenhet och 
omkringliggande kommuners taxor. 

Timavgiften, idag 966 kronor och i princip oförändrad sedan 2013, 
skall motsvara kostnaden för miljönämndens arbetsinsats och 
föreslås vara 1100 kronor, lika för samtliga tillsynsområden inom 
miljönämndens ansvarsområden.

Då taxan fastställs av kommunfullmäktige måste varje liten ändring 
också beslutas av kommunfullmäktige. Det hade underlättat att hålla 
taxan uppdaterad om miljönämnden gavs rätt att besluta om 
redaktionella ändringar, som inte innebär någon förändring i sak, 
såsom ändrad laghänvisning eller dylikt.

Förvaltningens förslag till beslut

Miljönämnden föreslås besluta
att hemställa om att kommunfullmäktige fastställer föreslagna 

taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, 
livsmedelslagen, lagen om sprängämnesprekursorer och 
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strålskyddslagen och att den skall gälla från och med 1 januari 
2019, samt

att hemställa om att kommunfullmäktige beslutar att ge 
miljönämnden rätt att löpande besluta om och utföra 
redaktionella ändringar i taxan, som inte innebär någon 
förändring i sak, såsom ändrad laghänvisning eller dylikt.

Björn Berséus
Miljödirektör

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen



2018-09-03

Taxa för prövning och tillsyn av 
lagen om sprängämnesprekursorer
1 § Avgift enligt denna taxa erläggs för miljönämndens verksamhet enligt lagen (2014:799) 

om sprängämnesprekursorer och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 
98/2013 av den 15 januari 2013 om saluföring och användning av 
sprängämnesprekursorer.

2 § Avgiftsskyldiga är ekonomiska aktörer enligt förordningen EU/98/2013 som 
tillhandahåller sprängämnesprekursorer till enskilda.

3 § För tillsyn av ekonomiska aktörer som tillhandahåller sprängämnesprekursorer till 
enskilda enligt lagen om sprängämnesprekursorer tas en timavgift ut, avgiften uppgår till 
1100 kronor per timme

Timavgift tas ut i förhållande till nedlagd handläggningstid i varje ärende. Med 
handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid miljönämnden har 
lagt ner i ärendet, samt restid. Avgift tas inte ut för den restid som vid varje tur- och 
returresa överstiger två timmar. 

Timavgift tas ut för varje halv timme nedlagd handläggningstid. 

För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 
19.00 och 07.00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, midsommarafton 
eller helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.

4 § Miljönämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att justera de i denna taxa 
antagna avgifterna med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas 
förändring i konsumentprisindex (totalindex) räknat fram till den 1 oktober före 
avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är oktober månad 2018.

5 § Om det finns särskilda skäl, får miljönämnden i det enskilda fallet, med hänsyn till 
verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet och övriga omständigheter, sätta ned eller 
efterskänka avgiften.

____________________________
Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2019.
Avgift för prövning och för handläggning av anmälan i ärenden som har kommit in innan 
denna taxa trätt ikraft, tas ut enligt den tidigare gällande taxan. 
I tillsynsärenden tas avgift ut enligt den tidigare gällande taxan för den handläggningstid som 
lagts ner i ärendet före den 1 januari 2019. 

https://www.lund.se/imagevault/publishedmedia/a7tu849bczjjifuxz5dp/Lunds_kommun_logo_horisontellt_POS_CMYK.jpg


Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (4)

Sammanträdesdatum

2018-11-07

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 320 Taxa för prövning och tillsyn inom 
miljöbalkens område

Dnr KS 2018/0726

Sammanfattning
Förslag till reviderad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens 
område. Den nu gällande taxan fastställdes av kommunfullmäktige 
2013-11-28, § 230. Lagstiftningen och regelverket har ändrats, 
uppdaterad beräkning av avgifterna samt verksamhetens 
tillsynsbehov gör att taxan behöver uppdateras och revideras.

Beslutsunderlag
Miljönämndens beslut den 13 september 2018, § 86, jämte bilaga
Förslag till Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 25 september 2018

Yrkanden
Börje Hed (FNL), Fanny Johansson (S) och Axel Hallberg (MP) yrkar 
att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunkontorets 
förslag.

Börje Hed (FNL) yrkar därutöver att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige besluta

att ge miljönämnden i uppdrag att föreslå ett system där taxorna 
årligen justeras med ett lämpligt arbetskostnadsindex.

 

Helena Falk (V) yrkar att avgifterna höjs med 10 % till 1060kr/h.

 

Hans-Olof Andersson (SD) yrkar avslag på förslaget.

 

Helena Falk (V), Axel Hallberg (MP) och Fanny Johansson (S) yrkar 
avslag på Börje Heds (FNL) tilläggsyrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena, utom såvitt avser 
Börje Heds (FNL) tilläggsyrkande, och finner att kommunstyrelsen 
beslutar i enlighet med kommunkontorets förslag.

Ordföranden ställer därefter proposition på Börje Heds (FNL) 
tilläggsyrkande mot avslag på detsamma och finner att 
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Sammanträdesdatum

2018-11-07

Justerare Utdragsbestyrkande

kommunstyrelsen beslutar att bifalla tilläggsyrkandet.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa föreslagen taxa för prövning och tillsyn inom 

miljöbalkens område, 
att gälla från och med 1 januari 2019, 
att ge miljönämnden rätt att löpande besluta om och utföra 

redaktionella ändringar i taxan, som inte innebär någon 
förändring i sak, såsom ändrad laghänvisning eller dylikt, samt

att ge miljönämnden i uppdrag att föreslå ett system där taxorna 
årligen justeras med ett lämpligt arbetskostnadsindex.

Reservationer
Anders Almgren (S), Fanny Johansson (S), Björn Abelson (S), Axel 
Hallberg (MP), Helena Falk (V) och Hans-Olof Andersson (SD) 
reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.

Följande skriftliga reservation inges: Protbil. § 320/01-02.

Protokollsanteckningar
Fanny Johansson (S): Vi ser gärna möjligheten att utreda en 
indexuppräkning men vi kan inte ställa oss bakom Lundakvintettens 
förslag då det är för specifikt vad gäller val av index.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten
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Sammanträdesdatum Diarienummer

2018-11-07 KS 2018/0384

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Plats och tid Knutssalen, Rådhuset, 2018-11-07 klockan 15.00–18.20

Ledamöter Philip Sandberg (L), ordförande
Fredrik Ljunghill (M), vice ordf
Anders Almgren (S), 2:e v ordf, tjänstgör inte § 328 pga jäv
Camilla Neptune (L)
Birger Swahn (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Börje Hed (FNL)
Hedvig Åkesson (KD)
Fanny Johansson (S)
Björn Abelson (S), tjänstgör inte § 310 pga jäv
Helena Falk (V)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Lena Fällström (S), tjänstgör för Björn Abelson § 310 och för 
Anders Almgren (S) § 328
Axel Hallberg (MP), tjänstgör för Karin Svensson Smith (MP)

Ersättare Fabian Zäll (L)
Christine Ohlsson (M)
Klas Svanberg (M)
Louise Rehn Winsborg (M)
Mattias Horrdin (C)
Kenth Andersson (S)
Mats Olsson (V)
Cherry Batrapo (FI)
Christoffer Brinkåker (SD)

Övriga Christoffer Nilsson, kommundirektör
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör
Patrik Persson, controller
Johanna Davander, kommunikationschef
Kajsa Hansson Sigvardsson, kommunikatör
Emma Mesán, kommunjurist
Pernilla Ardhe, kommunjurist, sekreterare

Justerare Anders Almgren (S)
Fanny Johansson (S)

Paragrafer § 299-334
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Sammanträdesdatum Diarienummer

2018-11-07 KS 2018/0384

Justerare Utdragsbestyrkande

Plats och tid för justering Rådhuset, måndagen den 19 november 2018, kl 11.00

Underskrifter

Sekreterare

Pernilla Ardhe

Ordförande

Philip Sandberg (L)

Justerare

Anders Almgren (S) Fanny Johansson (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom 
anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2018-11-07

Paragrafer § 299-334

Datum då anslaget sätts upp 2018-11-20 Datum då anslaget tas ned 2018-12-12

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/Bruksgatan 22

Underskrift

Pernilla Ardhe



 

 

 

 

 

Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 7 november 

2018, ärende 22. Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens 

område, (KF) Dnr KS 2018/0726 

 

Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet, till förmån för 

vårt eget avslagsyrkande. Förslaget var att höja timtaxan från 966 kronor 

till 1100 kronor. Vi anser att det är bättre att sätta ett förändringstryck på 

arbetet så att priserna för kontrollverksamheten inte rusar iväg.  

 

 

För Sverigedemokraterna 2018-11-07 

 

 

_____________________ 

Hans-Olof Andersson 

ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund 



Reservation 
Ärende 19-22   
Dnr KS 2018/0723 
Dnr KS 2018/0724 
Dnr KS 2018/0725 
Dnr KS 2018/0726  

1 
 

Socialdemokraterna reservation ärende 19-22 

Vi socialdemokrater ser gärna att möjligheten till en indexuppräkning för dessa taxor utreds. 
Det finns många fördelar med att taxejusteringarna i huvudsak följer ett index. Det blir mer 
förutsägbart och det finns en logik i att justeringarna följer prisutvecklingen. Att det borgerliga 
minoritetsstyret dock samma dag som kommunstyrelsen sammanträder presenterar ett färdigt 
förslag på vilket index som ska gälla är dock inte ett seriöst sätt att diskutera en sådan 
indexering. Istället borde uppdraget vara bredare utformat så att olika index ses över och det 
som bäst lämpar sig i sammanhanget är det som föreslås användas. Det kan mycket väl vara det 
index som det borgerliga minoritetsstyret föreslagit. Men utan en ordentlig utredning går det 
inte att ta ställning till förslaget. 

Därför reserverar vi socialdemokrater oss mot kommunstyrelsens beslut till förmån för vårt eget 
yrkande. 

 

 

Anders Almgren (S) Fanny Johansson (S) 
2:e vice ordförande kommunstyrelsens Ledamot kommunstyrelsen  
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Administrativa avdelningen 2018-09-25 Diarienummer

KS 2018/0726

Postadress Besöksadress Telefon växel Internetadress E-post
Box 41
22100 Lund

Stortorget 7 046-35 50 00 www.lund.se kommunkontoret@lund.se

Gunnar Jönsson

046-355922

gunnar.jonsson@lund.se

Kommunstyrelsen

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens 
område

Sammanfattning
Förslag till reviderad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens 
område. Den nu gällande taxan fastställdes av kommunfullmäktige 
2013-11-28, § 230. Lagstiftningen och regelverket har ändrats, 
uppdaterad beräkning av avgifterna samt verksamhetens 
tillsynsbehov gör att taxan behöver uppdateras och revideras.

Beslutsunderlag
Miljönämndens beslut den 13 september 2018, § 86, jämte bilaga
Förslag till Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 25 september 2018

Barnets bästa
Miljönämndens agerande syftar till att främja en hållbar utveckling 
som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras 
en hälsosam och god miljö.

Ärendet
Enligt 27 kap 1 § miljöbalken (SFS 1998:808) får en kommunal 
myndighet ta ut avgifter för kostnader i samband med prövning och 
tillsyn. Principen att förorenaren ska betala ligger till grund för 
ekonomiska ställningstaganden inom miljö- och hälsoskydds-
området. 

Den nu gällande taxan fastställdes av kommunfullmäktige 2013-11-
28, § 230. Lagstiftningen och regelverket har ändrats, uppdaterad 
beräkning av avgifterna samt verksamhetens tillsynsbehov gör att 
taxan behöver uppdateras och revideras.

Vid framtagande av nu föreliggande förslag till reviderad taxa för 
prövning och tillsyn inom miljöbalkens område har förvaltningen 
utgått från den befintliga taxan. Sveriges kommuner och landstings 
underlag för att beräkna tillsynsavgifterna har använts tillsammans 
med förvaltningens erfarenhet och omkringliggande kommuners 
taxor. 
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Timavgiften, idag 966 kronor och i princip oförändrad sedan 2013, 
ska motsvara kostnaden för miljönämndens arbetsinsats och föreslås 
vara 1100 kronor, lika för samtliga tillsynsområden inom 
miljönämndens ansvarsområden.

Då taxan fastställs av kommunfullmäktige måste varje liten ändring 
också beslutas av kommunfullmäktige. Det underlättar att hålla 
taxan uppdaterad om miljönämnden ges rätt att besluta om 
redaktionella ändringar, som inte innebär någon förändring i sak, 
såsom ändrad laghänvisning eller dylikt.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa föreslagen taxa för prövning och tillsyn inom 

miljöbalkens område,

att gälla från och med 1 januari 2019, samt

att ge miljönämnden rätt att löpande besluta om och utföra 
redaktionella ändringar i taxan, som inte innebär någon 
förändring i sak, såsom ändrad laghänvisning eller dylikt.

Carin Hillåker
Tf kommundirektör

Jesper Jacobsson
Administrativ chef

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten



Miljönämnden Protokollsutdrag 1 (4)

Sammanträdesdatum

2018-09-13

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 86 Reviderad taxa för prövning och tillsyn 
enligt miljöbalken, livsmedelslagen, lagen 
om sprängämnesprekursorer och 
strålskyddslagen i Lunds kommun

Dnr MN 2018/0102

Sammanfattning
MR dnr 2018.2189.

Förslag till reviderad taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, 
livsmedelslagen, lagen om sprängämnesprekursorer och 
strålskyddslagen i Lunds kommun. Den nu gällande taxan 
fastställdes av kommunfullmäktige 2013-11-28 § 230. Lagstiftningen 
och regelverket för flera av tillsynsområdena har ändrats, 
uppdaterad beräkning av avgifterna samt verksamheternas 
tillsynsbehov gör att taxan behöver uppdaterats och revideras.

Miljönämnden föreslås besluta

att hemställa om att kommunfullmäktige fastställer föreslagna 
taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, 
livsmedelslagen, lagen om sprängämnesprekursorer och 
strålskyddslagen och att den skall gälla från och med 1 januari 
2019, samt

 
att hemställa om att kommunfullmäktige beslutar att ge 

miljönämnden rätt att löpande besluta om och utföra 
redaktionella ändringar i taxan, som inte innebär någon 
förändring i sak, såsom ändrad laghänvisning eller dylikt.

Beslutsunderlag
MN tjänsteskrivelse 2018-09-03, dnr MN 2018/0102.1 och MR 
2018.2189.1.

Beslut

Miljönämnden beslutar
att hemställa om att kommunfullmäktige fastställer föreslagna 

taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, 
livsmedelslagen, lagen om sprängämnesprekursorer och 
strålskyddslagen och att den skall gälla från och med 1 januari 
2019, samt
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Sammanträdesdatum

2018-09-13

Justerare Utdragsbestyrkande

att hemställa om att kommunfullmäktige beslutar att ge 
miljönämnden rätt att löpande besluta om och utföra 
redaktionella ändringar i taxan, som inte innebär någon 
förändring i sak, såsom ändrad laghänvisning eller dylikt.

Beslut expedieras till:
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Miljönämnden

Reviderad taxa för prövning och tillsyn enligt 
miljöbalken, livsmedelslagen, lagen om 
sprängämnesprekursorer och strålskyddslagen i 
Lunds kommun

Sammanfattning
Förslag till reviderad taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, 
livsmedelslagen, lagen om sprängämnesprekursorer och 
strålskyddslagen i Lunds kommun. Den nu gällande taxan 
fastställdes av kommunfullmäktige 2013-11-28 § 230. Lagstiftningen 
och regelverket för flera av tillsynsområdena har ändrats, 
uppdaterad beräkning av avgifterna samt verksamheternas 
tillsynsbehov gör att taxan behöver uppdaterats och revideras.

Miljönämnden föreslås besluta 

att hemställa om att kommunfullmäktige fastställer föreslagna 
taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, 
livsmedelslagen, lagen om sprängämnesprekursorer och 
strålskyddslagen och att den skall gälla från och med 1 januari 
2019, samt

att hemställa om att kommunfullmäktige beslutar att ge 
miljönämnden rätt att löpande besluta om och utföra 
redaktionella ändringar i taxan, som inte innebär någon 
förändring i sak, såsom ändrad laghänvisning eller dylikt.

Beslutsunderlag
MN tjänsteskrivelse 2018-09-03, dnr MN 2018/0102.1 och MR 
2018.2189.1.

Barnets bästa
Miljönämndens agerande syftar till att främja en hållbar utveckling 
som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras 
en hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger på insikten 
att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra 
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och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen 
väl.

En förutsättning för att miljönämnden skall kunna fullfölja sitt 
uppdrag är att tillräckliga resurser tillförs verksamheten.

Ärendet
Enligt 27 kap 1 § miljöbalken (SFS 1998:808) och 16a § 
strålskyddslagen (SFS 1988:293), lagen om sprängämnes-
prekursorer (SFS 2014:799) samt förordningen om avgifter för 
offentlig kontroll av livsmedel (SFS 2006:1166) får en kommunal 
myndighet ta ut avgifter för kostnader i samband med prövning och 
tillsyn. Principen att förorenaren ska betala ligger till grund för 
ekonomiska ställningstaganden inom miljö- och hälsoskydds-
området. 

Den nu gällande taxan fastställdes av kommunfullmäktige 2013-11-
28 § 230. Lagstiftningen och regelverket för flera av 
tillsynsområdena har ändrats, uppdaterad beräkning av avgifterna 
samt verksamheternas tillsynsbehov gör att taxan behöver 
uppdaterats och revideras.

Vid framtagande av nu föreliggande förslag till reviderad taxa 
avseende prövning och tillsyn enligt miljöbalken, livsmedelslagen, 
lagen om sprängämnesprekursorer samt strålskyddslagen har 
förvaltningen utgått från den befintliga taxan. Sveriges kommuner 
och landstings underlag för att beräkna tillsynsavgifterna har 
använts tillsammans med förvaltningens erfarenhet och 
omkringliggande kommuners taxor. 

Timavgiften, idag 966 kronor och i princip oförändrad sedan 2013, 
skall motsvara kostnaden för miljönämndens arbetsinsats och 
föreslås vara 1100 kronor, lika för samtliga tillsynsområden inom 
miljönämndens ansvarsområden.

Då taxan fastställs av kommunfullmäktige måste varje liten ändring 
också beslutas av kommunfullmäktige. Det hade underlättat att hålla 
taxan uppdaterad om miljönämnden gavs rätt att besluta om 
redaktionella ändringar, som inte innebär någon förändring i sak, 
såsom ändrad laghänvisning eller dylikt.

Förvaltningens förslag till beslut

Miljönämnden föreslås besluta
att hemställa om att kommunfullmäktige fastställer föreslagna 

taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, 
livsmedelslagen, lagen om sprängämnesprekursorer och 
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strålskyddslagen och att den skall gälla från och med 1 januari 
2019, samt

att hemställa om att kommunfullmäktige beslutar att ge 
miljönämnden rätt att löpande besluta om och utföra 
redaktionella ändringar i taxan, som inte innebär någon 
förändring i sak, såsom ändrad laghänvisning eller dylikt.

Björn Berséus
Miljödirektör

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
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Taxa för prövning och tillsyn inom 
miljöbalkens område
Inledande bestämmelser
1 § Denna taxa gäller avgifter för miljönämndens i Lunds kommun kostnader för prövning 

och tillsyn enligt miljöbalken och de föreskrifter som har meddelats med stöd av balken 
samt för prövning och tillsyn med anledning av EU:s förordningar inom miljöbalkens 
tillämpningsområde.

Utöver vad som anges i denna taxa kan ersättning till miljönämnden utgå bl.a. enligt 
26 kap. 22 § miljöbalken (SFS 1998:808) för undersökningskostnader m.m. och enligt 25 
kap. 2 § miljöbalken för rättegångskostnader.

2 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 1100 kronor per timme nedlagd 
handläggningstid. 

3 §  Miljönämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att justera de i denna taxa 
antagna avgifterna med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas 
förändring i konsumentprisindex (totalindex) räknat fram till den 1 oktober före 
avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är oktober 2018.

4 § Avgift enligt denna taxa tas ut för: 

1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan eller ansökningar om
tillstånd, dispens eller undantag.

2. Handläggning och andra åtgärder vid övrig tillsyn.
3. Handläggning av remisser. 

5 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för:

1. Tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig vara obefogat och inte kräver 
utredning.

2. Handläggning av överklagade beslut som fattats av miljönämnden.

6 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, 
tillsynsbehov, nedlagd handläggningstid eller andra omständigheter, får avgift enligt 
denna taxa sättas ned eller efterskänkas. 

7 § Om en anläggning eller annan inrättning omfattar flera miljöfarliga verksamheter enligt 
bilaga 2 till denna taxa, ska full avgift betalas för den verksamhet eller åtgärd som medför 
den högsta avgiften, med tillägg om 25 procent av summan av de belopp som anges för 
de övriga verksamheterna. 
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Avgift för prövning
8 § Avgift för prövning av ansökan om tillstånd, dispens eller undantag för verksamhet och 

åtgärd som framgår av bilaga 1 till denna taxa, betalas i form av fast avgift eller 
timdebitering. Vid fast avgift multipliceras avgiftskoden med gällande timavgift. Vid 
timdebitering beräknas den nedlagda handläggningstiden enligt 16 §.

Avgift för prövning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som ansökningen avser.

Avgift för prövning ska erläggas även om ansökan avslås.

Avgift för prövning ska erläggas av sökanden.

9 § I ärenden om ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som prövas av 
miljönämnden är sökanden i förekommande fall också skyldig att ersätta miljönämndens 
kostnader enligt 19 kap. 4 och 5 §§ miljöbalken för sakkunniga som har tillkallats av 
nämnden och för kungörelser i ärendet. Sökanden är även skyldig att ersätta 
miljönämndens kostnader för kungörelser i ärenden om tillstånd, dispens eller undantag 
enligt 7 kap. miljöbalken eller förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt 
miljöbalken.

Avgift med anledning av anmälan
10 § Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd som framgår av bilaga 1 

till denna taxa, betalas i form av fast avgift. Avgiftskoden multipliceras med gällande 
timavgift.  Vid timdebitering beräknas den nedlagda handläggningstiden enligt 16 §.

Avgift för anmälan ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som anmälan avser.

Avgift för anmälan ska erläggas även om anmälan avslås.

11 § Avgift för handläggning av anmälan ska betalas av den som bedriver eller avser att 
bedriva verksamheten eller vidta åtgärden. I ärenden om anmälan av miljöfarlig 
verksamhet med beteckningen C i miljöprövningsförordningen (2013:251) är denne i 
förekommande fall också skyldig att ersätta miljönämndens kostnader för kungörelser i 
ärendet.

Avgift för tillsyn
12 § För regelbunden tillsyn över sådan miljöfarlig verksamhet eller hälsoskyddsverksamhet 

som anges i bilaga 2 till denna taxa, betalas en årlig tillsynsavgift.  Avgiften baseras på 
den avgiftsklass som miljönämnden tilldelar anläggningen eller verksamheten, där 
tillsynstiden framgår av bilaga 2 till denna taxa. Den årliga tillsynsavgiften beräknas 
genom att tilldelad tillsynstid multipliceras med gällande timavgift. 

 Inspektioner och andra tillsynsinsatser som sker med anledning av att 
verksamhetsutövaren bryter mot villkor eller lagstiftningen, inte åtlyder förelägganden 
eller förbud eller som föranleds av extraordinära händelser, ingår inte i den fasta 
årsavgiften. 

För verksamhet som är anmälningspliktig eller som tillståndsprövas bestäms avgiftskoden 
med utgångspunkt från vad som föreskrivs i beslutet om tillåten produktionsvolym eller 
motsvarande.



13 § Årlig tillsynsavgift omfattar kalenderår och betalas i förskott. Årsavgift ska betalas från 
och med det kalenderår som följer efter det att beslut om tillstånd till verksamheten har 
meddelats eller anmälan har hanterats. 

14 § Miljönämnden får i särskild ordning för visst år besluta om tilläggsavgift. Denna får
tas ut utöver årsavgiften om faktiskt nedlagd tillsynstid väsentligt avviker från den tid 
som enligt avgiftskod i bilaga 2 till denna taxa har beräknats för verksamheten eller 
åtgärden. Tilläggsavgift beräknas enligt bestämmelserna om timavgift i 16 § och debiteras 
i efterskott.

15 § Avgift för tillsyn ska betalas av den som bedriver verksamheten eller vidtar åtgärden som 
föranleder avgiften. För tillsyn av förorenade områden ska tillsynsavgiften betalas av den 
som enligt 10 kap. miljöbalken är ansvarig för avhjälpandeåtgärden ifråga.

Avgift för övrig prövning och tillsyn
16 § För sådan tillsyn, prövning och handläggning som varken omfattas av årlig tillsynsavgift, 

fast avgift eller av eller tilläggsavgift, tas timavgift ut. 

Timavgift tas ut i förhållande till nedlagd handläggningstid i varje ärende. Med 
handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid miljönämnden har 
lagt ner i ärendet, samt restid. Avgift tas inte ut för den restid som vid varje tur- och 
returresa överstiger två timmar. 

Timavgift tas ut för varje halv timme nedlagd handläggningstid. 

För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 
19.00 och 07.00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, midsommarafton 
eller helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.

Information om betalning, verkställighetsfrågor m.m.
 17   § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till miljönämnden. Betalning ska ske inom 

tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning. 

18 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 4 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn 
enligt miljöbalken, framgår att miljönämndens beslut om avgift får verkställas enligt 
utsökningsbalken.

19 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 5 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn 
enligt miljöbalken, framgår att miljönämnden får förordna att dess beslut om avgift ska 
gälla omedelbart även om det överklagas.

____________
Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2019.
Avgift för prövning och för handläggning av anmälan i ärenden som har kommit in innan denna 
taxa trätt ikraft, tas ut enligt den tidigare gällande taxan. 
I tillsynsärenden tas avgift ut enligt den tidigare gällande taxan för den handläggningstid som 
lagts ner i ärendet före den 1 januari 2019. 
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Taxebilaga 1 - Avgifter för prövning 
av ansökan, handläggning av 
anmälan samt övrig tillsyn

ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. 
MILJÖBALKEN

AVGIFTSKOD
(timmar)

Tillsyn övrigt
Tillsyn över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5 §§) efterlevs Timavgift i de fall 

tillsynen inte ingår i 
den årliga tillsyns-

avgiften enligt 
taxebilaga 2

Tillsyn enligt miljöbalken som inte omfattas av nedanstående punkter Timavgift i de fall 
tillsynen inte ingår i 
den årliga tillsyns-

avgiften enligt 
taxebilaga 2

MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENL. 9 KAP MILJÖBALKEN
Prövning
Prövning av ansökan om inrättande av avloppsanordning eller anslutning av 
vattentoalett enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd avseende:

1. Inrättande av sluten tank 4 h
2. Inrättande av avloppsanordning för 1-5 personekvivalenter 6 h
3. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 6-25 person-
ekvivalenter

9 h

4. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 26-200 
personekvivalenter

Timavgift

Prövning av ansökan att inrätta annat slag av toalett än vattentoalett enligt vad 
kommunen föreskrivit med stöd av 40 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd

3 h

Anmälan
Handläggning av anmälan avseende:

1. Inrättande av avloppsanordning utan vattentoalett enligt 13 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

4 h

2. Ändring av avloppsanordning enligt 14 § förordningen (1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

4 h

3. Anmälningspliktig verksamhet enligt bilagan till förordningen (1998:899) 
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Belopp 
motsvarande årlig 
tillsynsavgift för 

verksamheten enligt 
taxebilaga 2
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Handläggning av anmälan avseende inrättande av värmepumpsanläggning för 
utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten enligt 17 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet avseende:

1. Berg- eller grundvattenvärmepump
1-2 borrhål 2 h
3-10 borrhål 4 h
>10 borrhål 8 h

2. Ytjordvärmepump 2 h
Tillsyn
Återkommande tillsyn över miljöfarlig verksamhet enligt förteckning i taxebilaga 2 Årlig tillsynsavgift 

enligt taxebilaga 2

HÄLSOSKYDD ENL. 9 KAP MILJÖBALKEN
Prövning
Prövning av ansökan om att hålla vissa djur inom område med detaljplan eller 
områdesbestämmelser enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 39 § 
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet

2 h

Prövning av ansökan om spridning av naturlig gödsel, slam och annan orenlighet 
enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 40 och 42 §§ förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (anm. här redovisas två 
alternativ varav bara ett kan väljas)

2 h

Anmälan
Handläggning av anmälan om att anlägga gödselstad eller annan upplagsplats för 
djurspillning enligt 37 och 42 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd

2 h

Handläggning av anmälan enligt 38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd om att driva eller arrangera

1. Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling 
som innebär risk för blodsmitta genom användning av skalpeller, 
akupunkturnålar, piercningsverktyg eller andra liknande skärande eller 
stickande verktyg

Nivå 1, påtaglig hälsorisk: tatuering, piercing, skönhetsbehandling som 
innebär injektioner

6 h

Nivå 2, måttlig hälsorisk: Stickande eller skärande 
skönhetsbehandling,
fotvård, akupunktur 
Denna punkt gäller ej om verksamheten även utför tjänster enligt 
Nivå 1

4 h

Lokalbyte för befintlig verksamhet Timavgift 

2. Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av 
många människor

6 h

3. Skol- och fritidsverksamhet
Skola inkl. fritidsverksamhet med mer än 400 elever 10 h
Skola inkl. fritidsverksamhet med högst 400 elever 8 h
Förskola, öppen förskola, öppen och/eller fristående fritidsverksamhet för 
barn och unga

6 h

Utökning av befintlig skola/förskola/fritidsverksamhet  Timavgift 



Tillsyn
Återkommande tillsyn över hälsoskyddsverksamhet enligt förteckning i taxebilaga 
2

Årlig tillsynsavgift 
enligt Taxebilaga 2

JORDBRUK OCH ANNAN VERKSAMHET ENLIGT 12 KAP. 
MILJÖBALKEN
Undantag från nedmyllning vid spridning av stallgödsel på obevuxen mark enligt 
23b § (SJVFS 2004:62), pga. jordflykt

1h

Undantag från spridning på vattenmättad, översvämmad, snötäckt eller frusen mark 
enligt 24 § (SJVFS 2004:62)

3h

Undantag från spridning under tiden den 1 november – den 28 februari enligt 25 § 
(SJVFS 2004:62)

3h

KEMISKA PRODUKTER ENLIGT 14 KAP. MILJÖBALKEN
Prövning
Prövning av ansökan enligt 2 kap 40§ förordning (2014:425) om 
bekämpningsmedel

2 h

Prövning av ansökan enligt 6 kap 1§ naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2015:2) 
om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel

Timavgift

Anmälan
Handläggning av anmälan enligt 2 kap 41§ förordning (2014:425) om 
bekämpningsmedel

2h

Information
Handläggning av underrättelse enligt 14 § förordningen (2016:1128) om fluorerade 
växthusgaser

2 h

Tillsyn
Handläggning av årligrapportering enligt 15 § förordning (2016:1128) om 
fluorerade växthusgaser

2 h

Om brister i rapporteringen medför en handläggningstid
överstigande 2 timmar

Timavgift

AVFALL OCH PRODUCENTANSVAR ENLIGT 15 KAP. 
MILJÖBALKEN
Anmälan
Handläggning av anmälan från fastighetsägare om att på fastigheten kompostera 
eller på annat sätt återvinna eller bortskaffa annat hushållsavfall än trädgårdsavfall 
enligt 45 § avfallsförordningen (2011:927)

1 h
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Taxebilaga 2 - Avgiftsklasser för 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Följande förkortningar används i tabellen:

MPF= Miljöprövningsförordning (2013:251) 
KK= Klassningskod 
TT= Tillsynstid (timmar) T= timavgift
PN= Prövningsnivå (A och B= tillståndsplikt C= anmälningsplikt U= utan prövnings-/anmälningsplikt)

MPF och PN anges endast som hänvisning och påverkar inte klassning enligt denna taxebilaga. 
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 JORDBRUK
Djurhållning

2 kap 1 § 1.10-i 10 B Anläggning för djurhållning med
1. mer än 40 000 platser för fjäderfän,
2. mer än 2 000 platser för växande grisar som är tyngre än 30 kilogram 
och avsedda för produktion, eller
3. mer än 750 platser för suggor.

2 kap 2 § 1.11 10 B Anläggning med stadigvarande djurhållning av nötkreatur, hästar eller 
minkar med mer än 400 djurenheter, dock inte inhägnad.

Med en djurenhet avses
1. en mjölkko eller sinko inklusive kalv upp till en månads ålder,
2. sex kalvar från en månads upp till sex månaders ålder,
3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre,
4. en häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder, eller
5. tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta månaders ålder och 
avelshannar.

2 kap 3 § 1.20

1.20-1 5

C Anläggning med stadigvarande djurhållning med mer än 100 djurenheter, 
dock inte inhägnad.

Med en djurenhet avses
1. en mjölkko eller sinko, inklusive kalv upp till en månads ålder,
2. sex kalvar från en månads upp till sex månaders ålder,
3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre,
4. tre suggor eller betäckta gyltor, inklusive smågrisar upp till tolv veckors 
ålder,
5. tio slaktsvin, obetäckta gyltor eller avelsgaltar, tolv veckor eller äldre,
6. en häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder,
7. tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta månaders ålder och 
avelshannar,
8. etthundra kaniner,
9. etthundra värphöns eller kycklingmödrar, sexton veckor eller äldre,
10. tvåhundra unghöns upp till sexton veckors ålder,
11. tvåhundra slaktkycklingar,
12. etthundra kalkoner, gäss eller ankor, inklusive kycklingar och ungar 
upp till en veckas ålder,
13. femton strutsfåglar av arterna struts, emu eller nandu, inklusive 
kycklingar upp till en veckas ålder,
14. tio får eller getter, sex månader eller äldre,
15. fyrtio lamm eller killingar upp till sex månaders ålder, eller
16. i fråga om andra djurarter, det antal djur som har en årlig sammanlagd 
utsöndring motsvarande 100 kilogram kväve eller 13 kilogram fosfor i färsk 
träck eller urin.
Vid beräkningen av antalet djur enligt första stycket 16 ska det alternativ 
av kväve eller fosfor väljas som ger det lägsta antalet djur.
Anmälningsplikten gäller inte
1. renskötsel, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §.

- Mer än 100 djurenheter
- 1.2001 2 U Anläggning med stadigvarande djurhållning med mer än 30 djurenheter 

(det högsta antalet djurenheter under året) men högst 100 djurenheter, 
dock inte inhägnad. Med en djurenhet avses samma som under 1.20.
Denna beskrivning gäller inte renskötsel.

- 1.2002 1 U Anläggning med stadigvarande djurhållning med minst 2 men högst 30 
djurenheter (det högsta antalet djurenheter under året), dock inte 
inhägnad.
Med en djurenhet avses samma som under 1.20.
Denna beskrivning gäller inte renskötsel.
Punkten gäller inte anläggning med hästhållning med upp till 10 hästar. 
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- 1.2003 T U Anläggning med stadigvarande hästhållning med upp till 10 hästar (det 
högsta antalet djurenheter under året). 
Uppodling av annan mark än jordbruksmark för jordbruksproduktion

2 kap 4 § 1.30 6 C Uppodling av annan mark än jordbruksmark för produktion av foder, 
livsmedel eller annan liknande jordbruksproduktion.
Odling

- 1.3001 4 U Växthus eller kemikalieintensiv odling med en odlingsyta som är större än 
5000 kvadratmeter.

- 1.3002 2 U Växthus eller kemikalieintensiv odling med en odlingsyta som är större än 
2000 men högst 5000 kvadratmeter samt plantskolor med en odlingsyta 
som är större än 2000 kvadratmeter.

- 1.3003 2 U Anläggning för torkning av gödsel.

- 1.3004 2 U Odling av jordbruksmark som är större än 100 hektar för produktion av 
foder, livsmedel eller annan liknande jordbruksproduktion.

- 1.3005 1 U Odling av jordbruksmark som är större än 10 hektar men högst 100 hektar 
för produktion av foder, livsmedel eller annan liknande 
jordbruksproduktion.

- 1.3006 2 U Fruktodling med en odlingsyta som är större än 1 hektar.

FISKODLING OCH ÖVERVINTRING AV FISK  

3 kap 1 § 5.10 12 B Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 40 ton foder förbrukas per 
kalenderår.

3 kap 2 § 5.20 4 C Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 1,5 ton foder förbrukas per 
kalenderår, om inte verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §.

- 5.2001 1 U Fiskodling eller övervintring av fisk där högst 1,5 ton foder förbrukas per 
kalenderår.

UTVINNING, BRYTNING OCH BEARBETNING AV 
TORV, MALM, MINERAL, BERG, NATURGRUS M.M.
Berg, naturgrus och andra jordarter

4 kap 1 § 10.10 22 B Täkt av torv med ett verksamhetsområde som är större än 150 hektar, om 
verksamheten inte
1. omfattas av en bearbetningskoncession enligt lagen (1985:620) om 
vissa torvfyndigheter, eller
2. endast innebär uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och 
bearbetat material efter det att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att 
täkten är avslutad.

- 10.1001 1 U Uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och bearbetat material 
(torv) efter det att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten är 
avslutad.

4 kap 3 § 10.20

10.20-1
10.20-2
10.20-3
10.20-4
10.20-5
10.20-6
10.20-7
10.20-8
10.20-9

50
40
30
11
5

31
31
31
11

B Täkt för annat än markinnehavarens husbehov av berg, naturgrus eller 
andra jordarter, om verksamheten inte
1. omfattas av en bearbetningskoncession enligt lagen (1985:620) om 
vissa torvfyndigheter,
2. är tillståndspliktig enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln,
3. är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §, eller
4. endast innebär uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och 
bearbetat material efter det att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att 
täkten är avslutad.

- Mer än 5 000 000 ton årlig tillståndsgiven mängd berg.
- Mer än 1 000 000 ton årlig tillståndsgiven mängd berg.
- Mer än 200 000 ton årlig tillståndsgiven mängd berg.
- Mer än 50 000 ton årlig tillståndsgiven mängd berg.
- Högst 50 000 ton årlig tillståndsgiven mängd berg.
- Mer än 1 000 000 ton årlig tillståndsgiven mängd naturgrus eller andra 
jordarter.
- Mer än 500 000 ton årlig tillståndsgiven mängd naturgrus eller andra 
jordarter.
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10.20-10 5 - Mer än 200 000 ton årlig tillståndsgiven mängd naturgrus eller andra 
jordarter.
- Mer än 50 000 ton årlig tillståndsgiven mängd naturgrus eller andra 
jordarter.
- Högst 50 000 ton årlig tillståndsgiven mängd naturgrus eller andra 
jordarter.

- 10.2001 8 U Anläggning för tillverkning av stenvaror genom bearbetning av block ur 
bruten sten, där den totalt bearbetade stenytan är större än 1 000 
kvadratmeter per kalenderår eller den totalt hanterade mängden är större 
än 800 ton per kalenderår.

- 10.2002 4 U Anläggning för tillverkning av stenvaror genom bearbetning av block ur 
bruten sten, där den totalt bearbetade stenytan är högst 1 000 
kvadratmeter per kalenderår eller den totalt hanterade mängden är högst 
800 ton per kalenderår.

- 10.2003 5 U Uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och bearbetat material 
(berg, naturgrus eller andra jordarter) efter det att tillsynsmyndigheten 
meddelat beslut om att täkten är avslutad.

4 kap 4 § 10.30 10 C Täkt för markinnehavarens husbehov av mer än 10 000 ton totalt uttagen 
mängd naturgrus.

- 10.3001 6 U Täkt för markinnehavarens husbehov av högst 
10 000 ton naturgrus (totalt uttagen mängd).

4 kap 5 § 10.40 5 C Täkt för markinnehavarens husbehov av
1. mer än 10 000 ton totalt uttagen mängd berg,
2. torv med ett verksamhetsområde större än 5 hektar, eller
3. mer än 50 000 kubikmeter totalt uttagen mängd torv.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
1. omfattas av bearbetningskoncession enligt lagen (1985:620) om vissa 
torvfyndigheter, eller
2. är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §.

10.4001 2 U Täkt för markinnehavarens husbehov av
1. högst 10 000 ton berg (totalt uttagen mängd),
2. torv med ett verksamhetsområde på högst 5 hektar, eller
3. högst 50 000 kubikmeter torv (totalt uttagen mängd).

4 kap 6 § 10.50 10 C Anläggning för sortering eller krossning av berg, naturgrus eller andra 
jordarter
1. inom område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser, 
eller
2. utanför område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser, 
om verksamheten bedrivs på samma plats under en längre tid än trettio 
kalenderdagar under en tolvmånaders-period.

- 10.5001 2 U Anläggning för sortering eller krossning av berg, naturgrus eller andra 
jordarter utanför område som omfattas av detaljplan eller 
områdesbestämmelser, om verksamheten bedrivs på samma plats under 
högst trettio kalenderdagar under en tolvmånadersperiod.

4 kap 7 § 10.60 8 C Anläggning för framställning, bearbetning eller omvandling av bränsle eller 
bränsleprodukt som baseras på mer än 500 ton torv per kalenderår.

- 10.6001 5 U Anläggning för framställning, bearbetning eller omvandling av bränsle eller 
bränsleprodukt som baseras på högst 500 ton torv per kalenderår.
Råpetroleum, naturgas och kol

4 kap 8 § 11.10 10 A Utvinning av råolja eller naturgas inom de fjällområden som anges i 4 kap. 
5 § miljöbalken.

4 kap 9 § 11.20 7 B Utvinning av råolja eller naturgas inom andra områden än de som avses i 
8 §.

4 kap 10 
§

11.30 5 C Industriell tillverkning av briketter av kol eller brunkol.

Malm och mineral

4 kap 11 
§

13.10 28 A Gruvdrift eller gruvanläggning för brytning av malm, mineral eller kol, om 
verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 1, 2, 3, 4 eller 
5 §.

4 kap 12 
§

13.20-i 18 A Anläggning för rostning eller sintring av metallhaltig malm, inbegripet 
sulfidmalm.



Uppdaterad 2018-02-12

Lagrum 
i MPF

KK TT PN Beskrivning

4 kap 13 
§

13.30 14 B Anläggning för rostning eller sintring av metallhaltig malm för 
provändamål.

4 kap 14 
§

13.40 28 A Anläggning för annan bearbetning eller anrikning av malm, mineral eller 
kol än rostning och sintring, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 
15 §.

4 kap 15 
§

13.50 15 B Provbrytning inklusive annan bearbetning eller anrikning av malm, mineral 
eller kol än rostning och sintring.

4 kap 16 
§

13.60 9 B Anläggning för utvinning av asbest.

Annan utvinningsindustri

4 kap 17 
§

13.70 6 C Djupborrning som inte är tillståndspliktig enligt 8 eller 9 §.

LIVSMEDEL OCH FODER
Slakterier

5 kap 1 § 15.10-i 

15.10-i1
15.10-i2

60
28

B Slakteri med en produktion baserad på en slaktvikt av mer än 50 ton per 
dygn eller mer än 12 500 ton slaktvikt per kalenderår
- Mer än 50 000 ton slaktvikt per kalenderår.
- Mer än 12 500 men högst 50 000 ton slaktvikt per kalenderår.

5 kap 2 § 15.20 16 B Slakteri med en produktion baserad på mer än 7 500 ton men högst 
12 500 ton slaktvikt per kalenderår

5 kap 3 § 15.30 8 C Slakteri med en produktion baserad på mer än 50 ton men högst 7 500 ton 
slaktvikt per kalenderår

- 15.3001 4 U Slakteri för en produktion baserad på högst 50 ton slaktvikt per kalenderår

Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med 
huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
Livsmedel av animaliska råvaror

5 kap 4 § 15.40-i 52 B Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling 
av enbart animaliska råvaror med en produktion av mer än 75 ton per 
dygn eller mer än 18 750 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten endast avser mjölkprodukter 
eller endast innebär paketering.

5 kap 5 § 15.45 24 B Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling 
av enbart animaliska råvaror med en produktion av mer än 2 000 ton men 
högst 18 750 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten endast avser mjölkprodukter 
eller glass eller endast innebär paketering.

5 kap 6 § 15.50

15.50-1

15.50-2

16

8

C Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling 
av enbart animaliska råvaror med en produktion av mer än 50 ton men 
högst 2 000 ton per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten endast avser 
mjölkprodukter eller glass eller endast innebär paketering.

-Beredning och behandling med en produktion av mer än 500 ton men 
högst 2000 ton per kalenderår.
- Beredning och behandling med en produktion av mer än 50 ton men 
högst 500 ton per kalenderår.

- 15.5001 4 U Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling 
av enbart animaliska råvaror med en produktion av högst 50 ton per 
kalenderår.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med 
huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
Rökeri

5 kap 7 § 15.80

15.80-1 10

C Rökeri för en produktion av mer än 50 ton men högst 18 750 ton rökta 
produkter per kalenderår.

- Mer än 500 ton men högst 18 750 ton rökta produkter per kalenderår.
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15.80-2 6 - Mer än 50 ton men högst 500 ton rökta produkter per kalenderår.

- 15.8001 3 U Rökeri för en produktion av högst 50 ton rökta produkter per kalenderår.

Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med 
huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
Livsmedel av vegetabiliska råvaror

5 kap 8 § 15.90-i 42 B Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling 
av enbart vegetabiliska
råvaror med en produktion av
1. mer än 75 000 ton produkter per kalenderår, eller
2. mer än 
a) 600 ton per dygn, om anläggningen är i drift i högst 90 dygn i rad under 
ett kalenderår, eller
b) 300 ton per dygn i övriga fall.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten endast innebär paketering.

5 kap 9 § 15.95 34 B Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling 
av enbart vegetabiliska
råvaror med en produktion av mer än 10 000 ton men högst 75 000 ton 
per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten 
1. är tillståndspliktig enligt 8 §, eller
2. endast avser kvarnprodukter, glass, råsprit, alkoholhaltig dryck, malt, 
maltdryck, läskedryck, jäst eller kafferostning eller endast innebär 
paketering.

5 kap 10 
§

15.101 25 C Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling 
av enbart vegetabiliska
råvaror med en produktion av mer än 2 000 ton men högst 10 000 ton per 
kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten 
1. är tillståndspliktig enligt 8 §, eller
2. endast avser kvarnprodukter, glass, råsprit, alkoholhaltig dryck, malt, 
maltdryck, läskedryck, jäst eller kafferostning eller endast innebär 
paketering.

- 15.9001 6 U Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling 
av enbart vegetabiliska råvaror för en produktion av högst 2 000 ton 
produkter per kalenderår.

Punkten gäller inte om verksamheten endast innebär paketering. Punkten 
gäller inte heller restauranger, butiker, caféer och liknande med 
huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
Kvarnprodukter

5 kap 11 
§

15.125

15.125-1
15.125-2

20
12

C Framställning av livsmedel med tillverkning av kvarnprodukter samt 
beredning och behandling av kvarnprodukter, med en produktion av mer 
än 1 000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 8 § 
eller endast innebär paketering.

- Mer än 50 000 ton per kalenderår.
- Mer än 1 000 ton men högst 50 000 ton per kalenderår.

- 15.12501 2 U Framställning av livsmedel med tillverkning av kvarnprodukter samt 
beredning och behandling av kvarnprodukter, med en produktion av högst 
1 000 ton per kalenderår.

Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med 
huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.

- 15.12502 2 U Siloanläggning för torkning, rensning eller lagring av spannmål med en 
lagringskapacitet av mer än 10 000 ton.
Livsmedel av kombinerade råvaror

5 kap 12 
§

15.131-i 38 B Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling 
av både animaliska och vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller 
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separata produkter, med en produktion av en slutprodukt vars innehåll av 
animaliskt ursprung uppgår till
1. mer än 10 viktprocent och produktionen uppgår till mer än 75 ton per 
dygn eller mer än 18 750 ton per kalenderår, eller
2. högst 10 viktprocent och produktionen uppgår till en mängd
a) per dygn som i antal ton överstiger animalievärdet,
b) per kalenderår som i antal ton överstiger talet 250 multiplicerat med 
animalievärdet.
Med animalievärdet avses talet 300 minskat med det tal som bestäms 
genom att multiplicera 22,5 med talet för det animaliska materialets 
viktprocent av slutprodukten.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten innebär endast paketering.

5 kap 13 
§

15.141 32 B Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling 
av både animaliska och vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller 
separata produkter, med en produktion av mer än 5 000 ton per 
kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten 
1. är tillståndspliktig enligt 12 §, eller
2. endast avser glass eller endast innebär paketering.

5 kap 14 
§

15.151 20 C Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling 
av både animaliska och vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller 
separata produkter, med en produktion av mer än 400 ton men högst 
5 000 ton per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 
1. är tillståndspliktig enligt 12 §, eller
2. endast avser glass eller endast innebär paketering.

15.13101 4 U Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling 
av både animaliska och vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller 
separata produkter, med en produktion av högst 400 ton per kalenderår.

Mjölkprodukter

5 kap 15 
§

15.170-i 32 B Anläggning för framställning av mjölkprodukter med en produktion 
baserad på en invägning av mer än 200 ton per dygn som 
kalenderårsmedelvärde.

5 kap 16 
§

15.180

15.180-1
15.180-2
15.180-3

20
16
8

C Anläggning för framställning av mjölkprodukter med en produktion 
baserad på en invägning av mer än 500 ton per kalenderår men högst 200 
ton per dygn som kalenderårsmedelvärde.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten endast avser glass.

- Mer än 50 000 ton per kalenderår.
- Mer än 20 000 ton men högst 50 000 ton per kalenderår.
- Mer än 500 ton men högst 20 000 ton per kalenderår.  

- 15.18001 4 U Anläggning för framställning av mjölkprodukter med en produktion 
baserad på en invägning av högst 500 ton per kalenderår.

Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med 
huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
Oljor och fetter

5 kap 17 
§

15.185-i 42 B Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska eller 
animaliska oljor eller fetter eller produkter av sådana oljor eller fetter med 
en produktion av
1. mer än 18 750 ton per kalenderår, om produktionen baseras på 
animaliska råvaror, eller
2. mer än 75 000 ton per kalenderår, om produktionen baseras på enbart 
vegetabiliska råvaror.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 4, 5, 
8, 9, 12, 13 eller 15 §.

5 kap 18 
§

15.190 32 B Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska eller 
animaliska oljor eller fetter eller produkter av sådana oljor eller fetter med 
en produktion av
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1. mer än 5 000 ton men högst 18 750 ton per kalenderår, om 
produktionen baseras på animaliska råvaror, eller
2. mer än 5 000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår, om 
produktionen baseras på vegetabiliska råvaror.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 4, 5, 
8, 9, 12, 13, 15 eller 17 §.

5 kap 19 
§

15.200 12 C Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska eller 
animaliska oljor eller fetter eller produkter av sådana oljor eller fetter med 
en produktion av mer än 100 ton men högst 5 000 ton kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, eller om 
verksamheten endast avser mjölkprodukter.

- 15.20001 4 U Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska eller 
animaliska oljor eller fetter eller produkter av sådana oljor eller fetter för en 
produktion av högst 100 ton per kalenderår.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med 
huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
Glass

5 kap 20 
§

15.210 28 B Anläggning för tillverkning av glass med en produktion av
1. mer än 15 000 ton men högst 18 750 ton per kalenderår om 
produktionen baseras på animaliska råvaror, eller
2. mer än 15 000 ton men högst 18 750 ton per kalenderår om 
produktionen baseras på endast vegetabiliska råvaror.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 4, 8, 
9, 12 eller 15 §.

5 kap 21 
§

15.220 4 C Anläggning för tillverkning av glass med en produktion av mer än 10 ton 
men högst 15 000 ton per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 4, 
8, 9, 12 eller 15 §.

- 15.22001 T U Anläggning för tillverkning av glass för en produktion av högst 10 ton per 
kalenderår.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med 
huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
Råsprit och alkoholhaltiga drycker

5 kap 22 
§

15.230 34 B Anläggning för framställning av råsprit eller alkoholhaltig dryck genom 
jäsning eller destillation med en produktion av mer än 5 000 ton men högst 
75 000 ton ren etanol per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 8 §.

5 kap 23 
§

15.240

15.240-1
15.240-2
15.240-3

20
12
8

C Anläggning för framställning av råsprit eller alkoholhaltig dryck genom 
jäsning eller destillation motsvarande en årlig produktion av mer än 10 ton 
men högst 5 000 ton ren etanol per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 8 
§.

- Mer än 500 ton men högst 5 000 ton ren etanol per kalenderår.
- Mer än 100 ton men högst 500 ton ren etanol per kalenderår.
- Mer än 10 ton men högst 100 ton ren etanol per kalenderår.

- 15.24001 2 U Anläggning för framställning av råsprit eller av alkoholhaltiga drycker 
genom jäsning eller destillation, motsvarande högst 10 ton ren etanol per 
kalenderår.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med 
huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten. 

- 15.24002 6 U Anläggning för blandning eller tappning av destillerade alkoholhaltiga 
drycker eller för framställning, blandning eller tappning av vin, cider eller 
andra fruktviner.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med 
huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
Malt, maltdrycker och läskedrycker

5 kap 24 
§

15.250 28 B Bryggeri eller annan anläggning för framställning av malt, maltdryck eller 
läskedryck med en produktion av mer än 10 000 ton men högst 75 000 ton 
per kalenderår.
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Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 8 §.

5 kap 25 
§

15.260 16 C Bryggeri eller annan anläggning för framställning av malt, maltdryck eller 
läskedryck med en produktion av mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton 
per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 8 
§.

- 15.26001 6 U Bryggeri eller annan anläggning för framställning av malt, maltdryck eller 
läskedryck med en produktion av högst 1 000 ton per kalenderår.

Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med 
huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
Jäst

5 kap 26 
§

15.270 42 B Tillverkning av jäst med en produktion av mer än 100 ton men högst 
75 000 ton per kalenderår eller för framställning av startkulturer av 
mikroorganismer för livsmedelsindustri eller jordbruk, om anläggningen 
har en sammanlagd reaktorvolym om minst tio kubikmeter.
Tillståndsplikt gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 8 §.

- 15.27001 6 U Tillverkning av jäst med en produktion av högst 100 ton per kalenderår 
eller för framställning av startkulturer av mikroorganismer för 
livsmedelsindustri eller jordbruk, om anläggningen har en sammanlagd 
reaktorvolym om högst tio kubikmeter.
Kafferostning

5 kap 27 
§

15.280

15.280-5
15.280-6

20
8

C Anläggning för rostning av mer än 100 ton men högst 75 000 ton kaffe per 
kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 8 
§.

- Rostning av mer än 3 000 ton kaffe per kalenderår.
- Rostning av mer än 100 ton men högst 3 000 ton kaffe per kalenderår.

- 15.28001 T U Anläggning för rostning av högst 100 ton kaffe per kalenderår.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med 
huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
Paketering av livsmedel

5 kap 28 
§

15.310 6 C Anläggning för yrkesmässig industriell förpackning av animaliska eller 
vegetabiliska produkter
som inte sker i någon tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet enligt 
någon av 1–27 §§.
Foder av animaliska råvaror

5 kap 29 
§

15.330-i 28 B Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av 
enbart animaliska råvaror med en produktion av mer än 75 ton foder per 
dygn eller mer än 18 750 ton foder per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten endast avser mjölk eller 
endast innebär paketering.

5 kap 30 
§

15.340

15.340-1
15.340-2

20
8

C Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av 
enbart animaliska råvaror med en produktion av mer än 500 ton men 
högst 18 750 ton foder per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
1. är tillståndspliktig enligt 29 §, eller
2. endast avser mjölk eller endast innebär paketering.

- Mer än 5 000 ton men högst 18 750 ton produkter per kalenderår.
- Mer än 500 ton men högst 5 000 ton produkter per kalenderår.

- 15.34001 T U Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av 
enbart animaliska råvaror med en produktion av högst 500 ton produkter 
per kalenderår.
Punkten avser inte produktion av endast mjölk eller endast innebär 
paketering.
Foder av vegetabiliska råvaror

5 kap 31 
§

15.350-i 20 B Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av 
enbart vegetabiliska råvaror med en produktion av
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1. mer än 75 000 ton per kalenderår, eller
2. mer än 
a) 600 ton per dygn, om anläggningen är i drift i högst 90 dygn i rad under 
ett kalenderår, eller
b) 300 ton per dygn i övriga fall
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten endast innebär paketering.

5 kap 32 
§

15.360 8 C Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av 
enbart vegetabiliska råvaror med en produktion av mer än 5 000 ton men 
högst 75 000 ton produkter per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
1. är tillståndspliktig enligt 31 §
2. endast avser oljekakor från vegetabiliska oljor eller fetter eller endast 
innebär paketering

- 15.36001 T U Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av 
enbart vegetabiliska råvaror med en produktion av högst 5 000 ton per 
kalenderår.

Punkten gäller inte om verksamheten endast innebär paketering.
Foder av kombinerade råvaror

5 kap 33 
§

15.370-i 24 B Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av 
animaliska och vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller separata 
produkter, med en produktion av en slutprodukt vars innehåll av animaliskt 
material uppgår till
1. mer än 10 viktprocent och produktionen uppgår till mer än 75 ton per 
dygn eller mer än 18 750 ton per kalenderår, eller
2. högst 10 viktprocent och produktionen uppgår till en mängd
a) per dygn som i antal ton överstiger animalievärdet,
b) per kalenderår som i antal ton överstiger talet 250 multiplicerat med 
animalievärdet.
Med animalievärdet avses talet 300 minskat med det tal som bestäms 
genom att multiplicera 22,5 med talet för det animaliska materialets 
viktprocent av slutprodukten.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten endast innebär paketering.

TEXTILVAROR
6 kap 1 § 17.10-i 

17.10-i1
17.10-i2

56
40

B Anläggning för förbehandling eller färgning av mer än 10 ton textilfibrer 
eller textilier per dygn eller mer än 2 500 ton textilfibrer eller textilier per 
kalenderår.

-Mer än 20 000 ton textilfibrer eller textilier per kalenderår.
- Mer än 2 500 ton men högst 20 000 ton textilfibrer eller textilier per 
kalenderår.

6 kap 2 § 17.20

17.20-1

17.20-2

17.20-3

40

36

25

B Anläggning för förbehandling eller färgning av mer än 200 ton men högst 
2 500 ton textilfibrer eller textilier per kalenderår eller för annan beredning 
av mer än 200 ton textilmaterial per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten
1. är tillståndspliktig enligt 1 §, eller
2. medför utsläpp av avloppsvatten och utsläpp till luft av högst 3 ton 
flyktiga organiska föreningar per kalenderår.

- Annan beredning än förbehandling eller färgning av mer än 2500 ton 
textilmaterial per kalenderår.
- Förbehandling eller färgning av mer än 1000 ton men högst 2500 ton 
textilfibrer eller textilier per kalenderår eller för annan beredning av mer än 
1000 ton men högst 2500 ton textilmaterial per kalenderår.
- Förbehandling eller färgning av mer än 200 ton men högst 1000 ton 
textilfibrer eller textilier per kalenderår eller för annan beredning av mer än 
200 ton men högst 1 000 ton textilmaterial per kalenderår.

6 kap 3 § 17.30 13 C Anläggning för förbehandling, färgning eller annan beredning av mer än 
10 ton men högst 200 ton textilmaterial per kalenderår.
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Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 
§.

- 17.3001 5 U Anläggning för förbehandling, färgning eller annan beredning av högst 10 
ton textilmaterial per kalenderår.

PÄLS, SKINN OCH LÄDER
 7 kap 1 § 18.10-i 56 B Anläggning för garvning av mer än 12 ton hudar eller skinn per dygn eller 

mer än 3 000 ton hudar eller skinn per kalenderår.
7 kap 2 § 18.20 56 B Anläggning för garvning av mer än 100 ton men högst 3 000 ton hudar 

eller skinn per kalenderår eller för annan beredning av mer än 100 ton 
hudar eller skinn.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §.

7 kap 3 § 18.30 15 C Anläggning för garvning eller annan beredning av mer än 2 ton men högst 
100 ton hudar eller skinn per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 
§.

- 18.3001 3 U Anläggning för garvning eller annan beredning av högst 2 ton hudar eller 
skinn per kalenderår.

TRÄVAROR
Kemikaliebehandling av trä och träprodukter

8 kap 1 § 20.05-i 24 B Anläggning för behandling av trä eller träprodukter med kemikalier med en 
produktion av mer än 75 kubikmeter behandlat trä eller träprodukter per 
dygn eller mer än 18 750 kubikmeter behandlat trä eller träprodukter per 
kalenderår.
Tillståndsplikt gäller inte om verksamheten endast avser behandling mot 
blånadssvamp.

8 kap 2 § 20.10 16 C Anläggning för behandling av trä eller träprodukter med kemikalier med en 
produktion av högst 75 kubikmeter behandlat trä eller träprodukter per 
dygn eller högst 18 750 kubikmeter behandlat trä eller träprodukter per 
kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten endast avser behandling 
mot blånadssvamp.
Sågning, hyvling och svarvning av trä

8 kap 3 § 20.20

20.20-1
20.20-2
20.20-3

52
40
28

B Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter genom 
sågning, hyvling eller svarvning för en produktion av mer än 70 000 
kubikmeter per kalenderår.

- Mer än 500 000 kubikmeter per kalenderår.
- Mer än 200 000 kubikmeter men högst 500 000 kubikmeter per 
kalenderår.
- Mer än 70 000 kubikmeter men högst 200 000 kubikmeter per 
kalenderår.

8 kap 4 § 20.30

20.30-1
20.30-2

20
12

C Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter genom 
sågning, hyvling eller svarvning för en produktion av mer än 6 000 
kubikmeter per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten inte är tillståndspliktig 
enligt 3 §.

- Mer än 30 000 kubikmeter men högst 70 000 kubikmeter per kalenderår.
- Mer än 6 000 kubikmeter men högst 30 000 kubikmeter per kalenderår.

- 20.3001 4 U Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter genom 
sågning, hyvling eller svarvning för en produktion av mer än 500 
kubikmeter men högst 6 000 kubikmeter per kalenderår.

20.3002 T U Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter genom 
sågning, hyvling eller svarvning för en produktion av högst 500 kubikmeter 
per kalenderår.
Träbaserade bränslen och bränslen av jordbruksprodukter
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8 kap 5 § 20.40

20.40-1

20.40-2

20.40-3

20.40-4

20.40-5

20.40-6

20.40-7

16

12

6

16

12

6

8

C Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle, eller 
av bränsleprodukter som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i 
form av
1. träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 1 000 
kubikmeter fast mått eller 3 000 kubikmeter löst mått råvara per 
kalenderår, eller
2. pellets eller briketter, baserad på mer än 5 000 kubikmeter råvara per 
kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte tillfällig flisning.

- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 100 
000 kubikmeter fast mått per kalenderår.
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 10 
000 kubikmeter men högst 100 000 kubikmeter fast mått per kalenderår.
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 1 000 
kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter fast mått per kalenderår.
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 150 
000 kubikmeter löst mått råvara per kalenderår.
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 20 
000 kubikmeter men högst 150 000 kubikmeter löst mått råvara per 
kalenderår.
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 3 000 
kubikmeter men högst 20 000 kubikmeter löst mått råvara per kalenderår.
- I form av pellets eller briketter, baserad på mer än 5 000 kubikmeter 
råvara per kalenderår.

- 20.4001 T U Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle, eller 
av bränsleprodukter som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i 
form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på högst 1 000 
kubikmeter fast mått per kalenderår.

- 20.4002 T U Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle, eller 
av bränsleprodukter som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i 
form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på högst 3 000 
kubikmeter löst mått råvara per kalenderår.

- 20.4003 T U Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle, eller 
av bränsleprodukter som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i 
form av pellets eller briketter, baserad på högst 5 000 kubikmeter råvara 
per kalenderår.
Träbaserade skivor, fanér, plywood och spån

8 kap 6 § 20.50-i 56 B Anläggning med en produktion av mer än 600 kubikmeter per dygn eller 
mer än 150 000 kubikmeter per kalenderår av OSB-skivor, träfiberskivor 
eller spånskivor.

8 kap 7 § 20.60

20.60-1

20.60-2

20.60-3

20

20

12

C Anläggning för tillverkning av
1. fanér eller plywood, eller
2. högst 600 kubikmeter per dygn eller högst 150 000 kubikmeter per 
kalenderår av OSB-skivor, träfiberskivor, spånskivor eller andra produkter 
av spån.

-fanér eller plywood
- mer än 500 kubikmeter men högst 150 000 kubikmeter per kalenderår av 
OSB-skivor, träfiberskivor, spånskivor eller andra produkter av spån.
- högst 500 kubikmeter per kalenderår av OSB-skivor, träfiberskivor, 
spånskivor eller andra produkter av spån.
Lagring av timmer

8 kap 8 § 20.70

20.70-1

20.70-2

20

16

B Anläggning för lagring av
1. mer än 20 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³ fub) på land 
med begjutning av vatten, eller
2. mer än 10 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³ fub) i vatten.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är anmälningspliktig enligt 
10 §.

- 1. mer än 200 000 kubikmeter på land med begjutning av vatten, eller
  2. mer än 100 000 kubikmeter i vatten.
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20.70-3 12

- 1. Mer än 80 000 kubikmeter men högst 200 000 kubikmeter på land 
med begjutning av vatten, eller
  2. Mer än 10 000 kubikmeter men högst 40 000 kubikmeter i vatten.
- 1. Mer än 20 000 kubikmeter men högst 80 000 kubikmeter med 
begjutning av vatten, eller
  2. Mer än 10 000 kubikmeter men högst 40 000 kubikmeter i vatten.

8 kap 9§ 20.80

20.80-1

20.80-2

20.80-3
20.80-4
20.80-5

12

8

4
12
8

C Anläggning för lagring av
1. mer än 2 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³ fub), om 
lagringen sker på land utan vattenbegjutning,
2. mer än 500 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³ fub), om 
lagringen sker på land med vattenbegjutning och inte är tillståndspliktig 
enligt 8 §, eller
3. mer än 500 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³ fub) i vatten, om 
lagringen inte är tillståndspliktig enligt 8 §.

- Mer än 10 000 kubikmeter men högst 20 000 kubikmeter på land med 
vattenbegjutning
- Mer än 500 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter på land med 
vattenbegjutning.
- Mer än 2 000 kubikmeter på land utan vattenbegjutning.
- Mer än 5 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter i vatten.
- Mer än 500 kubikmeter men högst 5 000 kubikmeter i vatten.

- 20.8001 4 U Anläggning för lagring av mer än 500 kubikmeter timmer men högst 2000 
kubikmeter fast mått under bark (m3 fub), om lagringen sker på land utan 
vattenbegjutning.

- 20.8002 T U Anläggning för lagring av högst 500 kubikmeter timmer fast mått under 
bark (m3 fub) i vatten.

8 kap 10 
§

20.90 4 C Anläggning för lagring av timmer som inte sker i eller nära vattentäkt, om 
lagringen har pågått mer än sex veckor, behövs med anledning av storm 
eller orkan och omfattar
1. mer än 20 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m3 fub) på land 
med begjutning av vatten, eller
2. mer än 10 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m3 fub) i vatten.

- 20.9001 T U Anläggning för lagring av timmer som inte sker i eller nära vattentäkt, om 
lagringen har pågått mer än sex veckor, behövs med anledning av storm 
eller orkan och omfattar
1. högst 20 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m3 fub) på land 
med begjutning av vatten, eller
2. högst 10 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m3 fub) i vatten.
Behandling av blånadssvamp

8 kap 11 
§

20.91 9 C Anläggning för behandling av trä och träprodukter mot blånadssvamp.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 1 eller 2 §.

MASSA, PAPPER OCH PAPPERSVAROR
9 kap 1 § 21.10-i 

21.10-i1
21.10-i2
21.10-i3
21.10-i4
21.10-i5

80
65
50
55
12

A Anläggning för framställning i industriell skala av pappersmassa av trä, 
returfiber eller andra fibrösa material.

- Mer än 300 000 ton massa (sulfat/sulfit) med blekning per kalenderår.
- Högst 300 000 ton massa (sulfat/sulfit) med blekning per kalenderår.
- Massa (sulfat/sulfit) utan blekning per kalenderår.
- Mer än 200 000 ton massa (mekanisk/kemimekanisk) per kalenderår.
- Högst 200 000 ton massa (mekanisk/kemimekanisk) per kalenderår.

- 21.1001 5 U Anläggning för framställning av pappersmassa om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 1§

9 kap 2§ 21.30-i 44 A Anläggning för framställning av mer än 20 ton per dygn eller mer än 7 300 
ton per kalenderår av papper, papp eller kartong.

9 kap 3 § 21.40 20 B Anläggning för framställning i industriell skala av högst 20 ton per dygn 
eller högst 7 300 ton per kalenderår av papper, papp eller kartong.

- 21.4001 5 U Anläggning för framställning av papper, papp eller kartong om 
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 1 eller 2§.
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FOTOGRAFISK OCH GRAFISK PRODUKTION
10 kap 1 

§
22.10 25 C Rulloffsettryckeri där tryckning sker med heatsetfärg.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 19 kap. 2, 3 eller 4 §.

10 kap 2 
§

22.20 10 C Anläggning med tillverkning av metallklichéer.

10 kap 3 
§

22.30 20 B Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 50 000 
kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller papperskopior 
framkallas per kalenderår.

10 kap 4 
§

22.40

22.40-1

22.40-2

22.40-3

4

9

6

C Anläggning 
1. utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än 50 000 kvadratmeter 
fotografiskt material i form av film eller papperskopior framkallas per 
kalenderår, eller
2. med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 5 000 kvadratmeter 
fotografiskt material i form av film eller papperskopior framkallas per 
kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 3 §.

- Utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än 50 000 kvadratmeter 
framkallas per kalenderår.
- Med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 15 000 kvadratmeter 
men högst 50 000 kvadratmeter framkallas per kalenderår.
- Med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 5 000 kvadratmeter 
men högst 15 000 kvadratmeter framkallas per kalenderår.

- 22.4001 3 U Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än 15 000 
kvadratmeter men högst 
50 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller papperskopior 
framkallas per kalenderår.

- 22.4002 2 U Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än 5 000 
kvadratmeter men högst 15 000 kvadratmeter fotografiskt material i form 
av film eller papperskopior framkallas per kalenderår.

- 22.4003 1 U Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten där högst 5 000 
kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller papperskopior 
framkallas per kalenderår.

- 22.4004 4 U Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 1 000 
kvadratmeter men högst 5 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av 
film eller papperskopior framkallas per kalenderår, om verksamheten inte 
är tillståndspliktig enligt 22.30.

- 22.4005 2 U Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där högst 1 000 
kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller papperskopior 
framkallas per kalenderår.

STENKOLSPRODUKTER, RAFFINERADE 
PETROLEUMPRODUKTER OCH KÄRNBRÄNSLE

11 kap 1 
§ 

23.05 88 A Anläggning för överföring av bituminös skiffer till gas- eller vätskeform.

11 kap 2 
§

23.10-i 60 A Anläggning för tillverkning av koks.

11 kap 3 
§

23.11-i 70 A Anläggning för förgasning eller förvätskning av kol.

11 kap 4 
§

23.12-i 88 A Anläggning för framställning av kol (hårt kol).

11 kap 5 
§

23.13 110 A Anläggning för tillverkning av grafit som inte är tillståndspliktig enligt 17 
kap 4 §.

11 kap 6 
§

23.20 60 B Anläggning för tillverkning av produkter ur kol, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt
2, 3, 4 eller 5 § eller 17 kap. 4 §.
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11 kap 7 
§

23.30

23.30-1

23.30-2

180

110

A Anläggning för raffinering av mineralolja eller gas.

- Mer än 500 000 ton per kalenderår.

- Högst 500 000 ton per kalenderår.
11 kap 8 

§
23.40 48 A Anläggning för

1. upparbetning av bestrålat kärnbränsle,
2. framställning eller anrikning av kärnbränsle, eller
3. behandling, lagring eller slutförvaring av bestrålat kärnbränsle.

11 kap 9 
§

23.50 48 A Behandling eller lagring av obestrålat kärnbränsle.

KEMISKA PRODUKTER
Organiska kemikalier

12 kap 1 § 24.01-i 96 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka 
mer än 20 000 ton enkla kolväten per kalenderår

12 kap 2 § 24.02-i 68 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka 
högst 20 000 ton enkla kolväten per kalenderår

12 kap 3 § 24.03-i 96 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka 
mer än 20 000 ton syreinnehållande organiska föreningar per kalenderår

12 kap 4 § 24.04-i 68 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka 
högst 20 000 ton syreinnehållande organiska föreningar per kalenderår

12 kap 5 § 24.05-i 96 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka 
mer än 20 000 ton svavelinnehållande organiska föreningar per kalenderår

12 kap 6 § 24.06-i 68 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka 
högst 20 000 ton svavelinnehållande organiska föreningar per kalenderår

12 kap 7 § 24.07-i 96 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka 
mer än 20 000 ton kväveinnehållande organiska föreningar per kalenderår

12 kap 8 § 24.08-i 68 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka 
högst 20 000 ton kväveinnehållande organiska föreningar per kalenderår

12 kap 9 § 24.09-i 96 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka 
mer än 20 000 ton fosforinnehållande organiska föreningar per kalenderår

12 kap 10 
§

24.10-i 68 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka 
högst 20 000 ton fosforinnehållande organiska föreningar per kalenderår

12 kap 11 
§

24.11-i 96 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka 
mer än 20 000 ton halogenerade kolväten per kalenderår

12 kap 12 
§

24.12-i 68 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka 
högst 20 000 ton halogenerade kolväten per kalenderår

12 kap 13 
§

24.13-i 96 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka 
mer än 20 000 ton metallorganiska föreningar per kalenderår

12 kap 14 
§

24.14-i 68 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka 
högst 20 000 ton metallorganiska föreningar per kalenderår

12 kap 15 
§

24.15-i 96 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka 
mer än 20 000 ton plaster per kalenderår

12 kap 16 
§

24.16-i 68 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka 
högst 20 000 ton plaster per kalenderår

12 kap 17 
§

24.17-i 96 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka 
mer än 20 000 ton syntetgummi per kalenderår

12 kap 18 
§

24.18-i 68 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka 
högst 20 000 ton syntetgummi per kalenderår

12 kap 19 
§

24.19-i 96 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka 
mer än 20 000 ton färgämnen eller pigment per kalenderår

12 kap 20 
§

24.20-i 68 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka 
högst 20 000 ton färgämnen eller pigment per kalenderår

12 kap 21 
§

24.21-i 96 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka 
mer än 20 000 ton ytaktiva ämnen eller tensider per kalenderår

12 kap 22 
§

24.22-i 68 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka 
högst 20 000 ton ytaktiva ämnen eller tensider per kalenderår
Oorganiska kemikalier

12 kap 23 
§

24.23-i 144 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka 
mer än 20 000 ton gaser per kalenderår
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12 kap 24 
§

24.24-i 68 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka 
högst 20 000 ton gaser per kalenderår

12 kap 25 
§

24.25-i 96 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka 
mer än 20 000 ton syror per kalenderår

12 kap 26 
§

24.26-i 68 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka 
högst 20 000 ton syror per kalenderår

12 kap 27 
§

24.27-i 96 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka 
mer än 20 000 ton baser per kalenderår

12 kap 28 
§

24.28-i 68 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka 
högst 20 000 ton baser per kalenderår

12 kap 29 
§

24.29-i 96 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka 
mer än 20 000 ton salter per kalenderår

12 kap 30 
§

24.30-i 68 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka 
högst 20 000 ton salter per kalenderår

12 kap 31 
§

24.31-i 96 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka 
mer än 20 000 ton icke-metaller, metalloxider eller andra oorganiska föreningar per 
kalenderår

12 kap 32 
§

24.32-i 68 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka 
högst 20 000 ton icke-metaller, metalloxider eller andra oorganiska föreningar per 
kalenderår
Gödselmedel

12 kap 33 
§

24.33-i 144 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala per 
kalenderår tillverka mer än 20 000 ton enkla eller sammansatta gödselmedel baserade 
på fosfor, kväve eller kalium

12 kap 34 
§

24.34-i 68 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala per 
kalenderår tillverka högst 20 000 ton enkla eller sammansatta gödselmedel baserade 
på fosfor, kväve eller kalium
Växtskyddsmedel och biocider

12 kap 35 
§

24.35-i 144 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka 
mer än 1 000 ton växtskyddsmedel eller biocider per kalenderår

12 kap 36 
§

24.36-i 68 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka 
högst 1 000 ton växtskyddsmedel eller biocider per kalenderår

12 kap 37 
§

24.37 96 B Anläggning för tillverkning i industriell skala av biotekniska organismer för 
bekämpningsändamål
Läkemedel

12 kap 38 
§

24.38-i 96 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka 
mer än 1 000 ton läkemedel, även mellanprodukter, per kalenderår

12 kap 39 
§

24.39-i 60 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka 
högst 1 000 ton läkemedel, även mellanprodukter, per kalenderår

12 kap 40 
§

24.40

24.40-1
24.40-2
24.40-3
24.40-4

28
16
9
4

C Anläggning för att genom endast fysikaliska processer tillverka läkemedel 
(farmaceutisk tillverkning).
Anmälningsplikten gäller inte apotek eller sjukhus eller om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt 19 kap 3 §.

- Mer än 100 ton kalenderår.
- Mer än 10 ton men högst 100 ton per kalenderår.
- Mer än 500 kg men högst 10 ton per kalenderår.
- Högst 500 kg per kalenderår.

12 kap 41 
§

24.41 16 C Anläggning för behandling av mellanprodukter.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt någon av 1-40 eller 42-47 §§.
Sprängämnen

12 kap 42 
§

24.42-i 96 A Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala 
tillverka mer än 1 000 ton sprängämnen per kalenderår

12 kap 43 
§

24.43-i 68 B Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala 
tillverka högst 1 000 ton sprängämnen per kalenderår
Annan kemisk tillverkning

12 kap 44 
§

24.44 C Anläggning för att genom kemiska eller biologiska reaktioner yrkesmässigt 
tillverka organiska eller oorganiska ämnen, i försöks-, pilot- eller 
laboratorieskala eller annan icke industriell skala.
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24.44-1
24.44-2

23
12

- Genom kemiska reaktioner eller kemiska och biologiska reaktioner.
- Genom endast biologiska reaktioner. 

12 kap 45 
§

24.45

24.45-1
24.45-2
24.45-3
24.45-4
24.45-5

30
48
24
24
9

B Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala 
tillverka
1. gas- eller vätskeformiga kemiska produkter,
2. läkemedelssubstanser genom extraktion ur biologiskt material,
3. sprängämnen,
4. pyrotekniska artiklar, eller
5. ammunition.
Tillståndsplikten gäller inte
1. tillverkning av mindre än 100 ton per kalenderår, om det i verksamheten 
inte används eller tillverkas någon kemisk produkt som
a) enligt föreskrifter som har meddelats av Kemikalieinspektionen är 
klassificerad eller uppfyller kriterierna för att klassificeras med de 
riskfraser som ingår i faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”, 
”cancerframkallande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, 
eller
b) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av 
den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av 
ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 
67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 
1907/2006 uppfyller kriterierna för att klassificeras i faroklasserna ”akut 
toxicitet kategori 1”, ”akut toxicitet kategori 2”, ”akut toxicitet kategori 3”, 
”specifik organtoxicitet enstaka exponering kategori 1”, ”specifik 
organtoxicitet upprepad exponering kategori 1”, ”frätande på huden 
kategori 1A”, ”frätande på huden kategori 1B”, ”frätande på huden kategori 
1C”, ”cancerogenitet kategori 1A”, ”cancerogenitet kategori 1B”, 
”cancerogenitet kategori 2”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1A”, 
”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, ”mutagenitet i könsceller kategori 
2”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, ”reproduktionstoxicitet kategori 
1B”, ”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för vattenmiljön kategori 
akut 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 1”, ”farligt för vattenmiljön 
kategori kronisk 2”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 3”, ”farligt för 
vattenmiljön kategori kronisk 4” eller ”farligt för ozonskiktet”,
2. tillverkning av färg eller lack, om tillverkningen uppgår till högst 1 000 
ton per kalenderår,
3. tillverkning av rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller 
hygienprodukter, om tillverkningen uppgår till högst 2 000 ton per 
kalenderår,
4. tillverkning av gasformiga kemiska produkter genom destillation, eller
5. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 19 kap.

-verksamheten avser gas- eller vätskeformiga kemiska produkter
-verksamheten avser läkemedelssubstanser
-verksamheten avser sprängämnen
-verksamheten avser pyrotekniska artiklar
-verksamheten avser ammunition

12 kap 46 
§

24.46

24.46-1

24.46-2
24.46-3

15

12
9

C Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala 
tillverka
1. naturläkemedel genom extraktion ur biologiskt material,
2. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, om verksamheten inte är 
tillståndspliktig enligt 45 §, 
3. mer än 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller 
hygienprodukter per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig 
enligt 45 §,
4. mer än 5 000 ton gasformiga kemiska produkter per kalenderår, om 
tillverkningen sker genom destillation, eller
5. andra kemiska produkter, om verksamheten inte är tillståndspliktig 
enligt 45 §.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 19 
kap. 3 §.
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24.46-4 8
- Mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, eller mer än 5 000 ton 
gasformiga kemiska produkter per kalenderår genom destillation, eller 
tillverkning av andra kemiska produkter.
- Naturläkemedel genom extraktion ur biologiskt material.
- Mer än 1 000 ton men högst 2 000 ton rengöringsmedel eller 
kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderår.
- Mer än 10 ton men högst 1 000 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, 
kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderår.

- 24.4601 6 U Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka 
högst 10 ton färg eller lack per kalenderår.

- 24.4602 2 U Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka 
högst 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per 
kalenderår.

- 24.4603 6 U Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka 
högst 5 000 ton gasformiga kemiska produkter per kalenderår, om tillverkningen sker 
genom destillation.

12 kap 47 
§

24.47 20 C Anläggning för att genom endast fysikaliska processer, i försöks-, pilot- 
eller laboratorieskala eller annan icke industriell skala, yrkesmässigt 
tillverka
1. sprängämnen,
2. pyrotekniska artiklar,
3. ammunition,
4. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår,
5. mer än 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller 
hygienprodukter per kalenderår, eller
6. andra kemiska produkter.

- 24.4701 6 U Anläggning för att genom endast fysikaliska processer, i försöks-, pilot- eller 
laboratorieskala eller annan icke industriell skala, yrkesmässigt tillverka
1. högst 10 ton färg eller lack per kalenderår, eller
2. mer än 500 kg men högst 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik eller 
hygienprodukter per kalenderår

GUMMI OCH PLASTVAROR
13 kap 1 

§
25.10

25.10-1
25.10-2

40
30

B Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om produktionen 
baseras på mer än
2 000 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 19 
kap. 3 §.

- Mer än 10 000 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår.
- Mer än 2 000 ton men högst 10 000 ton ovulkad gummiblandning per 
kalenderår.

13 kap 2 
§

25.11

25.11-1
25.11-2
25.11-3
25.11-4

20
15
9
6

C Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om produktionen 
baseras på mer än
1 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 1 § eller 19 kap. 3 eller 4 §.

- Mer än 500 ton men högst 2 000 ton ovulkad gummiblandning per 
kalenderår.
- Mer än 100 ton men högst 500 ton ovulkad gummiblandning per 
kalenderår.
- Mer än 50 ton men högst 100 ton ovulkad gummiblandning per 
kalenderår.
- Mer än 1 ton men högst 50 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår.

- 25.1101 T U Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om produktionen 
baseras på högst 1 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår.

13 kap 3 
§

25.20 B Anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka produkter av
1. polyuretan utan användning av toluendiisocyanat, om produktionen 
baseras på mer än 200 ton plastråvara per kalenderår,
2. polyuretan med användning av toluendiisocyanat, om produktionen 
baseras på mer än 20 ton plastråvara per kalenderår, eller
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25.20-1

25.20-2

25.20-3

20

24

16

3. annan plast, om produktionen baseras på mer än 20 ton plastråvara per 
kalenderår.

- Polyuretan utan användning av toluendiisocyanat, om produktionen 
baseras på mer än 200 ton plastråvara per kalenderår.
- Polyuretan med användning av toluendiisocyanat, om produktionen 
baseras på mer än 500 ton plastråvara per kalenderår, eller annan plast 
om produktionen baseras på mer än 500 ton plastråvara per kalenderår.
- Polyuretan med användning av toluendiisocyanat, om produktionen 
baseras på mer än 20 ton men högst 500 ton plastråvara per kalenderår, 
eller annan plast om produktionen baseras på mer än 20 men högst 500 
ton plastråvara per kalenderår.

13 kap 4 
§

25.30 9 C Anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka produkter av 
plast, om
1. produktionen baseras på mer än 1 ton plastråvara per kalenderår, och
2. verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 
3 §.

- 25.3001 T U Anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka produkter av 
plast, om produktionen baseras på högst 1 ton plastråvara per kalenderår.

13 kap 5 
§

25.40 16 B Anläggning för flamlaminering med plast.

13 kap 6 
§

25.50

25.50-1
25.50-2
25.50-3
25.50-4

25.50-5

25.50-6

25.50-7

25.50-8

10
6
4

16

12

8

6

4

C Anläggning där produktionen baseras på mer än 1 ton plastråvara per 
kalenderår och inte omfattar
ytterligare polymerisation, för
1. tillverkning av produkter av plast förutom endast mekanisk montering 
eller mekanisk bearbetning, eller
2. beläggning eller kalandrering med plast.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig eller 
anmälningspliktig enligt 19 kap. 3 eller 4 §.

- Mer än 200 ton plastråvara per kalenderår.
- Mer än 20 ton men högst 200 ton plastråvara per kalenderår.
- Mer än 1 ton men högst 20 ton plastråvara per kalenderår.
- Mer än 20 ton plastråvara per kalenderår för beläggning eller 
kalandrering med plast.
- Mer än 10 ton men högst 20 ton plastråvara per kalenderår för 
beläggning eller kalandrering med plast.
- Mer än 5 ton men högst 10 ton plastråvara per kalenderår för beläggning 
eller kalandrering med plast.
- Mer än 3 ton men högst 5 ton plastråvara per kalenderår för beläggning 
eller kalandrering med plast.
- Mer än 1 ton men högst 3 ton plastråvara per kalenderår för beläggning 
eller kalandrering med plast.

- 25.5001 T U Anläggning där produktionen baseras på högst 1 ton plastråvara per 
kalenderår och inte omfattar ytterligare polymerisation, för tillverkning av 
produkter av plast förutom endast mekanisk montering eller mekanisk 
bearbetning.

- 25.5002 T U Anläggning där produktionen baseras på högst 1 ton plastråvara per 
kalenderår och inte omfattar ytterligare polymerisation, för beläggning eller 
kalandrering med plast.

MINERALISKA PRODUKTER
Glas, glasvaror och keramiska produkter

14 kap 1 
§

26.05-i 40 B Anläggning för tillverkning av glas inklusive glasfiber med smältning av 
mer än 20 ton per dygn eller mer än 5 000 ton per kalenderår.

14 kap 2 
§

26.10-i 40 B Anläggning för smältning av mineraler, inklusive tillverkning av mineralull, 
med smältning av mer än 20 ton per dygn eller mer än 5 000 ton per 
kalenderår.

- 26.1001 7 U Anläggning för tillverkning av varor av glasfiber.
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14 kap 3 
§

26.20

26.20-1

26.20-2

26.20-3

26.20-4

23

15

23

15

B Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som omfattar blandning 
av glasråvaror (mäng), smältning eller syrabehandling av glas, om 
verksamheten innebär att
1. mer än 5 ton glasråvaror med tillsats av bly- eller arsenikföreningar 
förbrukas per kalenderår, eller
2. mer än 500 ton andra glasråvaror förbrukas per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 
eller 2 §.

- Mer än 1 000 ton glasråvaror med tillsats av bly- eller arsenikföreningar 
förbrukas per kalenderår.
- Mer än 5 ton men högst 1 000 ton glasråvaror med tillsats av bly- eller 
arsenikföreningar förbrukas per kalenderår.
- Mer än 2 000 ton andra glasråvaror (än sådana med tillsats av bly- eller 
arsenikföreningar) förbrukas per kalenderår.
- Mer än 500 ton men högst 2 000 ton andra glasråvaror (än sådana med 
tillsats av bly- eller arsenikföreningar) förbrukas per kalenderår.

14 kap 4 
§

26.30 8 C Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som omfattar blandning 
av glasråvaror
(mäng), smältning eller syrabehandling av glas, om verksamheten innebär 
att
1. mer än 500 kilogram glasråvaror med tillsats av bly- eller 
arsenikföreningar förbrukas per kalenderår, eller
2. mer än 5 ton andra glasråvaror förbrukas per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1, 
2 eller 3 §.

- 26.3001 2 U Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som omfattar blandning 
av glasråvaror (mäng), smältning eller syrabehandling av glas, om 
verksamheten innebär att
1. högst 500 kilogram glasråvaror med tillsats av bly- eller 
arsenikföreningar förbrukas per kalenderår, eller
2. högst 5 ton andra glasråvaror förbrukas per kalenderår.

14 kap 5 
§

26.40 16 C Anläggning för tillverkning av glasfiber.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 
§.

14 kap 6 
§

26.50-i 28 B Anläggning för att tillverka keramiska produkter genom bränning, särskilt 
takpannor, tegel, eldfast sten, kakel, stengods eller porslin, med en
1. produktion av mer än 75 ton per dygn eller mer än 18 750 ton per 
kalenderår, eller
2. ugnskapacitet på mer än fyra kubikmeter och med en satsningsdensitet 
på mer än 300 kilogram per kubikmeter.

14 kap 7 
§

26.51 28 B Anläggning för att genom bränning tillverka mer än 50 ton keramiska 
produkter per kalenderår, om glasyr med tillsats av tungmetaller används.

- 26.5101 4 U Anläggning för att genom bränning tillverka högst 50 ton keramiska 
produkter per kalenderår, om glasyr med tillsats av tungmetaller används.

14 kap 8 
§

26.60 17 C Anläggning för tillverkning av mer än 100 ton keramiska produkter per 
kalenderår
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 6 
eller 7 §.

- 26.6001 4 U Anläggning för tillverkning av högst 100 ton keramiska produkter per 
kalenderår.
Cement, betong, kalk, krita och gips

14 kap 9 
§

26.70-i 130 A Anläggning för att
1. i roterugn tillverka mer än 500 ton per dygn eller mer än 125 000 ton 
cement per kalenderår, eller
2. i annan ugn tillverka mer än 50 ton per dygn eller mer än 12 500 ton 
cement per kalenderår.

- 26.7001 8 U Anläggning för att
1. i roterugn tillverka högst 125 000 ton cement per kalenderår, eller
2. i annan ugn tillverka högst 12 500 ton cement per kalenderår.

14 kap 10 
§

26.80 130 B Anläggning för tillverkning av cement.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 9 §.
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14 kap 11 
§

26.90-i 32 B Anläggning för tillverkning i ugn av mer än 50 ton kalk per dygn eller mer 
än 12 500 ton kalk per kalenderår.

14 kap 12 
§

26.100 12 C Anläggning för tillverkning av mer än 5 ton kalk, krita eller kalkprodukter 
per kalenderår
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 9, 
10 eller 11 §.

- 26.10001 6 U Anläggning för tillverkning av kalk, krita eller kalkprodukter för en 
produktion på högst 5 ton per kalenderår.

14 kap 13 
§ 

26.110 18 C Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton
1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller
2. varor av betong, lättbetong eller cement per kalenderår.

- 26.11001 5 U Anläggning för tillverkning av högst 500 ton
1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller
2. varor av betong, lättbetong eller cement per kalenderår.

14 kap 14 
§

26.120 36 C Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton varor av gips per kalenderår.

- 26.12001 6 U Anläggning för tillverkning av högst 500 ton varor av gips per kalenderår.

Andra mineraliska produkter

14 kap 15 
§

26.130-i 44 B Anläggning för tillverkning av asbest eller av asbestbaserade produkter.

14 kap 16 
§

26.140 44 B Anläggning för behandling eller omvandling av asbest.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 15 § 
eller 4 kap. 16 §.

14 kap 17 
§

26.150

26.150-1
26.150-2

11
11

C Asfaltverk eller oljegrusverk
1. som ställs upp inom område med detaljplan eller 
områdesbestämmelser, eller
2. som ställs upp utanför område med detaljplan eller 
områdesbestämmelser i mer än 90 kalenderdagar under en 
tolvmånadersperiod.

- Inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser.
- Utanför område med detaljplan eller områdesbestämmelser i mer än 90 
kalenderdagar under en tolvmånadersperiod.

- 26.15001 T U Asfaltverk eller oljegrusverk som ställs upp utanför område med detaljplan 
eller områdesbestämmelser i högst 90 kalenderdagar under en 
tolvmånadersperiod.

14 kap 18 
§

26.160 11 C Anläggning för tillverkning av varor av asfalt

14 kap 19 
§

26.170-i 20 B Anläggning för tillverkning i ugn av mer än 50 ton per dygn eller mer än 
12 500 ton magnesiumoxid per kalenderår.

26.17001 6 U Anläggning för tillverkning i ugn av högst 12 500 ton magnesiumoxid per 
kalenderår.

14 kap 20 
§

26.180 10 C Anläggning för tillverkning av konstgjorda mineralfibrer.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt någon annan bestämmelse i denna förordning

STÅL OCH METALL
15 kap 1 

§
27.10-i

27.10-i1
27.10-i2
27.10-i3
27.10-i4

128
80
48
40

A Anläggning för att producera järn eller stål (primär eller sekundär 
produktion), med eller utan utrustning för kontinuerlig gjutning, om 
produktionen är mer än 2,5 ton per timme eller mer än 21 900 ton per 
kalenderår.

- Om produktionen överstiger 1 000 000 ton per kalenderår.
- Om produktionen överstiger 100 000 ton men inte 1 000 000 ton per 
kalenderår.
- om produktionen överstiger 21 900 ton men inte 100 000 ton per 
kalenderår.
- Anläggning med induktionsugnar ESR-anläggning, om produktionen 
överstiger 21 900 ton per kalenderår.

15 kap 2 
§

27.20 A Anläggning för att
1. producera järn eller stål (primär eller sekundär produktion), eller
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27.20-1
27.20-2

50
36

2. behandla järnbaserade metaller genom varmvalsning.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 
eller 3 §.

- Mer än 50 000 ton men högst 120 000 ton per kalenderår.
- Högst 50 000 ton per kalenderår.

15 kap 3 
§

27.25-i

27.25-i1
27.25-i2

90
60

A Anläggning för att behandla järnbaserade metaller genom varmvalsning 
av mer än 20 ton råstål per timme eller mer än 175 200 ton råstål per 
kalenderår.

- Varmvalsning av mer än 500 000 ton råstål per kalenderår
- Varmvalsning av mer än 175 200 ton men högst 500 000 ton råstål per 
kalenderår.

15 kap 4 
§

27.26-i 60 A Anläggning för att behandla järnbaserade metaller genom hammarsmide, 
om slagenergin per hammare är mer än 50 kilojoule och den använda 
värmeeffekten är mer än 20 megawatt.

15 kap 5 
§

27.27-i

27.27-i1

27.27-i2

27.27-i3

27.27-i4

27.27-i5

27.27-i6

27.27-i7

27.27-i8

48

40

24

12

48

40

24

12

A Anläggning för att behandla järnbaserade metaller genom att anbringa 
skyddsbeläggningar av smält metall med en inmatning av mer än 2 ton 
råstål per timme eller mer än 17 500 ton råstål per kalenderår.

- Anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med en inmatning 
som överstiger 17 500 ton råstål per kalenderår och varmförzinkning med 
en förbrukning av mer än 10 000 ton zink per kalenderår.
- Anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med en inmatning 
som överstiger 17 500 ton råstål per kalenderår och varmförzinkning med 
en förbrukning av mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton zink per 
kalenderår.
- Anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med en inmatning 
som överstiger 17 500 ton råstål per kalenderår och varmförzinkning med 
en förbrukning av mer än 100 ton men högst 1 000 ton zink per 
kalenderår.
- Anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med en inmatning 
som överstiger 17 500 ton råstål per kalenderår och varmförzinkning med 
en förbrukning av högst 100 ton zink per kalenderår.
- Annat anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med en 
inmatning som överstiger 
17 500 ton råstål per kalenderår och med utsläpp av mer än 10 000 m3 
process- eller sköljvatten.
- Annat anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med en 
inmatning som överstiger 
17 500 ton råstål per kalenderår och med utsläpp av mer än 1 000 m3 men 
högst 10 000 m3 process- eller sköljvatten.
- Annat anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med en 
inmatning som överstiger 
17 500 ton råstål per kalenderår och med utsläpp av mer än 100 m3 men 
högst 1 000 m3 process- eller sköljvatten.
- Annat anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med en 
inmatning som överstiger 
17 500 ton råstål per kalenderår och med utsläpp av högst 100 m3 
process- eller sköljvatten.

15 kap 6 
§ 

27.31 32 A Anläggning för att behandla järnbaserade metaller genom kallvalsning av 
mer än 100 000 ton stål per kalenderår.

15 kap 7 
§

27.32

27.32-1
27.32-2

36
24

B Anläggning för att behandla järnbaserade metaller genom kallvalsning av 
högst 100 000 ton stål per kalenderår.

- Mer än 20 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår.
- Högst 20 000 ton per kalenderår.

15 kap 8 
§

27.40-i 

27.40-i1

27.40-i2

32

28

B Anläggning för att gjuta järn eller stål, om produktion är mer än 20 ton per 
dygn eller mer än 5 000 ton per kalenderår.
- Mer än 10 000 ton järn eller stål per kalenderår där form- eller gjutsand 
används.
- Mer än 5 000 ton men högst 10 000 ton järn eller stål per kalenderår där 
form- eller gjutsand används.
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27.40-i3

27.40-i4

20

12

- Mer än 10 000 ton järn eller stål per kalenderår där inte form- eller 
gjutsand används.
- Mer än 5 000 ton men högst 10 000 ton järn eller stål per kalenderår där 
inte form- eller gjutsand används.

15 kap 9 
§

27.50

27.50-1

27.50-2

27.50-3

27.50-4

20

8

12

8

B Anläggning för att gjuta järn, stål, aluminium, zink eller magnesium, om 
produktionen är mer än 500 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 8 
eller 14 §.

- 1. mer än 1000 ton men högst 5 000 ton järn eller stål per kalenderår, 
eller
  2. mer än 1000 ton men högst 5 000 ton aluminium, zink eller 
magnesium per     
  kalenderår.
- 1. mer än 500 ton men högst 1 000 ton järn eller stål per kalenderår, eller
  2. mer än 500 ton men högst 1 000 ton aluminium, zink eller magnesium 
per 
  kalenderår.
- 1. mer än 1000 ton men högst 5 000 ton järn eller stål per kalenderår, 
eller
  2. mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton aluminium, zink eller 
magnesium per   
  kalenderår.
- 1. mer än 500 ton men högst 1 000 ton järn eller stål per kalenderår, eller
  2. mer än 500 ton men högst 1 000 ton aluminium, zink eller magnesium 
per 
  kalenderår.

15 kap 10 
§

27.60 4 C Anläggning för att gjuta järn, stål, aluminium, zink eller magnesium, om 
produktionen är mer än 10 ton per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 8, 
9 eller 14 §.

- 27.6001 2 U Anläggning för att gjuta järn, stål, aluminium, zink eller magnesium, om 
produktionen är högst 10 ton per kalenderår.

15 kap 11 
§ 

27.70-i

27.70-i1

27.70-i2

27.70-i3

27.70-i4

27.70-i5

27.70-i6

27.70-i7

27.70-i8

90

50

28

24

80

40

28

24

A Anläggning för att av malm, koncentrat eller sekundärt råmaterial 
producera mer än 1 000 ton icke-järnmetall per kalenderår, om 
produktionen sker genom metallurgiska, kemiska eller elektrolytiska 
processer.
Tillståndsplikten gäller inte gjuterier.

- Av malm eller koncentrat producera mer än 80 000 ton icke-järnmetall 
per kalenderår.
- Av malm eller koncentrat producera mer än 20 000 ton men högst 80 
000 ton icke-järnmetall per kalenderår.
- Av malm eller koncentrat producera mer än 3 000 ton men högst 20 000 
ton icke-järnmetall per kalenderår.
- Av malm eller koncentrat producera mer än 1 000 ton men högst 3000 
ton icke-järnmetall per kalenderår.
- Av sekundärt råmaterial (skrot m.m.) producera mer än 80 000 ton icke-
järnmetall per kalenderår.
- Av sekundärt råmaterial (skrot m.m.) producera mer än 20 000 ton men 
högst 80 000 ton icke-järnmetall per kalenderår.
- Av sekundärt råmaterial (skrot m.m.) producera mer än 3 000 ton men 
högst 20 000 ton icke-järnmetall per kalenderår.
- Av sekundärt råmaterial (skrot m.m.) producera mer än 1 000 ton men 
högst 3 000 ton icke-järnmetall per kalenderår.

15 kap 12 
§

27.80-i 20 B Anläggning för att av malm, koncentrat eller sekundärt råmaterial 
producera högst 1 000 ton icke-järnmetall per kalenderår, om 
produktionen sker genom metallurgiska, kemiska eller elektrolytiska 
processer.
Tillståndsplikten gäller inte gjuterier.

15 kap 13 
§

27.100-i A I gjuteri eller annan anläggning smälta eller legera icke-järnmetaller, 
oavsett om metallerna är återvinningsprodukter eller inte, om produktion 
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27.100-i1
27.100-i2
27.100-i3

100
75
55

av bly eller kadmium är mer än 4 ton per dygn eller mer än 1 000 ton per 
kalenderår.

- Mer än 50 000 ton bly eller kadmium per kalenderår.
- Mer än 10 000 ton men högst 50 000 ton bly eller kadmium per 
kalenderår.
- Mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton bly eller kadmium per 
kalenderår.

- 27.10001 6 U I gjuteri eller annan anläggning smälta eller legera icke-järnmetaller, 
oavsett om metallerna är återvinningsprodukter eller inte, om produktion 
av bly eller kadmium är högst 1 000 ton per kalenderår.

15 kap 14 
§

27.101-i

27.101-i1
27.101-i2

68
60

B I gjuteri eller annan anläggning smälta eller legera icke-järnmetaller, 
oavsett om metallerna är återvinningsprodukter eller inte, om produktion 
är mer än 20 ton per dygn eller mer än 5 000 ton per kalenderår.

- Mer än 20 000 ton metaller per kalenderår.
- Mer än 5000 ton men högst 20 000 metaller per kalenderår.

15 kap 15 
§

27.110

27.110-1

27.110-2

28

20

B Anläggning för att smälta eller legera icke-järnmetaller, oavsett om 
metallerna är återvinningsprodukter eller inte.
 Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 13 
eller 14 § eller endast avser gjuterier.

- Mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton icke-järnmetall eller 
återvinningsprodukter.
- Högst 1 000 ton icke-järnmetall eller återvinningsprodukter.

15 kap 16 
§

27.120

27.120-1
27.120-2
27.120-3
27.120-4

96
68
36
20

B Anläggning för att yrkesmässig smälta eller raffinera icke-järnmetall ur 
annan råvara
och genom andra processer än de som anges i 
11–15 §§.
Tillståndsplikten gäller inte gjuterier.

- Mer än 80 000 ton per kalenderår.
- Mer än 20 000 ton men högst 80 000 ton per kalenderår.
- Mer än 3 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår.
- Högst 3 000 ton per kalenderår.

15 kap 17 
§

27.130

27.130-1
27.130-2
27.130-3
27.130-4
27.130-5
27.130-6

72
40
28
20
16
12

B Anläggning för att gjuta andra metaller än järn, stål, zink, aluminium och 
magnesium, om produktionen är mer än 50 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 13 
eller 14 §.

- Mer än 20 000 ton per kalenderår.
- Mer än 10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår.
- Mer än 3 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår.
- Mer än 1 000 ton men högst 3 000 ton per kalenderår.
- Mer än 200 ton men högst 1 000 ton per kalenderår.
- Mer än 50 ton men högst 200 ton per kalenderår.

15 kap 18 
§

27.140 6 C Anläggning för att gjuta andra metaller än järn, stål, zink, aluminium och 
magnesium, om produktionen är mer än 1 ton per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 
13, 14 eller 17 §.

- 27.14001 2 U Anläggning för att gjuta andra metaller än järn, stål, zink, aluminium och 
magnesium, om produktionen är högst 1 ton per kalenderår.

METALL- OCH PLASTYTBEHANDLING, 
AVFETTNING OCH FÄRGBORTTAGNING

16 kap 1 
§

28.10-i

28.10-i1 40

B Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, 
om behandlingsbaden har en sammanlagd volym av mer än 30 
kubikmeter.
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28.10-i2

28.10-i3

28.10-i4

30

16

12

- Verksamheten ger upphov till mer än 10 000 kubikmeter avloppsvatten 
per kalenderår.
- Verksamheten ger upphov till mer än 1 000 kubikmeter men högst 
10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
- Verksamheten ger upphov till mer än 100 kubikmeter men högst 1 000 
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
- Verksamheten ger upphov till högst 100 kubikmeter avloppsvatten per 
kalenderår.

16 kap 2 
§

28.20

28.20-1

28.20-2

28.20-3

28.20-4

32

20

12

10

B Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, 
om
1. behandlingsbaden har en sammanlagd volym av mer än 1 kubikmeter 
men högst 30 kubikmeter, och
2. verksamheten ger upphov till mer än 10 kubikmeter avloppsvatten per 
kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte betning med betpasta

- Verksamheten ger upphov till mer än 10 000 kubikmeter avloppsvatten 
per kalenderår.
- Verksamheten ger upphov till mer än 1 000 kubikmeter men högst 10 
000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
- Verksamheten ger upphov till mer än 100 kubikmeter men högst 1 000 
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
- Verksamheten ger upphov till mer än 10 kubikmeter men högst 100 
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.

16 kap 3 
§

28.25

28.25-1

28.25-2

8

2

C Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast.
Anmälningsplikten gäller inte betning med betpasta eller om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §.

-om verksamheten ger upphov till mer än 1 kubikmeter avloppsvatten per 
kalenderår.
-om verksamheten ger upphov till högst 1 kubikmeter avloppsvatten per 
kalenderår.

16 kap 4 
§

28.30

28.30-1
28.30-2

28.30-3

28.30-4

32
20

16

12

B Anläggning för 
1. beläggning med metall på annat sätt än genom kemisk eller 
elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten ger upphov till mer än 10 
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, eller
2. våttrumling av annan metall än aluminium eller stål, om verksamheten 
ger upphov till mer än 10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte beläggning med metall som sker med 
vakuummetod.

- Mer än 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
- Mer än 1 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter avloppsvatten 
per kalenderår.
- Mer än 100 kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter avloppsvatten per 
kalenderår.
- Mer än 10 kubikmeter men högst 100 kubikmeter avloppsvatten per 
kalenderår.

16 kap 5 
§

28.40 8 C Anläggning för annan beläggning med metall än genom kemisk eller 
elektrolytisk ytbehandling,
om verksamheten ger upphov till mer än 1 kubikmeter avloppsvatten per 
kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte beläggning med metall som sker med 
vakuummetod eller om verksamheten är tillståndspliktig enligt 
4 §.

- 28.4001 T U Anläggning för
1. beläggning med metall på annat sätt än genom kemisk eller 
elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten ger upphov till högst 1 
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, eller 
2. våttrumling av annan metall än aluminium eller stål, om verksamheten 
ger upphov till högst 10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.

16 kap 6 
§

28.50 B Anläggning för termisk ytbehandling i form av varmdoppning eller termisk 
sprutning med en
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28.50-1

28.50-2

28.50-3

28.50-4

28.50-5

28.50-6

28.50-7

28.50-8

32

20

12

8

20

12

8

6

metallförbrukning av mer än 2 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 15 
kap. 3 §.

- Metallförbrukning av mer än 10 000 ton per kalenderår utan uppsamling 
och filter.
- Metallförbrukning av mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per 
kalenderår utan uppsamling och filter.
- Metallförbrukning av mer än 100 ton men högst 1 000 ton per kalenderår 
utan uppsamling och filter.
- Metallförbrukning av mer än 2 ton men högst 100 ton per kalenderår utan 
uppsamling och filter.
- Metallförbrukning av mer än 10 000 ton per kalenderår med uppsamling 
och filter.
- Metallförbrukning av mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per 
kalenderår med uppsamling och filter.
- Metallförbrukning av mer än 100 ton men högst 1 000 ton per kalenderår 
med uppsamling och filter.
- Metallförbrukning av mer än 2 ton men högst 100 ton per kalenderår med 
uppsamling och filter.

16 kap 7 
§

28.71 T C Blästra mer än 500 kvadratmeter yta.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är anmälningspliktig enligt 
10 §.

- 28.7101 T U Blästra högst 500 kvadratmeter yta.

16 kap 8 
§

28.80 20 B Anläggning för att med kemiska eller termiska metoder yrkesmässigt ta 
bort lack eller färg från mer än 50 ton metallgods per kalenderår
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 19 
kap. 2 eller 3 §.

16 kap 9 § 28.90 12 C Anläggning för att med kemiska eller termiska metoder yrkesmässigt ta 
bort lack eller färg
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 8 
§ eller 19 kap. 2 eller 3 §.

16 kap 10 
§

28.95

28.95-1
28.95-2

9
6

C Anläggning för
1. vattenbaserad avfettning som ger upphov till mer än 10 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår, om verksamheten inte är en fordonstvätt 
eller tillståndspliktig enligt 19 kap. 2, 3, 4 eller 6 §,
2. betning med mer än 50 kilogram betpasta per kalenderår, om 
verksamheten ger upphov till avloppsvatten,
3. blästring av mer än 500 kvadratmeter yta per kalenderår,
4. våttrumling av mer än 1 ton metaller per kalenderår eller härdning av 
mer än 1 ton gods per kalenderår,
5. termisk ytbehandling med en metallförbrukning av mer än 50 kilogram 
men högst 2 ton per kalenderår, eller
6. metallbeläggning med vakuummetod med en metallförbrukning av mer 
än 500 kilogram per kalenderår.

- Anläggning för produktion som omfattas av mer än två punkter ovan.
- Anläggning för produktion som omfattas av högst två punkter ovan.

- 28.9501 T U Anläggning, som omfattas av någon eller några av följande punkter, för
1. vattenbaserad avfettning som ger upphov till högst 10 kubikmeter 
avloppsvatten per kalenderår, om verksamheten inte är fordonstvätt eller 
tillståndspliktig enligt någon av beskrivningarna i 39.10-39.50,
2. betning med högst 50 kilogram betpasta per kalenderår, om 
verksamheten ger upphov till avloppsvatten,
3. blästring av högst 500 kvadratmeter yta per kalenderår,
4. våttrumling av högst 1 ton metaller per kalenderår eller härdning av 
högst 1 ton gods per kalenderår,
5. termisk ytbehandling med en metallförbrukning av högst 50 kilogram 
per kalenderår, eller
6. metallbeläggning med vakuummetod, om metallförbrukningen uppgår 
till högst 500 kilogram per kalenderår.
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ELEKTRISKA ARTIKLAR
17 kap 1 

§
31.10 95 A Anläggning för att tillverka batterier eller ackumulatorer som innehåller 

kadmium, bly eller kvicksilver.
17 kap 2 

§
31.20 44 B Anläggning för att tillverka batterier eller ackumulatorer som inte innehåller 

kadmium, bly eller kvicksilver.
17 kap 3 

§
31.30 8 C Anläggning för att tillverka eller reparera ljuskällor som innehåller 

kvicksilver.
17 kap 4 

§
31.40-i 110 A Anläggning för att tillverka grafitelektroder genom bränning eller 

grafitisering.
17 kap 5 

§
31.50 110 A Anläggning för att tillverka kol- eller grafitelektroder.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 4 §.
17 kap 6 

§
31.60 12 C Anläggning för att tillverka elektrisk tråd eller elektrisk kabel.

METALLBEARBETNING
Motorer, turbiner och reaktorer

18 kap 1 
§ 

34.10 18 C Anläggning för tillverkning av fler än 100 fordonsmotorer per kalenderår.

- 34.1001 4 U Anläggning för tillverkning av högst 100 fordonsmotorer per kalenderår.

18 kap 2 
§

34.20 10 C Provbänk för motorer, turbiner eller reaktorer.

Motorfordon

18 kap 3 
§

34.30

34.30-1

34.30-2

34.30-3

34.30-4

34.30-5

34.30-6

34.30-7

112

80

64

32

80

48

24

B Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår av
1. fler än 25 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till 
högst 3,5 ton, eller
2. fler än 1 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till 
mer än 3,5 ton.

- Fler än 200 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till 
högst 3,5 ton.
- Fler än 100 000 motorfordon men högst 
200 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 
ton.
- Fler än 50 000 motorfordon men högst 100 000 motorfordon med en 
totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 ton.
- Fler än 25 000 motorfordon men högst 50 000 motorfordon med en 
totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 ton.
- Fler än 20 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till 
mer än 3,5 ton.
- Fler än 5 000 motorfordon men högst 20 000 motorfordon med en 
totalvikt per fordon som uppgår till mer än 3,5 ton.
- Fler än 1 000 motorfordon men högst 5 000 motorfordon med en totalvikt 
per fordon som uppgår till mer än 3,5 ton.

18 kap 4 
§

34.40 20 C Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår av
1. fler än 100 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till 
högst 3,5 ton, eller
2. fler än 10 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till mer 
än 3,5 ton.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 3 
§.

- 34.4001 4 U Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår av 
1. högst 100 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till högst 
3,5 ton, eller 
2. högst 10 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till mer än 
3,5 ton.
Järnvägsutrustning och flygplan
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18 kap 5 
§

34.50 20 C Anläggning för
1. tillverkning av järnvägsutrustning,
2. tillverkning av flygplan, eller
3. reparation av flygplan.
Maskinell metallbearbetning

18 kap 6 
§

34.60 72 A Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning med en 
tillverkningsyta (utom yta för endast montering) större än 100 000 
kvadratmeter.

- 34.6001 10 U Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning med en 
tillverkningsyta (exklusive yta för endast montering) större än 1 000 
kvadratmeter. 

- 34.6002 5 U Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning med en 
tillverkningsyta (exklusive yta för endast montering) större än 200 kvadratmeter 
men högst 1 000 kvadratmeter. 

18 kap 7 
§

34.70

34.70-1

34.70-2

60

50

B Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där total tankvolym 
för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är 
större än 20 kubikmeter, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 3 eller
6 §.
Med total tankvolym avses såväl volymen i ett fast centralt system för vätskor som 
volymen i lösa behållare som är kopplade antingen till metallbearbetningsmaskin eller 
till öppnade behållare som används för påfyllning av metallbearbetningsmaskin.
- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i 
metallbearbetningsmaskinerna är större än 75 kubikmeter.
- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i 
metallbearbetningsmaskinerna är större än 20 kubikmeter men högst 75 
kubikmeter.

18 kap 8 
§

34.80

34.80-1

34.80-2

34.80-3

20

9

6

C Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där total 
tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i 
metallbearbetningsmaskinerna är större än 1 kubikmeter, om 
verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 9 eller 10§.
Med total tankvolym avses det samma som i 7 § andra stycket.

- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i 
metallbearbetningsmaskinerna är större än 10 kubikmeter men högst 20 
kubikmeter.
- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i 
metallbearbetningsmaskinerna är större än 5 kubikmeter men högst 10 
kubikmeter.
- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i 
metallbearbetningsmaskinerna är större än 1 kubikmeter men högst 5 
kubikmeter.

- 34.8001 T U Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där total 
tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i 
metallbearbetningsmaskinerna är högst 1 kubikmeter.
Med total tankvolym avses det samma som i 7 § andra stycket.
Gas- och oljeplattformar

18 kap 9 
§

35.10 112 A Byggande av en plattform som är avsedd att användas vid utvinning av 
olja eller gas inom
havsområden, om verksamheten inte prövas enligt 11 kap. miljöbalken.

- 35.1001 56 U Plattform för verkstad på vattnet när fråga är om förläggning nära kusten 
för montering, utrustning, ombyggnad, reparation, underhåll eller liknande 
åtgärd.
Skeppsvarv

18 kap 10 
§

35.20 6 C Skeppsvarv.

FÖRBRUKNING AV ORGANISKA LÖSNINGSMEDEL
19 kap 2 

§
39.10-i 60 B Anläggning för att appretera, trycka, bestryka, avfetta, 

vattenskyddsimpregnera, limma, måla,
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rengöra, impregnera eller på annat sätt ytbehandla material, föremål eller 
produkter, om förbrukningen av organiska lösningsmedel är mer än 150 
kilogram per timme eller mer än 200 ton per kalenderår.

19 kap 3 
§

39.15

39.15-1

39.15-2
39.15-3
39.15-4

39.15-5

39.15-6

39.15-7

39.15-8

30

60
50
30

50

35

52

44

B Anläggning där det per kalenderår förbrukas
1. mer än 5 ton halogenerade organiska lösningsmedel,
2. mer än totalt 25 ton organiska lösningsmedel,
3. mer än 50 ton organiska lösningsmedel i tillverkning av farmaceutiska 
produkter, eller
4. mer än 100 ton organiska lösningsmedel i tillverkning av lack, tryckfärg, 
lim eller andra beläggningspreparat.
Vid tillämpningen av första stycket ska inte sådana organiska 
lösningsmedel medräknas som omfattas av förordningen (2016:1128) om 
fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen eller av föreskrifter 
som har meddelats med stöd av den förordningen.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 2 §.
Tillståndsplikten enligt första stycket 2 gäller inte sjukhus.

- 1. mer än 5 ton halogenerade organiska lösningsmedel,

- 2. mer än totalt 200 ton organiska lösningsmedel
- 2. mer än totalt 50 ton men högst 200 ton organiska lösningsmedel 
- 2. mer än totalt 25 ton men högst 50 ton organiska lösningsmedel,

- 3. mer än 200 ton organiska lösningsmedel i tillverkning av 
farmaceutiska produkter
- 3. mer än 50 ton men högst 200 ton organiska lösningsmedel i 
tillverkning av farmaceutiska produkter

- 4. mer än 200 ton organiska lösningsmedel i tillverkning av lack, 
tryckfärg, lim eller andra beläggningspreparat.
- 4. mer än 100 ton men högst 200 ton organiska lösningsmedel i 
tillverkning av lack, tryckfärg, lim eller andra beläggningspreparat.

19 kap 4 
§

39.30 6 C Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår med
1. mer än 1 ton i ytrengöring, om lösningsmedlet innehåller någon kemisk 
produkt, som
a) enligt föreskrifter som har meddelats av Kemikalieinspektionen har 
klassificerats med riskfraserna ”misstänks kunna ge cancer” (R40),  kan 
ge cancer” (R45), ”kan ge ärftliga genetiska skador” (R46), ”kan ge cancer 
vid inandning”
(R49), ”kan ge nedsatt fortplantningsförmåga” (R60) eller ”kan ge 
fosterskador” (R61), eller
b) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av 
den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av 
ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 
67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 
1907/2006 uppfyller kriterierna för att klassificeras i faroklasserna 
”cancerogenitet kategori 1A”,
”cancerogenitet kategori 1B”, ”cancerogenitet kategori 2”, ”mutagenitet i 
könsceller kategori 1A”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, 
”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, eller ”reproduktionstoxicitet kategori 
1B”,
2. mer än 2 ton i annan ytrengöring,
3. mer än 500 kilogram i fordonslackering, eller
4. mer än 1 kilogram i kemtvätt.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 2 eller 3 §.

19 kap 5 
§

39.35 8 C Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår med 
mer än 500 kilogram i
lackering av vägfordon till följd av reparation, underhåll eller dekoration 
som sker utanför tillverkningsanläggningar.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enl. 2 
eller 3§.

19 kap 6 
§

39.50 C Anläggning där det per kalenderår förbrukas
1. mer än 1 ton halogenerade organiska lösningsmedel, eller
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39.50-1
39.50-2

39.50-3

16
16

9

2. mer än totalt 5 ton organiska lösningsmedel.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 2, 3 eller 4 §.

- 1. Mer än 1 ton halogenerade organiska lösningsmedel förbrukas per 
kalenderår.
- 2.Mer än totalt 10 ton men högst totalt 25 ton organiska lösningsmedel 
förbrukas per kalenderår.
- 2. Mer än totalt 5 ton men högst totalt 10 ton organiska lösningsmedel 
förbrukas per kalenderår.

- 39.5001 6 U Anläggning där det per kalenderår förbrukas högst 1 ton halogenerade 
organiska lösningsmedel

- 39.5002 6 U Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än 2,5 ton men högst 5 
ton organiska lösningsmedel.

- 39.5003 4 U Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än 500 kg men högst 2,5 
ton organiska lösningsmedel.

39.5004 2 U Anläggning där det per kalenderår förbrukas högst 500 kg organiska 
lösningsmedel.

HANTERING AV BRÄNSLEN OCH ANDRA 
KEMISKA PRODUKTER 

20 kap 1 
§

39.60

39.60-1

39.60-2

46

32

B Anläggning för lagring eller annan hantering av
1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, 
petroleumprodukter eller brännbara gaser, om anläggningen har kapacitet 
för lagring av mer än 50 000 ton vid ett och samma tillfälle eller hantering 
av mer än 500 000 ton per kalenderår,
2. andra kemiska produkter, om lagringen eller hanteringen omfattar mer 
än 5 000 ton vid ett och samma tillfälle eller mer än 50 000 ton per 
kalenderår och produkterna
a) enligt föreskrifter som har meddelats av Kemikalieinspektionen har 
klassificerats med de riskfraser som ingår i faroklasserna ”mycket giftig”, 
”giftig”, ”frätande”, ”cancerframkallande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” 
eller ”miljöfarlig”, eller
b) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av 
den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av 
ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 
67/548/EEG och
1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 uppfyller 
kriterierna för att klassificeras i faroklasserna ”akut toxicitet kategori 1”, 
”akut toxicitet kategori 2”, ”akut toxicitet kategori 3”, ”specifik organtoxicitet 
enstaka exponering kategori 1”, ”specifik organtoxicitet upprepad 
exponering kategori 1”, ”frätande för huden kategori 1A”, ”frätande för 
huden kategori 1B”,
”frätande för huden kategori 1C”, ”cancerogenitet kategori 1A”, 
”cancerogenitet kategori 1B”, ”cancerogenitet kategori 2”, ”mutagenitet i 
könsceller kategori 1A”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, 
”mutagenitet i könsceller kategori 2”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, 
”reproduktionstoxicitet kategori 1B”, ”reproduktionstoxicitet kategori 2”, 
”farligt för vattenmiljön
kategori akut 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 1”, ”farligt för 
vattenmiljön kategori kronisk 2”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 3”, 
”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 4” eller ”farligt för ozonskiktet, eller
3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2, om det i anläggningen 
lagras mer än 200 000 ton vid ett och samma tillfälle.

- Anläggning för lagring eller annan hantering enligt punkt 1 om 
anläggningen har kapacitet för lagring av mer än 500 000 ton vid ett och 
samma tillfälle eller hantering av mer än 5 000 000 ton per kalenderår,
enligt punkt 2 om det i anläggningen lagras mer än 50 000 ton vid ett och 
samma tillfälle eller hanteras mer än 500 000 ton per kalenderår, eller 
enligt punkt 3 om det i anläggningen lagras mer än 2 000 000 ton vid ett 
och samma tillfälle.
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39.60-3 16

- Anläggning för lagring eller annan hantering enligt punkt 1 om 
anläggningen har kapacitet för lagring av mer än 250 000 ton men högst 
500 000 ton vid ett och samma tillfälle eller hantering av mer än 2 500 000 
ton men högst 5 000 000 ton per kalenderår,
enligt punkt 2 om det i anläggningen lagras mer än 25 000 ton men högst 
50 000 ton vid ett och samma tillfälle eller hanteras mer än 250 000 ton 
men högst 500 000 ton per kalenderår, eller 
enligt punkt 3 om det i anläggningen lagras mer än 1 000 000 ton men 
högst 2 000 000 ton vid ett och samma tillfälle.

- Anläggning för lagring eller annan hantering enligt punkt 1 om 
anläggningen har kapacitet för lagring av mer än 50 000 ton men högst 
250 000 ton vid ett och samma tillfälle eller hantering av mer än 500 000 
ton men högst 2 500 000 ton per kalenderår,
enligt punkt 2 om det i anläggningen lagras mer än 5 000 ton men högst 
25 000 ton vid ett och samma tillfälle eller hanteras mer än 50 000 ton 
men högst 250 000 ton per kalenderår, eller 
enligt punkt 3 om det i anläggningen lagras mer än 200 000 ton men högst 
1 000 000 ton vid ett och samma tillfälle.

20 kap 2 
§

39.70 9 C Anläggning för lagring av
1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, 
petroleumprodukter eller brännbara gaser, om det i anläggningen lagras 
mer än 5 000 ton vid ett och samma tillfälle,
2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om anläggningen avser 
verksamhet för energiproduktion eller kemisk industri och har kapacitet för 
lagring av mer än 1 ton vid ett och samma tillfälle och
a) någon produkt enligt föreskrifter som har meddelats av 
Kemikalieinspektionen har klassificerats med de riskfraser som ingår i 
faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”, ”cancerframkallande”, 
”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, eller
b) någon produkt enligt förordning (EG) nr  272/2008 uppfyller kriterierna 
för att klassificeras i faroklasserna ”akut toxicitet kategori 1”, ”akut toxicitet 
kategori 2”, ”akut toxicitet kategori 3”, ”specifik organtoxicitet enstaka 
exponering kategori 1”, ”specifik organtoxicitet upprepad exponering 
kategori 1”, ”frätande för huden kategori 1A”, ”frätande för huden kategori 
1B”, ”frätande för huden kategori 1C”, ”cancerogenitet kategori 1A”, 
”cancerogenitet kategori 1B”, ”cancerogenitet kategori 2”, ”mutagenitet i 
könsceller kategori 1A”,
”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, ”mutagenitet i könsceller kategori 
2”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, ”reproduktionstoxicitet kategori 
1B”,
”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för vattenmiljön kategori akut 1”, 
”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori 
kronisk 2”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 3”, ”farligt för 
vattenmiljön kategori kronisk 4” eller ”farligt för ozonskiktet”, eller
3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2, om det i anläggningen 
lagras mer än 50 000 ton vid ett och samma tillfälle.

- 39.7001 2 U Anläggning för lagring av
1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, 
petroleumprodukter eller brännbara gaser, om det i anläggningen lagras 
högst 5 000 ton vid ett och samma tillfälle,
2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om anläggningen avser 
verksamhet för energiproduktion eller kemisk industri och har kapacitet för 
lagring av högst 1 ton vid ett och samma tillfälle och
a) någon produkt enligt föreskrifter som har meddelats av 
Kemikalieinspektionen har klassificerats med de riskfraser som ingår i 
faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”, ”cancerframkallande”, 
”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, eller
b) någon produkt enligt förordning (EG) nr  272/2008 uppfyller kriterierna 
för att klassificeras i faroklasserna ”akut toxicitet kategori 1”, ”akut toxicitet 
kategori 2”, ”akut toxicitet kategori 3”, ”specifik organtoxicitet enstaka 
exponering kategori 1”, ”specifik organtoxicitet upprepad exponering 
kategori 1”, ”frätande för huden kategori 1A”, ”frätande för huden kategori 
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1B”, ”frätande för huden kategori 1C”, ”cancerogenitet kategori 1A”, 
”cancerogenitet kategori 1B”, ”cancerogenitet kategori 2”, ”mutagenitet i 
könsceller kategori 1A”,
”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, ”mutagenitet i könsceller kategori 
2”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, ”reproduktionstoxicitet kategori 
1B”,
”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för vattenmiljön kategori akut 1”, 
”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori 
kronisk 2”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 3”, ”farligt för 
vattenmiljön kategori kronisk 4” eller ”farligt för ozonskiktet”, eller
3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2, om det i anläggningen 
lagras högst 50 000 ton vid ett och samma tillfälle.

20 kap 3 
§

39.80 12 B Anläggning för lagring av mer än 50 miljoner normalkubikmeter naturgas 
per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §.

- 39.8001 2 U Anläggning för lagring av högst 50 miljoner normalkubikmeter naturgas 
per kalenderår.

20 kap 4 
§

39.90 6 C Anläggning för lagring av mer än 5 000 ton kol, torv eller bränsleflis eller 
annat träbränsle per
kalenderår.

- 39.9001 2 U Anläggning för lagring av högst 5 000 ton kol, torv eller bränsleflis eller 
annat träbränsle per kalenderår.

GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA BRÄNSLEN, EL, 
VÄRME OCH KYLA 
Anaerob biologisk behandling

21 kap 2 
§

40.01 28 B Anläggning som genom anaerob biologisk behandling av stallgödsel, 
grödor eller annat biologiskt material producerar mer än 3 000 
megawattimmar biogas per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller även om stallgödseln är avfall och även om det 
material som inte är stallgödsel består av högst 500 ton icke-farligt avfall 
per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 29 
kap. 65 §.

21 kap 3 
§

40.02 12 C Anläggning som genom anaerob biologisk behandling av stallgödsel, 
grödor eller annat biologiskt material producerar biogas.
Anmälningsplikten gäller även om stallgödseln är avfall och även om det 
material som inte är stallgödsel består av högst 500 ton icke-farligt avfall 
per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 2 
§.
Framställning av gas- och vätskeformiga bränslen

21 kap 4 
§

40.05-i 44 B Anläggning för förgasning eller förvätskning av andra bränslen än kol där 
anläggningen har en kapacitet att överföra 20 megawatt tillförd 
bränsleeffekt eller mer.

21 kap 5 
§

40.15 28 B Anläggning för att uppgradera eller för att på annat sätt än genom anaerob 
biologisk behandling tillverka mer än 1 500 megawattimmar gas eller 
vätskeformigt bränsle per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 4 § 
eller 12 kap. 1 eller 2 §.

21 kap 6 
§

40.20 12 C Anläggning för att uppgradera eller för att på annat sätt än genom anaerob 
biologisk behandling tillverka högst 1 500 megawattimmar gas eller 
vätskeformigt bränsle per kalenderår.
Kärnkraft

21 kap 7 
§

40.30 A Kärnkraftsreaktor eller annan kärnreaktor.

Förbränning

21 kap 8 
§

40.40-i A Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av mer än 
300 megawatt.
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40.40-i1
40.40-i2

116
32

- Total installerad tillförd effekt av mer än 300 megawatt.
- Gasturbin.

21 kap 9 
§

40.50-i

40.50-i1

40.50-i2

72

32

B Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av minst 
50 megawatt men högst 300 megawatt.

- Total installerad tillförd effekt av mer än 100 megawatt men högst 300 
megawatt.
- Total installerad tillförd effekt av mer än 50 megawatt men högst 100 
megawatt.

21 kap 10 
§

40.51 36 B Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av mer än 
20 megawatt men mindre än 50 megawatt.

21 kap 11 
§

40.60

40.60-1

40.60-2

40.60-3

12

8

12

C Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av
1. mer än 500 kilowatt men högst 20 megawatt, om annat bränsle 
används än enbart fossil eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas, 
eller
2. mer än 10 megawatt men högst 20 megawatt, om inget annat bränsle 
används än fossil eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är anmälningspliktig enligt 
12 § eller avser en stationär förbränningsmotor avsedd endast som 
reservaggregat vid elavbrott.

- Total installerad tillförd effekt av mer än 5 megawatt men högst 20 
megawatt, om annat bränsle används än enbart fossil eldningsolja eller 
biogen eller fossil bränslegas.
- Total installerad tillförd effekt av mer än 500 kilowatt men högst 5 
megawatt, om annat bränsle används än enbart fossil eldningsolja eller 
biogen eller fossil bränslegas.
- Total installerad tillförd effekt av mer än 10 megawatt men högst 20 
megawatt, om inget annat bränsle än fossil eldningsolja eller biogen eller 
fossil bränslegas.

- 40.6001 2 U Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av
1. högst 500 kilowatt, om annat bränsle används än enbart fossil 
eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas, eller
2. högst 10 megawatt, om inget annat bränsle används än fossil 
eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas.

21 kap 12 
§

40.70 20 C Gasturbinanläggning med en total installerad tillförd effekt av högst 20 
megawatt.
Vindkraft

21 kap 13 
§

40.90 10 B Verksamhet med
1. två eller flera vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation), om vart 
och ett av vindkraftverken inklusive rotorblad är högre än 150 meter,
2. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 150 meter och står 
tillsammans med en sådan gruppstation som avses i 1, eller
3. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 150 meter och står 
tillsammans med ett annat sådant vindkraftverk, om verksamheten 
påbörjas efter att verksamheten med det andra vindkraftverket 
påbörjades.

21 kap 14 
§

40.95 8 B Verksamhet med
1. sju eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation), om vart 
och ett av vindkraftverken inklusive rotorblad är högre än 120 meter,
2. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 120 meter och står 
tillsammans med en sådan gruppstation som avses i 1, eller
3. ett eller fler vindkraftverk som vart och ett inklusive rotorblad är högre 
än 120 meter och står tillsammans med så många andra sådana 
vindkraftverk att gruppstationen sammanlagt består av minst sju 
vindkraftverk, om verksamheten påbörjas efter det att verksamheten eller 
verksamheterna med de andra vindkraftverken påbörjades.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 13 
§.

21 kap 15 
§

40.100 3 C Verksamhet med
1. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 50 meter,



Uppdaterad 2018-02-12

Lagrum 
i MPF

KK TT PN Beskrivning

2. två eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation), eller
3. ett vindkraftverk som står tillsammans med ett annat vindkraftverk, om 
verksamheten påbörjas efter det att verksamheten med det andra 
vindkraftverket påbörjades.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 13 
eller 14 §.

- 40.10001 T U Verksamhet med ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är lägre än 50 
meter.
Värme- och kylanläggningar

21 kap 16 
§

40.110 16 C Värmepump eller kylanläggning för uttag eller tillförsel av värmeenergi 
från mark, vattenområde, grundvatten eller avloppsvatten för en uttagen 
eller tillförd effekt av mer än 10 megawatt.

Anmälningsplikten gäller inte uttag eller tillförsel genom vattentäkt.
21 kap 17 

§
40.120 5 C Anläggning för lagring av värme i mark, vattenområde eller i grundvatten 

för en tillförd energimängd av mer än 3 000 megawattimmar.
- 40.12001 2 U Anläggning för lagring av värme i mark, vattenområde eller i grundvatten 

för en tillförd energimängd av högst 3 000 megawattimmar.

VATTENFÖRSÖRJNING
- 41.9001 10 U Vattenverk med kemsteg för mer än 25 000 personer, eller utan kemsteg 

för mer än 50 000 personer.
- 41.9002 6 U Vattenverk med kemsteg för mer än 5 000 personer men högst 25 000 

personer, eller utan kemsteg för mer än 5 000 personer men högst 
50 000 personer.

- 41.9003 2 U Vattenverk för högst 5 000 personer.

AVVECKLING AV KÄRNREAKTORER
22 kap 1 

§
45.10 100 A Verksamhet varigenom en kärnkraftsreaktor eller annan kärnreaktor 

monteras ned eller avvecklas,
från det att reaktorn stängs av till dess att reaktorn efter avställningsdrift, 
servicedrift och rivning har upphört genom att allt kärnbränsle och annat 
radioaktivt kontaminerat material varaktigt har avlägsnats från 
anläggningsplatsen.

FORDONSSERVICE OCH DRIVMEDELSHANTERING
23 kap 1 

§
50.10

50.10-1

50.10-2

10

8

C Anläggning för tvättning av
1. fler än 5 000 personbilar per kalenderår,
2. fler än 100 tåg eller flygplan per kalenderår,
3. fler än 500 tågvagnar eller lok per kalenderår, eller
4. fler än 1 000 andra motordrivna fordon per kalenderår.

- Tvättning av
1. fler än 15 000 personbilar per kalenderår,
2. fler än 1 000 tåg eller flygplan per kalenderår,
3. fler än 5 000 tågvagnar eller lok per kalenderår, eller
4. fler än 3 000 andra motordrivna fordon per kalenderår.

- Tvättning av
1. fler än 5 000 personbilar per kalenderår,
2. fler än 100 tåg eller flygplan per kalenderår,
3. fler än 500 tågvagnar eller lok per kalenderår, eller
4. fler än 1 000 andra motordrivna fordon per kalenderår..

- 50.1001 6 U Anläggning för tvättning av
1. fler än 1 250 personbilar per kalenderår,
2. färre än eller lika med 100 tåg eller flygplan per kalenderår,
3. färre än eller lika med 500 tågvagnar eller lok per kalenderår, eller
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4. fler än 250 andra motordrivna fordon per kalenderår.

- 50.1002 4 U Anläggning för tvättning av
1. fler än 250 personbilar per kalenderår,
2. fler än 50 andra motordrivna fordon per kalenderår,
3. fler än 500 anläggningsmaskiner per kalenderår,
4. fler än 2 000 däck per kalenderår.

- 50.1003 2 U Anläggning för tvättning av
1. högst 250 personbilar per kalenderår,
2. högst 50 andra motordrivna fordon per kalenderår,
3. högst 500 anläggningsmaskiner per kalenderår,
4. högst 2 000 däck per kalenderår.

23 kap 2 
§

50.20

50.20-1

50.20-2

50.20-3

8

6

5

C Anläggning där det per kalenderår hanteras
1. mer än 1 000 kubikmeter flytande motorbränsle, eller
2. mer än 1 miljon normalkubikmeter gas avsedd som motorbränsle.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 20 kap. 1, 2 eller 3 §.

- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 5 000 kubikmeter 
flytande motorbränsle.
- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 1 000 kubikmeter 
flytande motorbränsle.
- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 1 miljon 
normalkubikmeter gas avsett som motorbränsle.

- 50.2001 4 U Anläggning där det per kalenderår hanteras högst 1 000 kubikmeter 
flytande motorbränsle.

- 50.2002 2 U Anläggning där det per kalenderår hanteras högst 1 miljon 
normalkubikmeter gas.

- 50.2003 4 U Fordonsverkstad mer än 500 kvadratmeter.

- 50.2004 2 U Fordonsverkstad högst 500 kvadratmeter.

- 50.2005 1 U Parkering med fler än 300 platser för motorfordon. 

HAMNAR OCH FLYGPLATSER 
Hamnar

24 kap 1 
§

63.10

63.10-1
63.10-2
63.10-3
63.10-4
63.10-5
63.10-6

128
80
56
32
16
12

B Gäller för hamn där trafik medges för fartyg med en bruttodräktighet på 
mer än 1 350.
Tillståndsplikten gäller inte
1. hamn för Försvarsmakten, eller
2. färjekaj med högst tio planerade fartygsanlöp per kalenderår.

- Hamn med mer än 5 000 anlöp per kalenderår
- Hamn med 2 000 – 5 000 anlöp per kalenderår
- Hamn med 300 – 2 000 anlöp per kalenderår
- Hamn med 50 – 300 anlöp per kalenderår
- Hamn med 10 – 50 anlöp per kalenderår
- Hamn med högst 10 anlöp per kalenderår

63.1001 6 U Gäller för hamn där trafik medges för fartyg med en bruttodräktighet på 
högst 1 350.

Punkten gäller inte hamn för Försvarsmakten.
24 kap 2 

§
63.20 12 C Fiskehamn eller hamn för Försvarsmakten.

Anmälningsplikten gäller inte fiskehamn som är tillståndspliktig enligt 1 §.
- 63.2001 6 U Fritidsbåtshamn, för mer än 600 båtar, med uppläggning eller upptag

- 63.2002 4 U Fritidsbåtshamn, för mer än 200 men högst 600 båtar, med uppläggning 
eller upptag

63.2003 2 U Fritidsbåtshamn, för mer än 50 men högst 200 båtar, med uppläggning 
eller upptag

63.2004 T U Fritidsbåtshamn, för högst 50 båtar, med uppläggning eller upptag

63.2005 T U Fritidsbåtshamn utan uppläggning eller upptag
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Flygplatser

24 kap 
3§

63.30

63.30-1

63.30-2
63.30-3
63.30-4

100

65
45
25

A Civil flygplats med en instrumentbana som är längre än 1 200 meter.
Tillståndsplikten gäller inte flygplats som är tillståndspliktig enligt 4 §.

- Mer än 50 000 landningar per kalenderår.

- Mer än 20 000 landningar men högst 50 000 landningar per kalenderår.
- Mer än 5 000 landningar men högst 20 000 landningar per kalenderår.
- Högst 5 000 landningar per kalenderår.

24 kap 4 
§

63.40 36 B Flottiljflygplats eller civil flygplats med infrastruktur för militär 
flygverksamhet, om instrumentbanan på flottiljflygplatsen eller den civila 
flygplatsen är längre än 1 200 meter.

- 63.4001 6 U Flottiljflygplats eller civil flygplats med infrastruktur för militär 
flygverksamhet, om instrumentbanan på flottiljflygplatsen eller den civila 
flygplatsen är kortare än 1 200 meter.

24 kap 5 
§

63.50 6 C Flygplats för motordrivna luftfartyg där mer än 500 flygrörelser per 
kalenderår äger rum.
Anmälningsplikten gäller inte om flygplatsen är tillståndspliktig enligt 3 
eller 4 §.

- 63.5001 2 U Flygplats för motordrivna luftfartyg där högst 500 flygrörelser per 
kalenderår äger rum.
Annan trafikinfrastruktur

- 63.10001 70 U Statlig väghållning.

- 63.10002 T U Kommunal väghållning.

- 63.10003 70 U Statlig järnvägshållning.

- 63.10101 T U Spårbunden trafik som inte innefattas av 63.10003. 

LABORATORIER
25 kap 1 

§
73.10 12 C Kemiska eller biologiska laboratorier med en total golvyta som är större än 

5 000 kvadratmeter.
Anmälningsplikten gäller inte laboratorier som
1. ingår i verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 
någon annan bestämmelse i denna förordning,
2. är tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt 13 kap. miljöbalken, eller
3. ingår i utbildningslokaler som är anmälningspliktiga enligt 38 § 
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

- 73.1001 40 U Kemiska eller biologiska laboratorier för utbildning med en total golvyta 
som är större än 5 000 kvadratmeter.

- 73.1002 2 U Kemiska eller biologiska laboratorier med en total golvyta som är större än 
20 kvadratmeter men högst 5 000 kvadratmeter.

73.1003 T U Kemiska eller biologiska laboratorier med en total golvyta som är högst 20 
kvadratmeter.

TANKRENGÖRING
26 kap 1 

§
74.10 B Anläggning för rengöring av cisterner, tankar eller fat som i annan 

verksamhet än den egna används för förvaring eller transport av kemiska 
produkter och där någon kemisk produkt,
a) enligt föreskrifter som har meddelats av Kemikalieinspektionen har 
klassificerats med de riskfraser som ingår i faroklasserna ”mycket giftig”, 
”giftig”,
”frätande”, ”cancerframkallande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller 
”miljöfarlig”, eller
b) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av 
den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av 
ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 
67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 
1907/2006 uppfyller kriterierna
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74.10-1

74.10-2

20

12

för att klassificeras i faroklasserna ”akut toxicitet kategori 1”, ”akut toxicitet 
kategori 2”, ”akut toxicitet kategori 3”, ”specifik organtoxicitet enstaka 
exponering kategori 1”, ”specifik organtoxicitet upprepad exponering 
kategori 1”, ”frätande för huden kategori 1A”, ”frätande för huden kategori 
1B”, ”frätande för huden kategori 1C”, ”cancerogenitet kategori 1A”, 
”cancerogenitet kategori 1B”, ”cancerogenitet kategori 2”, ”mutagenitet i 
könsceller kategori 1A”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, 
”mutagenitet i könsceller kategori 2”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, 
”reproduktionstoxicitet kategori 1B”, ”reproduktionstoxicitet kategori 2”, 
”farligt för vattenmiljön kategori akut 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori 
kronisk 1”, ”farligt för
vattenmiljön kategori kronisk 2”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 3”, 
”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 4” eller ”farligt för ozonskiktet”.

- Rengöring av cisterner, tankar eller fat som i annan verksamhet än den 
egna används för förvaring eller transport av mer än 500 kubikmeter per 
kalenderår.
- Rengöring av cisterner, tankar eller fat som i annan verksamhet än den 
egna används för förvaring eller transport av högst 500 kubikmeter per 
kalenderår.

26 kap 2 
§

74.20 9 C Anläggning för rengöring av cisterner, tankar eller fat som används för 
förvaring eller för transport av kemiska produkter.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 
§.

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
27 kap 1 

§
85.10 36 C Sjukhus med fler än 200 vårdplatser.

- 85.1001 9 U Sjukhus med högst 200 vårdplatser.

27 kap 2 
§

85.20 8 C Anläggning för sterilisering av sjukvårdsartiklar, om etylenoxid används 
som steriliseringsmedel.

- 85.3001 2 U Tandläkarmottagning.

85.4001 T U Djursjukhus och liknande

RENING AV AVLOPPSVATTEN
28 kap 1 

§ 
90.10

90.10-1

90.10-2

90.10-3

75

55

35

B Avloppsreningsanläggning som omfattas av lagen (2006:412) om 
allmänna vattentjänster och som tar emot avloppsvatten med en 
föroreningsmängd som motsvarar mer än 2 000 personekvivalenter.
- mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar mer än 100 000 
personekvivalenter.
- mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar mer än 20 000 
personekvivalenter men högst 100 000 personekvivalenter.
- mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar mer än 2 000 
personekvivalenter men högst 20 000 personekvivalenter.

28 kap 2 
§

90.11

90.11-1
90.11-2
90.11-3

75
55
35

B Avloppsreningsanläggning med en anslutning av 2 000 personer eller fler.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §.

- Anslutning av fler än 100 000.
- Anslutning av fler än 20 000 personer men högst 100 000 personer.
- Anslutning av fler än 2 000 personer men högst 20 000 personer.

28 kap 3 
§

90.15-i 16 B Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten från en eller flera 
sådana anläggningar som avses i 1 kap. 2 § industriutsläppsförordningen 
(2013:250).
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §.

28 kap 4 
§

90.16

90.16-1 11

C Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten med en 
föroreningsmängd som motsvarar mer än 200 men högst 2 000 
personekvivalenter.
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90.16-2 9
- mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar mer än 500 
personekvivalenter men högst 2000 personekvivalenter.
- mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar mer än 200 
personekvivalenter men högst 500 personekvivalenter.

- 90.2001 6 U Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten med en 
föroreningsmängd som motsvarar mer än 100 men högst 200 
personekvivalenter.

- 90.2002 5 U Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten med en 
föroreningsmängd som motsvarar mer än 25 men högst 100 
personekvivalenter.

- 90.2003 50 U Allmänna avloppsledningsnät, inklusive pumpstationer m.m.

- 90.2004 50 U Allmänna dagvattenavloppsnätet som inte faller in under punkt 90.2003.

AVFALL
Förbränning

29 kap 5 § 90.180-i

90.180-i1
90.180-i2

90.180-i3

160
112

64

A Samförbränningsanläggning där farligt avfall förbränns, om den tillförda 
mängden farligt avfall är mer än 10 ton per dygn eller mer än 2 500 ton per 
kalenderår.

- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än 25 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än 10 000 ton men högst 25 
000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än 
2 500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår.

29 kap 6 § 90.181-i

90.181-i1
90.181-i2

90.181-i3

160
112

64

A Avfallsförbränningsanläggning där farligt avfall förbränns, om den tillförda 
mängden farligt avfall är mer än 10 ton per dygn eller mer än 2 500 ton per 
kalenderår.

- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än 25 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än 10 000 ton men högst 25 
000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden farligt avfall är mer än 
2 500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår.

29 kap 7 § 90.190 24 B Samförbränningsanläggning där farligt avfall förbränns, om den tillförda 
mängden avfall är högst 10 ton per dygn men högst 2 500 ton per 
kalenderår.

29 kap 8 § 90.191 24 B Avfallsförbränningsanläggning där farligt avfall förbränns, om den tillförda 
mängden avfall är högst 10 ton per dygn eller högst 2 500 ton per 
kalenderår.

29 kap 9 § 90.200-i 96 A Samförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, om den 
tillförda mängden avfall är mer än 100 000 ton per kalenderår.
I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller avfall som anges i 
17 § 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall.

29 kap 10 
§

90.201-i 96 A Avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, om den 
tillförda mängden avfall är mer än 100 000 ton per kalenderår.
I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller avfall som anges i 
17 § 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall.

29 kap 11 
§

90.210-i 64 B Samförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, om den 
tillförda mängden avfall är 
1. mer än 3 ton per timme, eller
2. mer än 18 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår.
I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller avfall som anges i 
17 § 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall.

29 kap 12 
§

90.211-i 64 B Avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, om den 
tillförda mängden avfall är 
1. mer än 3 ton per timme, eller
2. mer än 18 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår.
I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller avfall som anges i 
17 § 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall.
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29 kap 13 
§

90.212-i 36 B Samförbränningsanläggning där animaliskt avfall förbränns om den 
tillförda mängden avfall är 
1. mer än 10 ton per dygn, eller
2. mer än 2 500 ton men högst 18 000 ton per kalenderår.

29 kap 14 
§

90.213-i 36 B Avfallsförbränningsanläggning där animaliskt avfall förbränns om den 
tillförda mängden avfall är 
1. mer än 10 ton per dygn, eller
2. mer än 2 500 ton men högst 18 000 ton per kalenderår.

29 kap 15 
§

90.220

90.220-1

90.220-2

90.220-3

24

16

12

B Samförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, om den 
tillförda mängden avfall är 
1. högst 3 ton per timme, eller
2. mer än 50 ton men högst 18 000 ton per kalenderår.
I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller avfall som anges i 
17 § 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall.

- Den tillförda mängden avfall är större än 
10 000 ton men högst 18 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är större än 1000 ton men högst 10 000 ton 
per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är större än 50 ton men högst 1 000 ton per 
kalenderår.

29 kap 16 
§

90.221

90.221-1

90.221-2

90.221-3

24

16

12

B Avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns, om den 
tillförda mängden avfall är 
1. högst 3 ton per timme, eller
2. mer än 50 ton men högst 18 000 ton per kalenderår.
I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller avfall som anges i 
17 § 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall.

- Den tillförda mängden avfall är större än 
10 000 ton men högst 18 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är större än 1000 ton men högst 10 000 ton 
per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är större än 50 ton men högst 1 000 ton per 
kalenderår.

29 kap 17 
§

90.230 4 C Samförbrännings- eller avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt avfall 
förbränns yrkesmässigt, om den tillförda mängden är högst 50 ton per 
kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte anläggning som endast förbränner rent 
träavfall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) 
om förbränning av avfall

- 90.23001 2 U Samförbrännings- eller avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt avfall 
förbränns om den tillförda mängden är högst 50 ton per kalenderår.
Punken gäller inte anläggning som endast förbränner rent träavfall eller 
avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) om 
förbränning av avfall
Deponering

29 kap 18 
§

90.271

90.271-1
90.271-2

24
12

B Uppläggning av muddermassa
1. på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, om 
föroreningsrisken inte endast är ringa, eller
2. i större mängd än 1 000 ton.

- Där föroreningsrisken inte endast är ringa, eller i större mängd än 2 500 
ton.
- Där föroreningsrisken inte endast är ringa, eller i större mängd är 1 000 
ton men högst 2 500 ton.

29 kap 19 
§

90.281 4 C Deponering av icke-farliga muddermassor på land längs små sund, 
kanaler eller vattenvägar som massorna har muddrats från, om
1. mängden massor är högst 1 000 ton, eller
2. föroreningsrisken endast är ringa.

- 90.28001 T U Uppläggning av snö från gaturenhållning.

29 kap 20 
§

90.290-i 96 A Deponering av icke-farligt avfall som inte är inert, om den tillförda 
mängden avfall är mer än 100 000 ton per kalenderår.
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29 kap 21 
§

90.300-i

90.300-i1

90.300-i2

90.300-i3

44

24

16

B Deponering av icke-farligt avfall som inte är inert, om 
1. den tillförda mängden är mer än 2 500 ton men högst 100 000 ton avfall 
per kalenderår, eller
2. mängden avfall som deponeras är mer än 25 000 ton.
Tillståndsplikten gäller inte om deponeringen är tillståndspliktig enligt 20 §.

- Den tillförda mängden avfall är mer än 
20 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är mer än 
10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är mer än 2 500 ton men högst 10 000 ton 
per kalenderår.

29 kap 22 
§

90.310

90.310-1

90.310-2

90.310-3

32

20

12

B Deponering av icke-farligt avfall.
Tillståndsplikten gäller inte om deponeringen är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 18, 19, 20 eller 21 §.

- Den tillförda mängden avfall är mer än 
10 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är mer än 2 500 ton men högst 10 000 ton 
per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är högst 2 500 ton per kalenderår.

29 kap 23 
§

90.320-i

90.320-i1

90.320-i2

90.320-i3

180

128

96

A Deponering av farligt avfall, om deponin tillförs mer än 10 000 ton farligt 
avfall per kalenderår.

- Den tillförda mängden avfall är mer än 
100 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är mer än 
25 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är mer än 
10 000 ton men högst 25 000 ton per kalenderår

29 kap 24 
§

90.330-i 56 B Deponering av farligt avfall, om
1. den tillförda mängden farligt avfall är mer än 2 500 ton men högst 
10 000 ton per kalenderår, eller
2. mängden farligt avfall som deponeras är mer än 25 000 ton.
Tillståndsplikten gäller inte om deponeringen är tillståndspliktig enligt 23 §.

29 kap 25 
§

90.340

90.340-1

90.340-2

32

12

B Deponering av farligt avfall, om deponeringen inte är tillståndspliktig enligt 
23 eller 24 §.

- Den tillförda mängden avfall är mer än 1 000 ton men högst 2 500 ton 
per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är högst 1 000 ton per kalenderår.

29 kap 26 
§

90.341 4 C Sluttäckt deponi där sluttäckningen har godkänts enligt 32 § förordningen 
(2001:512) om deponering av avfall, fram till dess åtgärder inte längre 
behöver vidtas enligt 33 § samma förordning.

90.34101 4 U Sluttäckt deponi som inte omfattas av anmälningsplikt enligt 26 §.

Återvinning eller bortskaffande av avfall som uppkommit i egen 
verksamhet

29 kap 27 
§

90.381 9 B 1. Återvinning av farligt avfall som har uppkommit i egen verksamhet, om 
mängden avfall är mer än 500 ton men högst 2 500 ton per kalenderår, 
eller
2. Bortskaffning av farligt avfall som har uppkommit i egen verksamhet, 
om mängden avfall är högst 2 500 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om behandling är anmälningspliktig enligt 38 §.

29 kap 28 
§

90.383 9 B Behandling av farligt avfall som har uppkommit i egen verksamhet, om 
mängden avfall är mer än 2 500 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om behandling är anmälningspliktig enligt 67 §.

29 kap 29 
§

90.391 6 C Återvinning av farligt avfall som har uppkommit i egen verksamhet, om
1. mängden avfall är högst 500 ton per kalenderår, och
2. behandlingen leder till materialåtervinning
Biologisk behandling

29 kap 30 
§

90.161 12 B Behandling av icke-farligt avfall genom biologisk behandling om avfallet 
inte är park- och trädgårdsavfall och
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1. den tillförda mängden avfall är mer än 500 ton men högst 18 750 ton 
per kalenderår, eller
2. om behandlingen enbart sker genom anaerob biologisk nedbrytning och 
den tillförda mängden avfall är mer än 500 ton men högst 25 000 ton per 
kalenderår.

Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen
1. är tillståndspliktig enligt 66 §, eller
2. är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 21 kap. 2 eller 3 §

29 kap 31 
§

90.171

90.171-1

90.171-2

90.171-3

8

6

4

C Behandling av icke-farligt avfall genom biologisk behandling, om 
1. avfallet inte är park- och trädgårdsavfall och den tillförda mängden är 
mer än 10 ton men högst 500 ton per kalenderår, eller
2. avfallet är park- och trädgårdsavfall och den tillförda mängden är mer 
än 50 ton men högst 18 750 ton per kalenderår.

Anmälningsplikten gäller inte om behandlingen är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 21 kap. 2 eller 3 §

- Den tillförda mängden annat avfall än park- och trädgårdsavfall är mer än 
100 ton men högst 500 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden annat avfall än park- och trädgårdsavfall är mer än 
10 ton men högst 100 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden park- och trädgårdsavfall är mer än 50 ton men 
högst 18 750 ton per kalenderår.

- 90.17001 T U Behandling av icke-farligt avfall genom biologisk behandling, om 
1. avfallet inte är park- och trädgårdsavfall och den tillförda mängden är 
högst 10 ton per kalenderår, eller
2. avfallet är park- och trädgårdsavfall och den tillförda mängden är högst 
50 ton per kalenderår.
Animaliskt avfall

29 kap 32 
§

90.241-i

90.241-i1

90.241-i2

48

24

B Behandling av animaliskt avfall på annat sätt än genom biologisk 
behandling eller förbränning, om den tillförda mängden avfall är mer än 10 
ton per dygn eller mer än 2 500 ton per kalenderår.

- behandla mer än 10 000 ton animaliskt avfall.

- behandla mer än 2 500 ton men högst 
10 000 ton animaliskt avfall.

29 kap 33 
§

90.251 24 C Yrkesmässig behandling av animaliskt avfall på annat sätt än genom 
biologisk behandling eller förbränning, om den tillförda mängden avfall är 
högst 10 ton per dygn eller högst 2 500 ton per kalenderår.
Återvinning för anläggningsändamål

29 kap 34 
§

90.131

90.131-1

90.131-2

90.131-3

90.131-4

90.131-5

28

24

20

16

12

B Återvinning av icke-farligt avfall för anläggningsändamål på ett sätt som 
kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, om föroreningsrisken 
inte endast är ringa.

- Mer än 10 000 ton totalt upplagda massor på en och samma 
sammanhängande plats.
- Mer än 2 500 ton men högst 10 000 ton totalt upplagda massor på en 
och samma sammanhängande plats.
- Mer än 1 000 ton men högst 2 500 ton totalt upplagda massor på en och 
samma sammanhängande plats.
- Mer än 50 ton men högst 1 000 ton totalt upplagda massor på en och 
samma sammanhängande plats.
- Högst 50 ton totalt upplagda massor på en och samma 
sammanhängande plats.

29 kap 35 
§

90.141 6 C Återvinning av icke-farligt avfall för anläggningsändamål på ett sätt som 
kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, om föroreningsrisken 
är ringa.
Uppgrävda massor

29 kap 36 
§

90.361 16 B Behandling av farligt avfall som utgörs av uppgrävda massor, om 
mängden avfall är högst 2 500 ton per kalenderår.
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Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 25 eller 37 §.

29 kap 37 
§

90.370 T C Behandling av avfall som utgörs av uppgrävda förorenade massor från 
den plats där behandlingen sker, om behandlingen pågår under högst en 
tolvmånadersperiod och inte är tillståndspliktig enligt 21, 22, 23, 24 eller 
25 §.
Konvertering av smittförande avfall

29 kap 38 
§

90.382 T C Konvertera smittförande avfall på ett sjukhus

Avvattning

29 kap 39 
§

90.375 12 C Avvattning av icke-farligt avfall, om mängden avfall som behandlas är 
högst 2 000 ton
Mekanisk bearbetning och sortering

29 kap 40 
§

90.100

90.100-1

90.100-2

64

32

B Återvinning av mer än 10 000 ton icke-farligt avfall per kalenderår genom 
mekanisk bearbetning.
Tillståndsplikten gäller inte
1. för att genom krossning, siktning eller motsvarande mekanisk 
bearbetning återvinna avfall för byggnads- eller anläggningsändamål, eller
2. om återvinningen är tillståndspliktig enligt 65 §.

- Den hanterade avfallsmängden är större än 
50 000 ton per kalenderår.
- Den hanterade avfallsmängden är större än 
10 000 ton men högst 50 000 ton per kalenderår.

29 kap 41 
§

90.110

90.110-1

90.110-2
90.110-3

16

12
T

C 1. Yrkesmässigt återvinna icke-farligt avfall genom mekanisk bearbetning, 
om den tillförda mängden avfall är högst 10 000 ton per kalenderår, eller
2. genom krossning, siktning eller motsvarande mekanisk bearbetning 
återvinna avfall för byggnads- eller anläggningsändamål.

- Den hanterade avfallsmängden är större än 
5 000 ton men högst 10 000 ton avfall per kalenderår.
- Den hanterade avfallsmängden är högst 5 000 ton avfall per kalenderår.
- Tillfällig krossning/återvinning för byggnads- eller anläggningsandamål

29 kap 42 
§

90.70

90.70-1

90.70-2

28

24

B Sortering av icke-farligt avfall, om mängden avfall är mer än 10 000 ton 
per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte för att sortera avfall för byggnads- eller 
anläggningsändamål.

- Den hanterade avfallsmängden är mer än 
75 000 ton per kalenderår.
- Den hanterade avfallsmängden är mer än 
10 000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår

29 kap 43 
§

90.80 9 C Sortering av icke-farligt avfall, om mängden avfall är
1. mer än 1 000 ton per kalenderår och avfallet ska användas för 
byggnads- eller anläggningsändamål, eller
2. mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår i andra fall.

- 90.8001 T U Sortering av icke-farligt avfall, om mängden avfall är högst 1 000 ton per 
kalenderår.
Elavfall

29 kap 44 
§

90.90 9 C Yrkesmässigt sortera, demontera eller på annat sätt behandla avfall som 
utgörs av elektriska eller elektroniska produkter innan ytterligare 
behandling.
Anmälningsplikten gäller inte behandling av komponenter eller utrustning 
som innehåller isolerolja.
Uttjänta fordon

29 kap 45 
§

90.119

90.119-1 40

B Tömma, demontera eller på annat sätt yrkesmässigt återvinna sådana 
uttjänta motordrivna fordon som inte omfattas av bilskrotningsförordningen 
(2007:186).
Tillståndsplikten gäller inte om återvinningen är anmälningspliktig enligt 46 
§ 2.
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90.119-2 16 - Den hanterade avfallsmängden är större än 
10 000 ton per kalenderår.
- Den hanterade avfallsmängden är högst 10 000 ton per kalenderår.

29 kap 46 
§

90.120 7 C Tömma, demontera eller på annat sätt yrkesmässigt återvinna
1. uttjänta bilar som omfattas av bilskrotningsförordningen (2007:186), 
eller
2. andra uttjänta motordrivna fordon vars totalvikt inte överstiger 3 500 
kilogram, om fordonen återvinns av en bilskrotare som är auktoriserad 
enligt bilskrotningsförordningen.
Förberedelse för återanvändning

29 kap 47 
§

90.29 T C Förbereda avfall för återanvändning

Lagring som en del av att samla in avfall

29 kap 48 
§

90.30

90.30-1

90.30-2

90.30-3

28

20

16

B Lagring av icke-farligt avfall som en del av att samla in det, om mängden 
avfall vid något tillfälle är
1. mer än 30 000 ton och avfallet ska användas för byggnads- eller 
anläggningsändamål, eller
2. mer än 10 000 ton annat icke-farligt avfall i andra fall.

-1. mer än 300 000 ton och avfallet ska användas för byggnads- eller 
anläggningsändamål, eller
2. mer än 100 000 ton i andra fall.

-1. mer än 150 000 ton men högst 300 000 ton och avfallet ska användas 
för byggnads- eller anläggningsändamål, eller
2. mer än 50 000 ton men högst 100 000 ton i andra fall.

-1. mer än 30 000 ton men högst 150 000 ton och avfallet ska användas 
för byggnads- eller anläggningsändamål, eller
2. mer än 10 000 ton men högst 50 000 ton i andra fall.

29 kap 49 
§

90.40 9 C Lagring av icke-farligt avfall som en del av att samla in det, om mängden 
avfall vid något tillfälle är
1. mer än 10 ton men högst 30 000 ton och avfallet ska användas för 
byggnads- eller anläggningsändamål, eller
2. mer än 10 ton men högst 10 000 ton annat icke-farligt avfall i andra fall.

- 90.4001 2 U Lagring av icke-farligt avfall som en del av att samla in det, om mängden 
avfall vid något tillfälle är högst 10 ton.

90.4002 2 U Återvinningsplatser för producentavfall (förpackningar) avsedda för 
allmänheten

29 kap 50 
§

90.50

90.50-1

90.50-2

90.50-3

90.50-4

32

28

20

16

B Lagring av farligt avfall som en del av att samla in det, om mängden avfall 
vid något tillfälle är
1. mer än 5 ton och utgörs av olja,
2. mer än 30 ton och utgörs av blybatterier,
3. mer än 50 ton och utgörs av elektriska eller elektroniska produkter,
4. mer än 30 ton och utgörs av impregnerat trä,
5. mer än 50 ton och utgörs av motordrivna fordon, eller
6. mer än 1 ton i andra fall.

- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle är mer än 50 ton

- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle uppgår till: 
6. mer än 10 ton men högst 50 ton annat farligt avfall.

- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle uppgår till: 
1. mer än 25 ton men högst 50 ton olja, eller
6. mer än 5 ton men högst 10 ton annat farligt avfall.

- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle uppgår till:
1. mer än 15 ton men högst 25 ton olja, eller
6. mer än 2,5 ton men högst 5 ton annat farligt avfall.
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90.50-5 9 - Om mängden farligt avfall vid något tillfälle uppgår till:

1. mer än 5 ton men högst 15 ton olja, 
2. mer än 30 ton men högst 50 ton blybatterier, 
4. mer än 30 ton men högst 50 ton impregnerat trä, eller 
6. mer än 1 ton men högst 2,5 ton annat farligt avfall.

29 kap 51 
§

90.60 4 C Lagring av farligt avfall som en del av att samla in det, om mängden avfall 
vid något tillfälle är

1. mer än 200 kilogram men högst 5 ton och utgörs av olja,
2. mer än 1 500 kilogram men högst 30 ton och utgörs av blybatterier,
3. mer än 1 ton men högst 50 ton och utgörs av elektriska eller 
elektroniska produkter,
4. mer än 200 kilogram men högst 30 ton och utgörs av impregnerat trä,
5. högst 50 ton och utgörs av motordrivna fordon, eller
6. mer än 200 kilogram men högst 1 ton i andra fall.

90.6001 T U Lagring av farligt avfall som en del av att samla in det, om mängden avfall 
vid något tillfälle är

1. högst 200 kilogram och utgörs av olja,
2. högst 1 500 kilogram och utgörs av blybatterier,
3. högst 1 ton och utgörs av elektriska eller elektroniska produkter,
4. högst 200 kilogram och utgörs av impregnerat trä,
5. högst 200 kilogram i andra fall.
Långtidslagring, djupt bergförvar och underjordsförvar

29 kap 52 
§

90.454-i 96 A Underjordsförvara mer än 50 ton farligt avfall.

29 kap 53 
§

90.455 96 A Permanent lagring av kvicksilveravfall med minst 0,1 viktprocent 
kvicksilver i djupt bergförvar.
Tillståndsplikten gäller inte om lagringen är tillståndspliktig enligt 52 §.

29 kap 54 
§

90.457 52 A Underjordsförvara högst 50 ton farligt avfall.

29 kap 55 
§

90.458 64 B Underjordsförvara icke-farligt avfall

Lagring i avvaktan på återvinning eller bortskaffande

29 kap 56 
§

90.408-i 32 B Lagring av farligt avfall i avvaktan på sådan behandling som kräver 
tillstånd enligt 5, 6, 7, 8 eller 67 §, om mängden avfall vid något tillfälle är 
mer än 50 ton.
Fartygsåtervinning

29 kap 57 
§

90.451 144 A Återvinning av avfall genom sådant yrkesmässigt omhändertagande av 
fartyg som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 
1257/2013 av den 20 november 2013 om återvinning av fartyg och om 
ändring av förordning (EG) nr 1013/2006 och direktiv 2009/16/EG, i den 
ursprungliga lydelsen.
Radioaktivt avfall

29 kap 58 
§

90.460 80 A Behandling av högaktivt radioaktivt avfall, slutförvara radioaktivt avfall eller 
lagra radioaktivt avfall.

29 kap 59 
§

90.470 80 A Bearbeta, lagra, slutförvara eller på annat sätt hantera använt 
kärnbränsle, kärnavfall eller annat radioaktivt avfall enligt lagen (1984:3) 
om kärnteknisk verksamhet eller strålskyddslagen (1988:220), om 
hanteringen inte är tillståndspliktig enligt 58 §.
Lagring och avskiljning av koldioxid

29 kap 60 
§

90.480 180 A Anläggning för geologisk lagring av koldioxid, om mängden koldioxid som 
är planerad att lagras är mer än 100 000 ton

29 kap 61 
§

90.485 104 B Anläggning för geologisk lagring av koldioxid, om mängden koldioxid som 
är planerad att lagras är högst 100 000 ton

29 kap 62 
§

90.500-i 104 B Avskiljning av koldioxidströmmar för geologisk lagring av koldioxid från 
industriutsläppsverksamheter som beskrivs i 1 kap 2 § 
industriutsläppsförordningen (2013:250)
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29 kap 63 
§

90.510 104 B Avskiljning av koldioxidströmmar för geologisk lagring av koldioxid från 
anläggningar som inte är tillståndspliktiga enligt 62 §

29 kap 64 
§

90.520 9 C Borrning i syfte att bedöma om en plats är lämplig för geologisk lagring av 
koldioxid
Andra verksamheter med återvinning eller bortskaffande

29 kap 65 
§

90.406-i 27 B Återvinna eller både återvinna och bortskaffa icke-farligt avfall, om den 
tillförda mängden avfall är mer än 75 ton per dygn eller mer än 18 750 ton 
per kalenderår och verksamheten avser
1. biologisk behandling,
2. behandling innan förbränning eller samförbränning
3. behandling i anläggning för fragmentering av metallavfall, eller
4. behandling av slagg eller aska.
Om behandlingen enbart avser anaerob biologisk nedbrytning gäller 
tillståndsplikten endast om den tillförda mängden avfall är mer än 100 ton 
per dygn eller mer än 25 000 ton per kalenderår.

29 kap 66 
§

90.405-i 32 B Bortskaffa icke-farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är mer än 50 
ton per dygn eller mer än 12 500 ton per kalenderår och verksamheten 
avser
1. biologisk behandling,
2. fysikalisk-kemisk behandling,
3. behandling innan förbränning eller samförbränning
4. behandling i anläggning för fragmentering av metallavfall, eller
5. behandling av slagg eller aska.

29 kap 67 
§

90.435-i

90.435-i1
90.435-i2

90.435-i3

180
112

52

A Återvinna eller bortskaffa farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är 
mer än 10 ton per dygn eller mer än 2 500 ton per kalenderår och 
verksamheten avser
1. biologisk behandling,
2. fysikalisk-kemisk behandling,
3. materialåtervinning av lösningsmedel
4. materialåtervinning av oorganiskt material, utom metaller och 
metallföreningar,
5. regenerering av syror eller baser,
6. återvinning av komponenter som används till att minska föroreningar,
7. återvinning av katalysatorer
8. omraffinering eller annan behandling för återanvändning av olja,
9. invallning,
10. sammansmältning eller blandning innan behandling i en 
samförbrännings- eller avfallsförbränningsanläggning eller innan avfallet 
behandlas enligt någon av de andra punkterna i denna paragraf, eller
11. omförpackning innan behandling i en samförbrännings- eller 
avfallsförbränningsanläggning eller innan behandling av avfall enligt 
någon av de andra punkterna i denna paragraf.

- Den tillförda mängden avfall är mer än 25 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är mer än 10 000 ton men högst 25 000 ton 
per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är mer än 2 500 ton men högst 10 000 ton 
per kalenderår.

29 kap 68 
§

90.410 80 A Behandling av icke-farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är mer än 
100 000 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är tillståndspliktig enligt 
någon annan bestämmelse i detta kapitel.

29 kap 69 
§

90.420

90.420-1

90.420-2

90.420-3

64

40

24

B Behandling av icke-farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är mer än 
500 ton men högst 100 000 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är tillståndspliktig enligt 
någon annan bestämmelse i detta kapitel.

- Den tillförda mängden avfall är mer än 
20 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är mer än 
10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är mer än 
2 500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår.
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90.420-4

90.420-5

16

12

- Den tillförda mängden avfall är mer än 1 000 ton men högst 2 500 ton 
per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är mer än 500 ton men högst 1 000 ton per 
kalenderår.

29 kap 70 
§

90.430 4 C Yrkesmässig behandling av icke-farligt avfall, om den tillförda mängden 
avfall är högst 500 ton per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om behandlingen är anmälnings- eller 
tillståndspliktig enligt någon annan bestämmelse i detta kapitel.

29 kap 71 
§

90.440

90.440-1

90.440-2

90.440-3

180

112

52

A Behandling av farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är mer än 2 
500 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är tillståndspliktig enligt 
någon annan bestämmelse i detta kapitel.

- den tillförda mängden avfall är mer än 25 000 ton per kalenderår.

- den tillförda mängden avfall är mer än 10 000 ton men högst 25 000 ton 
per kalenderår.

- den tillförda mängden avfall är mer än 2 500 ton men högst 10 000 ton 
per kalenderår.

29 kap 72 
§

90.450

90.450-1

90.450-2

90.450-3

44

32

16

B Yrkesmässig behandling av farligt avfall, om den tillförda mängden avfall 
är högst 2 500 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är tillståndspliktig enligt 
någon annan bestämmelse i detta kapitel.

- den tillförda mängden avfall är mer än 1 000 ton men högst 2 500 ton per 
kalenderår

- den tillförda mängden avfall är mer än 50 ton men högst 1 000 ton per 
kalenderår

- den tillförda mängden avfall är högst 50 ton per kalenderår

SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH 
SPORTANLÄGGNINGAR

30 kap 1 
§

92.10 12 B Skjutfält för skjutning med grovkalibriga vapen (kaliber större än 20 
millimeter) eller för sprängningar av ammunition, minor eller andra 
sprängladdningar.

30 kap 2 
§ 

92.20

92.20-1
92.20-2
92.20-3

8
6
4

C Skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning utomhus med skarp 
ammunition till finkalibriga vapen (kaliber mindre än 20 millimeter) för mer 
än 5 000 skott per kalenderår.

- Mer än 100 000 skott per kalenderår.
- Mer än 20 000 skott men högst 100 000 skott per kalenderår.
- Mer än 5 000 skott men högst 20 000 skott per kalenderår.

- 92.2001 2 U Skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning utomhus med skarp 
ammunition till finkalibriga vapen (kaliber högst 20 millimeter) för högst 5 
000 skott per kalenderår.

30 kap 
3§

92.30 6 C Permanent tävlings-, tränings- eller testbana för motorfordon.

- 92.10001 2 U Golfbana med sammanlagt mer än 18 hål.

- 92.10002 1 U Golfbana med sammanlagt högst 18 hål.

- 92.10003 T U Golfbana med sammanlagt högst 9 hål.

TEXTILTVÄTTERIER
31 kap 1 

§
93.10 8 C Tvätteri för mer än 2 ton tvättgods per dygn.

Anmälningsplikten gäller inte om
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1. utsläpp av vatten från verksamheten leds till ett avloppsreningsverk 
som
är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 eller 2 §, eller
2. verksamheten är anmälningspliktig enligt 19 kap. 4 §.

- 93.1001 6 U Tvätteri för mer än 2 ton tvättgods per dygn om utsläpp av vatten från 
verksamheten leds till ett avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 
90.10.

- 93.1002 2 U Tvätteri för högst 2 ton tvättgods per dygn.

BEGRAVNINGSVERKSAMHET
32 kap 1 

§
93.20 12 B Krematorium.

ÖVRIGA MILJÖFARLIGA VERKSAMHETER
Lackering m.m.

- 100.1001 9 U Förbrukning av mer än 20 ton färg eller lack eller mer än 10 ton pulver per 
kalenderår.

- 100.1002 6 U Förbrukning av minst 4 men högst 20 ton färg eller lack eller minst 2 men 
högst 10 ton pulver per kalenderår.
Hantering av brom- eller fluorkarboner

- 101.1001 9 U Omtappning av mer än 1 ton fullständigt halogenerade brom- eller 
klorfluorkarboner per år.

- 101.1002 4 U Omtappning av mer än 100 kg men högst 1 ton fullständigt halogenerade 
brom- eller klorfluorkarboner per år.

- 101.1003 1 U Omtappning av högst 100 kg fullständigt halogenerade brom- eller 
klorfluorkarboner per år.

- 101.1004 12 U Omtappning av mer än 10 ton ofullständigt halogenerade brom- eller 
klorfluorkarboner per år.

- 101.1005 4 U Omtappning av mer än 1 ton men högst 10 ton ofullständigt halogenerade 
brom- eller klorfluorkarboner per år.

- 101.1006 1 U Omtappning av högst 1 ton ofullständigt halogenerade brom- eller 
klorfluorkarboner per år.

HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER
Utbildningsverksamhet och liknande

- 200.10-1 8 C Skola inkl. fritidsverksamhet med mer än 400 elever. 

- 200.10-2 6 C Skola inkl. fritidsverksamhet med högst 400 elever. 

- 200.10-3 4 C Förskola, öppen förskola, öppen och/eller fristående fritidsverksamhet för 
barn och unga. 
Hygienverksamheter och bad

- 200.20-1 1 C Fotvård och akupunktur. 

- 200.20-2 2 C Stickande eller skärande skönhetsbehandling. 
Denna punkt gäller ej om verksamheten även utför tjänster enligt 200.20-
3. 

- 200.20-3 3 C Tatuering, piercing, skönhetsbehandling som innebär injektioner. 

- 200.20-4 4 C Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som på annat sätt 
används av många människor.  
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§ 321 Översyn av kultur- och fritidsnämndens 
taxor inför 2019

Dnr KS 2018/0779

Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen gör varje år en översyn av kultur- 
och fritidsnämndens taxor. Inför 2019 utgår taxor för Stadshallen i 
Lund, Tingshuset i Dalby samt Idalagården i Veberöd som en följd av 
renovering eller försäljning. Taxor för Folkparken i Lund införs. I 
övrigt görs förändringar i ett antal bibliotekstaxor samt taxor för 
Kulturskolan och Stenkrossen. I taxorna för idrott och fritid görs 
förändringar beträffande ishallen, bowlinghallen, baden och i 
matchtaxorna vid tävlingar och arrangemang. De förändringar, som 
innebär en minskad intäkt, hanteras inom budget.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 9 oktober 2018
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 20 september 2018, § 107, 
jämte bilaga
Jämförelse mellan gällande taxor för 2018 och föreslagna taxor för 
2019
Taxor och avgifter 2019, Bibliotek och kultur
Taxor och avgifter 2019, Idrott och fritid

Yrkanden
Birger Swahn (M) yrkar att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige besluta

att taxa för Drama, nycirkus och teatergrupper på Kulturskolan 
lämnas kvar oförändrad

att taxorna för skolbio lämnas kvar oförändrade

att taxa för fjärrlån lämnas kvar oförändrad

att reservationsavgiften på böcker återinförs

att taxa för övertidsavgift för barnmedia återinförs

att taxan för allmänhetens åkning i ishallen för barn och unga lämnas 
oförändrad

att priset för rabattkort för tio gånger på bowlinghallen lämnas 
oförändrat

att i övrigt fastställa taxor och avgifter för idrotts-, 
fritidsanläggningar och samlingslokaler i Lunds kommun 2019
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att i övrigt fastställa taxor och avgifter för kulturanläggningar och 
folkbibliotek i Lunds kommun 2019.

 

Fanny Johansson (S), Axel Hallberg (MP) och Hans-Olof Andersson 
(SD) yrkar i enlighet med kommunkontorets föreslag, att 
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att fastställa Taxor och avgifter för idrotts-, fritidsanläggningar och 
samlingslokaler i Lunds kommun 2019, 

att fastställa Taxor och avgifter för kulturanläggningar och 
folkbibliotek i Lunds kommun 2019.

 

Helena Falk (V) yrkar att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige besluta

att avgifterna för kulturskolan ska sänkas med 25% för att det så 
småningom ska finnas en avgiftsfri kulturskola i Lund,

att avgifterna till Högevallsbadet sänks med 10%,

att avskaffa avgift för simundervisning för skolklasser,

att i övrigt fastställa taxor och avgifter för idrotts-, 
fritidsanläggningar och samlingslokaler i Lunds kommun 2019,

att i övrigt fastställa taxor och avgifter för kulturanläggningar och 
folkbibliotek i Lunds kommun 2019.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Birger Swahns (M) 
yrkande.

Omröstning begärs. 

För att avgöra vilket av de återstående yrkandena som ska vara 
motförslag i huvudvoteringen ställer ordföranden proposition på 
dessa och finner att kommunstyrelsen beslutar att Fanny Johanssons 
(S) m.fl. yrkande ska vara motförslag.

Kommunstyrelsen godkänner därefter följande voteringsordning:

Ja för bifall till Birger Swahns (M) yrkande.

Nej för bifall till Fanny Johanssons (S) m.fl. yrkande.

Omröstningen utfaller enligt följande:
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Philip Sandberg (L), Camilla Neptune (L), Fredrik Ljunghill (M), 
Birger Swahn (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), Börje Hed (FNL) och 
Hedvig Åkesson (KD) röstar ja.

Anders Almgren (S), Fanny Johansson (S), Björn Abelson (S), Axel 
Hallberg (MP), Helena Falk (V) och Hans-Olof Andersson (SD) röstar 
nej.

Med 7 ja-röster mot 6 nej-röster beslutar kommunstyrelsen således i 
enlighet med Birger Swahns (M) yrkande.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
att taxa för Drama, nycirkus och teatergrupper på Kulturskolan 

lämnas kvar oförändrad
att taxorna för skolbio lämnas kvar oförändrade
att taxa för fjärrlån lämnas kvar oförändrad
att reservationsavgiften på böcker återinförs
att taxa för övertidsavgift för barnmedia återinförs
att taxan för allmänhetens åkning i ishallen för barn och unga 

lämnas oförändrad
att priset för rabattkort för tio gånger på bowlinghallen lämnas 

oförändrat
att i övrigt fastställa taxor och avgifter för idrotts-, 

fritidsanläggningar och samlingslokaler i Lunds kommun 2019
att i övrigt fastställa taxor och avgifter för kulturanläggningar och 

folkbibliotek i Lunds kommun 2019.

Reservationer
Anders Almgren (S), Fanny Johansson (S), Björn Abelson (S), Axel 
Hallberg (MP), Helena Falk (V) och Hans-Olof Andersson (SD) 
reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.

Följande skriftliga reservation inges: Protbil. § 321/01-03.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten
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Kommunstyrelsen

Plats och tid Knutssalen, Rådhuset, 2018-11-07 klockan 15.00–18.20

Ledamöter Philip Sandberg (L), ordförande
Fredrik Ljunghill (M), vice ordf
Anders Almgren (S), 2:e v ordf, tjänstgör inte § 328 pga jäv
Camilla Neptune (L)
Birger Swahn (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Börje Hed (FNL)
Hedvig Åkesson (KD)
Fanny Johansson (S)
Björn Abelson (S), tjänstgör inte § 310 pga jäv
Helena Falk (V)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Lena Fällström (S), tjänstgör för Björn Abelson § 310 och för 
Anders Almgren (S) § 328
Axel Hallberg (MP), tjänstgör för Karin Svensson Smith (MP)

Ersättare Fabian Zäll (L)
Christine Ohlsson (M)
Klas Svanberg (M)
Louise Rehn Winsborg (M)
Mattias Horrdin (C)
Kenth Andersson (S)
Mats Olsson (V)
Cherry Batrapo (FI)
Christoffer Brinkåker (SD)

Övriga Christoffer Nilsson, kommundirektör
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör
Patrik Persson, controller
Johanna Davander, kommunikationschef
Kajsa Hansson Sigvardsson, kommunikatör
Emma Mesán, kommunjurist
Pernilla Ardhe, kommunjurist, sekreterare

Justerare Anders Almgren (S)
Fanny Johansson (S)

Paragrafer § 299-334
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Justerare Utdragsbestyrkande

Plats och tid för justering Rådhuset, måndagen den 19 november 2018, kl 11.00

Underskrifter

Sekreterare

Pernilla Ardhe

Ordförande

Philip Sandberg (L)

Justerare

Anders Almgren (S) Fanny Johansson (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom 
anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2018-11-07

Paragrafer § 299-334

Datum då anslaget sätts upp 2018-11-20 Datum då anslaget tas ned 2018-12-12

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/Bruksgatan 22

Underskrift

Pernilla Ardhe



 

 

 

 

 

Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 7 november 

2018, ärende 23. Översyn av kultur- och fritidsnämndens taxor inför 

2019 (KF) Dnr KS 2018/0779 

 

Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet, till förmån för 

vårt eget bifallsyrkande till kommunkontorets förslag. Det förslag som nu 

gick igenom var ett förslag från kvintetten med mindre ändringar.  

 

 

För Sverigedemokraterna 2018-11-07 

 

 

_____________________ 

Hans-Olof Andersson 

ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund 



Reservation 
Ärende 23   
Dnr KS 2018/0779 
 
   

1 
 

Socialdemokraterna reservation  
23. Översyn av kultur- och fritidsnämndens taxor inför 2019 (KF) 

Vi socialdemokrater vill öka tillgängligheten till kommunens kultur- och fritidsaktiviteter. 
Därför har kultur- och fritidsnämnden under socialdemokratisk ledning arbetat fram sänkningar 
på flera viktiga taxor. Det handlar bland annat om att öka tillgängligheten till kulturskolan, 
ishallen och till vårt badhus Högevall. Från socialdemokraternas sida hade vi gärna gått ännu 
längre, men eftersom det funnits en enighet över block- och partigränserna i kultur- och 
fritidsnämnden kring dessa förändringar finner vi att detta är ett minimum att genomföra. 

Det ska inte vara en plånboksfråga huruvida du kan delta i kommunens kultur- och 
fritidsaktiviteter. Det borgerliga minoritetsstyret vill dock gå längre än att bevara status quo. 
De vill återinföra särskilda avgifter på de som lånar från våra bibliotek. En av de straffavgifter 
de vill införa riktar sig dessutom direkt mot barnfamiljer. Vad beträffar reservationsavgifter och 
övertidsavgift för barnmedia är det socialdemokraternas bestämda uppfattning att vi ska minska 
trösklarna för att ta del av litteraturen och uppmuntra detta snarare än att införa nya avgifter. 
När Lunds kommun under 2017 avskaffade reservationsavgifter var vi den sista kommunen i 
Skåne att avskaffa dem. Det borgerliga minoritetsstyret vill alltså bli unikt även på kultur- och 
fritidsområdet och bli den första skånska kommunen att återinföra dem. 

De kommunala kultur- och fritidsaktiviteterna ska vara tillgängliga för så många som möjligt 
och inte som det borgerliga minoritetsstyret anser; vara reserverat för de mest bemedlade. 
Därför reserverar vi socialdemokrater oss mot kommunstyrelsens beslut till förmån för vårt eget 
yrkande. 

 

 

Anders Almgren (S) Fanny Johansson (S) 
2:e vice ordförande kommunstyrelsens Ledamot kommunstyrelsen  
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Postadress Besöksadress Telefon växel Internetadress E-post
Box 41
22100 Lund

Stortorget 7 046-35 50 00 www.lund.se kommunkontoret@lund.se

Gunnar Jönsson

046-355922

gunnar.jonsson@lund.se

Kommunstyrelsen

Översyn av kultur- och fritidsnämndens taxor inför 
2019

Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen gör varje år en översyn av kultur- 
och fritidsnämndens taxor. Inför 2019 utgår taxor för Stadshallen i 
Lund, Tingshuset i Dalby samt Idalagården i Veberöd som en följd av 
renovering eller försäljning. Taxor för Folkparken i Lund införs. I 
övrigt görs förändringar i ett antal bibliotekstaxor samt taxor för 
Kulturskolan och Stenkrossen. I taxorna för idrott och fritid görs 
förändringar beträffande ishallen, bowlinghallen, baden och i 
matchtaxorna vid tävlingar och arrangemang. De förändringar, som 
innebär en minskad intäkt, hanteras inom budget. 

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 9 oktober 2018
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 20 september 2018, § 107, 
jämte bilaga 
Jämförelse mellan gällande taxor för 2018 och föreslagna taxor för 
2019
Taxor och avgifter 2019, Bibliotek och kultur
Taxor och avgifter 2019, Idrott och fritid

Barnets bästa
De flesta av de föreslagna förändringarna innebär en positiv 
påverkan för barn, då flera taxor för barn och ungdomar sänks. 
Separat barnchecklista har upprättats i ärendet. 

Ärendet
Kultur- och fritidsförvaltningen anför:

Kultur- och fritidsförvaltningen gör inför varje nytt kalenderår en 
översyn av kultur- och fritidsnämndens taxor. Förutom förändringar 
i taxesättningen har det i taxedokumenten generellt gjorts en del 
justeringar och förtydliganden i de allmänna delarna. Detta innebär 
inte några förändringar i sakinnehållet. Förteckningarna har 
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justerats för att stämma överens med tillgängliga lokaler. Några 
gymnastikhallar har bytt klassindelning utifrån storlek. 

Förvaltningen har även gjort ett generellt ställningstagande kring 
åldersindelningen mellan barn, unga och vuxna. Tidigare har det 
angivits olika åldersgränser för när man övergår till vuxentaxa för 
olika aktiviteter. I enlighet med barnkonventionen föreslås 
vuxentaxa nu gälla från och med 18 års ålder. Detta gäller ej för 
ideella lundaföreningars ungdomsverksamhet (kategori 1), där 
åldersgränsen för vuxentaxa är 20 år. 

Nedan görs en genomgång av de taxor, som föreslås bli förändrade. 
För de lokaler, anläggningar och objekt, som inte nämns nedan 
föreslås inga förändringar.

Följande förändringar föreslås för 2019 års taxor:

Kultur och bibliotek

Kultur
Taxor för Stadshallen utgår, eftersom Stadshallen ska renoveras och 
byggas om och således inte kommer att hyras ut under 2019. 

För Folkparken införs helt nya taxor, eftersom det är ett 
tillkommande objekt. Det råder en osäkerhet kring när taxorna för 
Folkparken ska börja gälla, då tidplanen för att anpassa byggnaden 
till ändamålet är osäker. Taxorna för Folkparken har tagits fram 
genom en sammanvägning av byggnadens skick och funktioner samt 
genom nu gällande taxor för Stadshallen. 

För Kulturskolan justeras taxa för Drama, nycirkus och teatergrupper 
från 900 kronor per termin till 875 kronor per termin. Även taxorna 
för skolbio justeras. Klassindelningen ändras från 2018 års indelning 
i klass 1-5 samt klass 6 till gymnasiet till att under 2019 delas in i 
klass 1-6 och klass 7 till gymnasiet. Taxorna blir ett spann, istället för 
en fast taxa, eftersom utgiften för skolbio varierar beroende på film. 
Grupper i klass 1-6, föreslås få taxa 25/30 kronor (tidigare 30 
kronor) samt grupper i klass 7 till gymnasiet taxa 30/40 kronor 
(tidigare 40 kronor). Det innebär att den högre taxan inte blir högre 
än dagens taxa.

Taxor för Stenkrossen tydliggörs och förenklas genom att de 
differentierade taxorna för dem, som får verksamhetsbidrag och för 
dem som inte får det, tas bort. De taxor som under 2018 har gällt för 
föreningar utan verksamhetsbidrag föreslås under 2019 gälla för alla 
som hyr lokaler på Stenkrossen. Därutöver har det lagts till taxor för 
städning samt tekniker och annan personal, som kan krävas vid hyra 
av lokal på Stenkrossen. 
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Bibliotek
Taxa för fjärrlån föreslås utgå som ett led i att tillgängliggöra 
information till alla. 

Taxa för övertidsavgift för barnmedia (filmer) har tidigare varit 
samma taxa som för korttidslån, men föreslås nu ingå i taxan för 
övertidsavgift för barn. Det innebär att taxan blir 0 kronor, varför 
den inte kommer att finnas med i taxedokumentet. Tidigare har man 
för att låna barnmedia behövt vara 18 år, detta ändras med 
föreslagen förändring. Anledningen till att denna taxa sänks är för att 
öka barns möjlighet att ta del av media genom att övertidsavgiften 
inte ska utgöra ett hinder för att låna media. 

I taxeöversynen inför 2018 infördes för samlingslokaler på 
biblioteken i Södra Sandby, Dalby, Veberöd och Genarp en taxa per 
var fjärde timme. Tidigare hade taxan varit per timme, vilket den nu 
föreslås återgå till. Taxorna justeras även så att det blir samma taxa 
för att hyra samlingsrum i Södra Sandby, Dalby och Veberöd som att 
hyra stora salen i Genarps medborgarhus. Taxorna blir dyrare 
jämfört med 2018, men billigare jämfört med 2017. Anledningen till 
detta är att fjolårets justering inte blev korrekt, då den tidigare 
timtaxan blev gällande för fyra timmar utan att justeras.

Taxor för Tingshuset i Dalby tas bort, eftersom Tingshuset inte 
längre är tillgängligt för uthyrning.

Idrott och fritid

Ishallen
För ishallen föreslås förändringar i taxorna för kategori 3, skolelever, 
barnkalas samt för allmänhetens åkning. I fjol ändrades ishallens 
taxa för kategori 3 till en taxa per person. Anledningen till detta var 
att skolor tidigare fick ensamrätt till rinken när de betalade taxa 
enligt kategori 3. Nu föreslås en separat skoltaxa, precis som för 
friluftsbaden, samtidigt som taxa 3 enligt 2017 års taxa, återinförs. 
Detta eftersom kategori 3 även innefattar andra grupper.

För allmänhetens åkning sänks taxa för barn och unga från 35 kronor 
till 30 kronor. 

Taxa för barnkalas höjs från 600 kronor till 700 kronor samt från 
900 kronor till 1000 kronor. 

Bowlinghallen
Rabattkort för tio gånger måndag till fredag, ett så kallat 10-kort, för 
pensionärer i bowlinghallen sänks från 900 kronor till 810 kronor. 
Detta eftersom det med nu gällande taxor inte är någon skillnad i 
pris mellan att köpa ett 10-kort och att betala per gång. För 
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abonnemang införs en begränsning, som innebär att de ej gäller 
under skollov fram till klockan 16.00.

Bad
Högevall kommer efter sommaren 2018 inte att i egen regi anordna 
simskola annat än för de barn, som börjar i förskoleklass efter 
sommaren 2018. Detta är en satsning med statliga medel för att 
främja vattenvana bland barn, som går i förskoleklass. Med 
anledning av detta finns det inte utrymme att i egen regi utöver detta 
anordna simskoleverksamhet under 2019. Övrig 
simskoleverksamhet hänvisas därför till föreningslivet. Detsamma 
gäller taxorna för vattengymnastik. Simskoletaxor och taxor för 
vattengymnastik för Högevall finns kvar i taxedokumentet, då de 
fortsatt är gällande för den aktör, som anordnar aktiviteterna. 

För föreningstaxa vid vattentävling på Högevall införs en barn- och 
ungdomstaxa. Det innebär att taxan för denna grupp sänks från 500 
kronor per timme till 350 kronor per timme. 

Tävlingar och större arrangemang
Matchtaxor för 11-mannaplan har införts för herrar division 1, 
damer division 1 och damer division 2-3. Dessa har tidigare enbart 
funnits för Centrumplanen. Precis som för de andra matchtaxorna för 
11-mannaplanerna är de cirka 10 % billigare än motsvarande taxa 
för Centrumplanen. 

Konsekvenser 
De förändringar, som bedöms få konsekvenser för medborgare eller 
kommun, belyses nedan. Är det marginella justeringar med ringa 
konsekvenser tas de ej upp. Separat barnchecklista är upprättad i 
ärendet. 

För Stenkrossen kommer de nya taxorna att innebära en marginell 
förändring för bidragsberättigade föreningar vid kortare 
hyrestillfällen. Vid längre hyrestid, (mer än en vecka) blir det en 
större skillnad jämfört med idag. Under 2017 gjordes två längre 
bokningar av bidragsberättigade aktörer. Förvaltningen ser med 
anledning av det låga antalet långtidsbokningar att förändringens 
positiva konsekvenser i form av ökad tydlighet och minskad 
administration väger tyngre än den kostnadsökning det innebär. 

Förändringar som föreslås för biblioteken förväntas alla ge positiva 
effekter för låntagare och invånare. Beräknad minskad intäkt för 
borttagande av taxa för fjärrlån är 7 900 kronor, vilket anses 
försumbart i sammanhanget. När fyratimmarstaxan infördes blev det 
avsevärt billigare att hyra lokaler på biblioteken, vilket har mottagits 
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positivt. Denna justering blev dock inte korrekt, eftersom timtaxan 
blev gällande för fyra timmar utan att räknas upp. Fyratimmarstaxan 
innebär även att lokalerna låses upp under en längre tid, varför en 
timtaxa är att föredra. Jämfört med 2017 sänks taxorna, men de höjs 
jämfört med 2018 när fyratimmarstaxan infördes. Genom att taxorna 
blir samma för Genarp, Södra Sandby, Dalby och Veberöd skapas en 
större tydlighet. 

Återinförandet av taxa 3 för ishallen och införandet av en särskild 
taxa för skolor bedöms som nödvändig. Taxa 3 är inte lämplig att 
tillämpa för skolor, då antalet elever skiljer sig från gång till annan, 
vilket skulle innebära att få elever kan få ensamrätt till rinken och då 
stänga ute andra grupper. Införandet av en särskild skoltaxa 
förhindrar detta. Samma princip råder på friluftsbaden. 
Förändringen innebär ingen ekonomisk skillnad för skolorna, då 
taxan för dem blir densamma som 2018. Sänkningen av barn- och 
ungdomstaxan för allmänhetens åkning innebär en positiv 
konsekvens för barn och unga. 

De minskade intäkterna för att Högevall inte kan anordna simskola 
och vattengymnastik har beräknats till 640 000 kronor per år. Den 
minskade intäkten ersätts med resurser från det statliga projektet. 

Den minskade intäkten till följd av införandet av en tävlingstaxa 
beräknas till ungefär 45 000 kronor per år och hanteras inom 
budget. Förändringen är positiv för föreningslivet och aktiva barn 
och ungdomar. 

På Högevall och friluftsbaden har man tidigare räknats som barn upp 
till 19 års ålder, men denna åldersgräns justeras nu till 18 år i 
enlighet med barnkonventionen. Förändringen innebär en fördyring 
för personer mellan 18 och 19 år. 

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa Taxor och avgifter för idrotts-, fritidsanläggningar och 

samlingslokaler i Lunds kommun 2019,

att fastställa Taxor och avgifter för kulturanläggningar och 
folkbibliotek i Lunds kommun 2019.

Carin Hillåker
Tf kommundirektör

Jesper Jacobsson
Administrativ chef



Tjänsteskrivelse 6 (6)

2018-10-09 Diarienummer

KS 2018/0779

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten
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 Sammanträdesdatum   
 2018-09-20  

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 107 Översyn av kultur- och fritidsnämndens 
taxor inför 2019 
Dnr KU 2018/0197 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsförvaltningen gör varje år en översyn av kultur- 
och fritidsnämndens taxor. Inför 2019 utgår taxor för Stadshallen i 
Lund, Tingshuset i Dalby samt Idalagården i Veberöd som en följd av 
renovering eller försäljning. Taxor för Folkparken i Lund införs. I 
övrigt görs förändringar i ett antal bibliotekstaxor samt taxor 
för Kulturskolan och Stenkrossen. I taxorna för idrott och fritid 
görs förändringar beträffande ishallen, bowlinghallen, baden och i 
matchtaxorna vid tävlingar och arrangemang. De förändringar, som 
innebär en minskad intäkt, hanteras inom budget. 

Förutom förändringar i taxesättningen har det i taxedokumenten 
generellt gjorts en del justeringar och förtydliganden i de allmänna 
delarna. Detta innebär inte några förändringar i sakinnehållet. 
Förteckningarna har justerats för att stämma överens med 
tillgängliga lokaler. Några gymnastikhallar har bytt klassindelning 
utifrån storlek. 

Förvaltningen har även gjort ett generellt ställningstagande kring 
åldersindelningen mellan barn, unga och vuxna. Tidigare har angivits 
olika åldersgränser för när man övergår till vuxentaxa vid 
olika aktiviteter. I enlighet med barnkonventionen föreslås 
vuxentaxa nu gälla från och med 18 års ålder. Detta gäller ej för 
ideella lundaföreningars ungdomsverksamhet (kategori 1), där 
åldersgränsen för vuxentaxa är 20 år. 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 4 september 
2018  
Barnchecklista, den 4 september 2018 
Jämförelse mellan gällande taxor för 2018 och föreslagna taxor för 
2019, den 4 september 2018 
Taxor och avgifter 2019 för biblioteks- och kulturverksamhet 
Taxor och avgifter 2019 för idrotts- och fritidsverksamhet  

Yrkanden 
Elin Gustafsson (S) yrkar att nämnden ska ajournera sig för 
överläggning under tio minuter. 
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Elin Gustafsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag med 
tillägget att förvaltningen ska återkomma till nämnden inför nästa 
års beslut om taxor med förslag till ytterligare jämställdhets-
perspektiv utifrån arrangemangens faktiska kostnader. 

Birger Swahn (M) yrkar att nämnden ska besluta att ändra förslaget 
till taxor, så att reservationsavgiften på biblioteken återinförs. 

Saima Jönsson Fahoum (V) yrkar att avgifterna till Kulturskolan 
generellt ska sänkas med 25 procent för att det så småningom skall 
finnas en avgiftsfri kulturskola i Lund. 

Elsa Christersson (MP) yrkar bifall till Elin Gustafssons (S) yrkande 
om att bifalla förvaltningens förslag med tillägget att förvaltningen 
ska återkomma till nämnden inför nästa års beslut om taxor med 
förslag till ytterligare jämställdhetsperspektiv utifrån 
arrangemangens faktiska kostnader. 

Birger Swahn (M) och Gunnar Brådvik (L) yrkar bifall till Elin 
Gustafssons (S) tilläggsyrkande om att förvaltningen ska återkomma 
till nämnden inför nästa års beslut om taxor med förslag till 
ytterligare jämställdhetsperspektiv utifrån arrangemangens faktiska 
kostnader. 

Gunnar Brådvik (L), Sven Ingmar Andersson (C) och Zoltán G 
Wagner (-) yrkar bifall till Birger Swahns (M) yrkande om att 
reservationsavgiften på biblioteken ska återinföras. 

Elin Gustafsson (S), Elsa Christersson (MP) och Saima Jönsson 
Fahoum (V) yrkar avslag till yrkande från Birger Swahn (M) med 
flera om att reservationsavgiften på biblioteken ska återinföras. 

Propositionsordning 
Ordföranden konstaterar inledningsvis att det föreligger ett yrkande 
från Elin Gustafsson (S) om att nämnden ska ajournera sig för 
överläggning. Ordföranden ställer proposition på yrkandet och 
finner att nämnden beslutar att bifalla detsamma.  

Ordföranden konstaterar därefter att tre förslag till beslut föreligger: 
yrkande från Elin Gustafsson (S) med flera om att nämnden ska 
besluta att bifalla förvaltningens förslag, yrkande från Birger Swahn 
(M) med flera om att nämnden ska besluta att återinföra 
reservationsavgift på biblioteken samt yrkande från Saima Jönsson 
Fahoum (V) om att avgiften till Kulturskolan generellt ska sänkas 
med 25 procent. Ordföranden ställer proposition på de tre 
yrkandena och finner att nämnden beslutar i enlighet med yrkande 
från Elin Gustafsson (S) med flera om att bifalla förvaltningens 
förslag till taxor.  
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Ordföranden konstaterar avslutningsvis att det föreligger ett 
yrkande från Elin Gustafsson (S) med flera om att nämnden ska 
besluta att uppdra åt förvaltningen att återkomma till nämnden inför 
nästa års beslut om taxor med förslag till ytterligare 
jämställdhetsperspektiv utifrån arrangemangens faktiska kostnader. 
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden 
beslutar att bifalla detsamma. 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
att godkänna upprättat förslag till taxor för kultur- och 

fritidsverksamheten 2019 i Lunds kommun 
 
att överlämna förslaget till kommunstyrelsen för 

kommunfullmäktiges fastställande av taxor och avgifter för 
kultur- och fritidsnämnden 2019  

 
att uppdra åt förvaltningen att återkomma till nämnden inför 

nästa års beslut om taxor med förslag till ytterligare 
jämställdhetsperspektiv utifrån arrangemangens faktiska 
kostnader 

Reservationer 
Birger Swahn (M), Gunnar Brådvik (L) och Saima Jönsson Fahoum 
(V) reserverar sig mot fattat beslut till förmån för egna yrkanden 
samt inkommer med skriftliga reservationer, se bilaga 1 och 2. 

Protokollsanteckningar 
Sengül Köse Lindqvist (FI) för följande anteckning till protokollet: 

”Feministiskt initiativ instämmer i Socialdemokraternas 
tilläggsyrkande vad gäller de faktiska kostnaderna för olika 
arrangemang. Det är viktigt med kontinuerlig jämställdhetsanalys. 
Feministiskt initiativ vill se samma taxor för åldersgrupper till och 
med 19-årsåldern, det vill säga hela gymnasietiden. Riksnormen för 
fritid och lek samt barnbidrag och studiebidrag är i stort sett samma. 
Taxornas ökning beroende på åldern utesluter vissa grupper efter 
viss ålder på grund av socioekonomisk bakgrund. Feministiskt 
initiativ instämmer i Vänsterpartiets yrkande om att avgifterna till 
Kulturskolan ska sänkas med 25 procent.” 

Beslut expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
Akten   
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 Sammanträdesdatum Diarienummer  
 2018-09-20 KU 2018/0360 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

Kultur- och fritidsnämnden 
 
Plats och tid Stora Södergatan 47, sammanträdesrum Råbandsknopen,  

2018-09-20, klockan 17.30–21.20 
  
Ledamöter Elin Gustafsson (S), ordförande 

Birger Swahn (M), 2:e vice ordförande 
Gabor Tilesch (S) 
Kerstin Vikner (S) §§ 102-105, 107-114 
Adrian Borin (M) 
Julius Eberhard (MP) 
Gunnar Brådvik (L) 
Saima Jönsson Fahoum (V) 
Sven Ingmar Andersson (C) 
Zoltán G Wagner (-) 

  
Tjänstgörande ersättare Elsa Christersson (MP), ersättare för Peter Bergwall (MP) 

Lars Westerberg (S) §§ 115-117, ersättare för Kerstin Vikner (S) 
  
Ersättare Lars Westerberg (S) §§ 102-105, 107-114 

Elvira Mehic (S) 
Ioakim Vasiliadis (L) §§ 102-105, 107-114 
Nita Lorimer (V) 
Joakim Andersson (C) 
Sengül Köse Lindqvist (FI) 

  
Övriga Urban Olsson, kultur- och fritidsdirektör 

Peder Severin, tf. administrativ chef 
Annika Eklund, kulturchef 
Dan Kanter, idrotts- och fritidschef 
Karin Bergendorff, bibliotekschef 
Katarina Franzén, nämndsekreterare 
Karin Larsson, utvecklingsstrateg, §§ 102-105, 107-113 
Lena Nielsen, ekonom, §§ 102-105 
Lotta Brusk, producent, §§ 102-104 
Ellen Isaksson, lovkoordinator, §§ 102-104 

 
Justerare Birger Swahn (M) 
  
Paragrafer §§ 102-105, 107-117 
  
Plats och tid för justering Kultur- och fritidsförvaltningens kansli, 2018-09-28 
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 Sammanträdesdatum Diarienummer  
 2018-09-20 KU 2018/0360 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Underskrifter  
  
Sekreterare  
 Katarina Franzén 
  
  
Ordförande  
 Elin Gustafsson (S) 
  
  
Justerare  
 Birger Swahn (M) 
 

  
  
 ANSLAG/BEVIS 
  
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom 

anslag. 
  
Organ Kultur- och fritidsnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2018-09-20 
  
Paragrafer §§ 102-105, 107-117 
  
Datum då anslaget sätts upp 2018-10-01 Datum då anslaget tas ned 2018-10-24 
  
Förvaringsplats för protokollet Kultur- och fritidsförvaltningens kansli 
  
  
Underskrift  
 Katarina Franzén 
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Postadress Besöksadress Telefon växel Internetadress E-post
Box 41
221 00 Lund

Stora Södergatan 47 046-35 50 00 www.lund.se kultur-fritid@lund.se

Karin Larsson

046-359 95 64

karin.larsson3@lund.se

Kultur- och fritidsnämnden

Översyn av kultur- och fritidsnämndens taxor inför 
2019

Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen gör varje år en översyn av kultur- 
och fritidsnämndens taxor. Inför 2019 utgår taxor för Stadshallen i 
Lund, Tingshuset i Dalby samt Idalagården i Veberöd som en följd av 
renovering eller försäljning. Taxor för Folkparken i Lund införs. I 
övrigt görs förändringar i ett antal bibliotekstaxor samt taxor för 
Kulturskolan och Stenkrossen. I taxorna för idrott och fritid görs 
förändringar beträffande ishallen, bowlinghallen, baden och i 
matchtaxorna vid tävlingar och arrangemang. De förändringar, som 
innebär en minskad intäkt, hanteras inom budget. 

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 4 september 
2018 (denna skrivelse)
Barnchecklista, den 4 september 2018
Jämförelse mellan gällande taxor för 2018 och föreslagna taxor för 
2019
Taxor och avgifter 2019, Bibliotek och kultur
Taxor och avgifter 2019, Idrott och fritid

Barnets bästa
De flesta av de föreslagna förändringarna innebär en positiv 
påverkan för barn, då flera taxor för barn och ungdomar sänks. 
Separat barnchecklista har upprättats i ärendet. 

Ärendet
Kultur- och fritidsförvaltningen gör inför varje nytt kalenderår en 
översyn av kultur- och fritidsnämndens taxor. Förutom förändringar 
i taxesättningen har det i taxedokumenten generellt gjorts en del 
justeringar och förtydliganden i de allmänna delarna. Detta innebär 
inte några förändringar i sakinnehållet. Förteckningarna har 
justerats för att stämma överens med tillgängliga lokaler. Några 
gymnastikhallar har bytt klassindelning utifrån storlek. 
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Förvaltningen har även gjort ett generellt ställningstagande kring 
åldersindelningen mellan barn, unga och vuxna. Tidigare har det 
angivits olika åldersgränser för när man övergår till vuxentaxa för 
olika aktiviteter. I enlighet med barnkonventionen föreslås 
vuxentaxa nu gälla från och med 18 års ålder. Detta gäller ej för 
ideella lundaföreningars ungdomsverksamhet (kategori 1), där 
åldersgränsen för vuxentaxa är 20 år. 

Nedan görs en genomgång av de taxor, som föreslås bli förändrade. 
För de lokaler, anläggningar och objekt, som inte nämns nedan 
föreslås inga förändringar.

Följande förändringar föreslås för 2019 års taxor:

Kultur och bibliotek

Kultur
Taxor för Stadshallen utgår, eftersom Stadshallen ska renoveras och 
byggas om och således inte kommer att hyras ut under 2019. 

För Folkparken införs helt nya taxor, eftersom det är ett 
tillkommande objekt. Det råder en osäkerhet kring när taxorna för 
Folkparken ska börja gälla, då tidplanen för att anpassa byggnaden 
till ändamålet är osäker. Taxorna för Folkparken har tagits fram 
genom en sammanvägning av byggnadens skick och funktioner samt 
genom nu gällande taxor för Stadshallen. 

För Kulturskolan justeras taxa för Drama, nycirkus och teatergrupper 
från 900 kronor per termin till 875 kronor per termin. Även taxorna 
för skolbio justeras. Klassindelningen ändras från 2018 års indelning 
i klass 1-5 samt klass 6 till gymnasiet till att under 2019 delas in i 
klass 1-6 och klass 7 till gymnasiet. Taxorna blir ett spann, istället för 
en fast taxa, eftersom utgiften för skolbio varierar beroende på film. 
Grupper i klass 1-6, föreslås få taxa 25/30 kronor (tidigare 30 
kronor) samt grupper i klass 7 till gymnasiet taxa 30/40 kronor 
(tidigare 40 kronor). Det innebär att den högre taxan inte blir högre 
än dagens taxa.

Taxor för Stenkrossen tydliggörs och förenklas genom att de 
differentierade taxorna för dem, som får verksamhetsbidrag och för 
dem som inte får det, tas bort. De taxor som under 2018 har gällt för 
föreningar utan verksamhetsbidrag föreslås under 2019 gälla för alla 
som hyr lokaler på Stenkrossen. Därutöver har det lagts till taxor för 
städning samt tekniker och annan personal, som kan krävas vid hyra 
av lokal på Stenkrossen. 

Bibliotek
Taxa för fjärrlån föreslås utgå som ett led i att tillgängliggöra 
information till alla. 
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Taxa för övertidsavgift för barnmedia (filmer) har tidigare varit 
samma taxa som för korttidslån, men föreslås nu ingå i taxan för 
övertidsavgift för barn. Det innebär att taxan blir 0 kronor, varför 
den inte kommer att finnas med i taxedokumentet. Tidigare har man 
för att låna barnmedia behövt vara 18 år, detta ändras med 
föreslagen förändring. Anledningen till att denna taxa sänks är för att 
öka barns möjlighet att ta del av media genom att övertidsavgiften 
inte ska utgöra ett hinder för att låna media. 

I taxeöversynen inför 2018 infördes för samlingslokaler på 
biblioteken i Södra Sandby, Dalby, Veberöd och Genarp en taxa per 
var fjärde timme. Tidigare hade taxan varit per timme, vilket den nu 
föreslås återgå till. Taxorna justeras även så att det blir samma taxa 
för att hyra samlingsrum i Södra Sandby, Dalby och Veberöd som att 
hyra stora salen i Genarps medborgarhus. Taxorna blir dyrare 
jämfört med 2018, men billigare jämfört med 2017. Anledningen till 
detta är att fjolårets justering inte blev korrekt, då den tidigare 
timtaxan blev gällande för fyra timmar utan att justeras.

Taxor för Tingshuset i Dalby tas bort, eftersom Tingshuset inte 
längre är tillgängligt för uthyrning.

Idrott och fritid

Ishallen
För ishallen föreslås förändringar i taxorna för kategori 3, skolelever, 
barnkalas samt för allmänhetens åkning. I fjol ändrades ishallens 
taxa för kategori 3 till en taxa per person. Anledningen till detta var 
att skolor tidigare fick ensamrätt till rinken när de betalade taxa 
enligt kategori 3. Nu föreslås en separat skoltaxa, precis som för 
friluftsbaden, samtidigt som taxa 3 enligt 2017 års taxa, återinförs. 
Detta eftersom kategori 3 även innefattar andra grupper.

För allmänhetens åkning sänks taxa för barn och unga från 35 kronor 
till 30 kronor. 

Taxa för barnkalas höjs från 600 kronor till 700 kronor samt från 
900 kronor till 1000 kronor. 

Bowlinghallen
Rabattkort för tio gånger måndag till fredag, ett så kallat 10-kort, för 
pensionärer i bowlinghallen sänks från 900 kronor till 810 kronor. 
Detta eftersom det med nu gällande taxor inte är någon skillnad i 
pris mellan att köpa ett 10-kort och att betala per gång. För 
abonnemang införs en begränsning, som innebär att de ej gäller 
under skollov fram till klockan 16.00.
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Bad
Högevall kommer efter sommaren 2018 inte att i egen regi anordna 
simskola annat än för de barn, som börjar i förskoleklass efter 
sommaren 2018. Detta är en satsning med statliga medel för att 
främja vattenvana bland barn, som går i förskoleklass. Med 
anledning av detta finns det inte utrymme att i egen regi utöver detta 
anordna simskoleverksamhet under 2019. Övrig 
simskoleverksamhet hänvisas därför till föreningslivet. Detsamma 
gäller taxorna för vattengymnastik. Simskoletaxor och taxor för 
vattengymnastik för Högevall finns kvar i taxedokumentet, då de 
fortsatt är gällande för den aktör, som anordnar aktiviteterna. 

För föreningstaxa vid vattentävling på Högevall införs en barn- och 
ungdomstaxa. Det innebär att taxan för denna grupp sänks från 500 
kronor per timme till 350 kronor per timme. 

Tävlingar och större arrangemang
Matchtaxor för 11-mannaplan har införts för herrar division 1, 
damer division 1 och damer division 2-3. Dessa har tidigare enbart 
funnits för Centrumplanen. Precis som för de andra matchtaxorna för 
11-mannaplanerna är de cirka 10 % billigare än motsvarande taxa 
för Centrumplanen. 

Konsekvenser 
De förändringar, som bedöms få konsekvenser för medborgare eller 
kommun, belyses nedan. Är det marginella justeringar med ringa 
konsekvenser tas de ej upp. Separat barnchecklista är upprättad i 
ärendet. 

För Stenkrossen kommer de nya taxorna att innebära en marginell 
förändring för bidragsberättigade föreningar vid kortare 
hyrestillfällen. Vid längre hyrestid, (mer än en vecka) blir det en 
större skillnad jämfört med idag. Under 2017 gjordes två längre 
bokningar av bidragsberättigade aktörer. Förvaltningen ser med 
anledning av det låga antalet långtidsbokningar att förändringens 
positiva konsekvenser i form av ökad tydlighet och minskad 
administration väger tyngre än den kostnadsökning det innebär. 

Förändringar som föreslås för biblioteken förväntas alla ge positiva 
effekter för låntagare och invånare. Beräknad minskad intäkt för 
borttagande av taxa för fjärrlån är 7 900 kronor, vilket anses 
försumbart i sammanhanget. När fyratimmarstaxan infördes blev det 
avsevärt billigare att hyra lokaler på biblioteken, vilket har mottagits 
positivt. Denna justering blev dock inte korrekt, eftersom timtaxan 
blev gällande för fyra timmar utan att räknas upp. Fyratimmarstaxan 
innebär även att lokalerna låses upp under en längre tid, varför en 
timtaxa är att föredra. Jämfört med 2017 sänks taxorna, men de höjs 
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jämfört med 2018 när fyratimmarstaxan infördes. Genom att taxorna 
blir samma för Genarp, Södra Sandby, Dalby och Veberöd skapas en 
större tydlighet. 

Återinförandet av taxa 3 för ishallen och införandet av en särskild 
taxa för skolor bedöms som nödvändig. Taxa 3 är inte lämplig att 
tillämpa för skolor, då antalet elever skiljer sig från gång till annan, 
vilket skulle innebära att få elever kan få ensamrätt till rinken och då 
stänga ute andra grupper. Införandet av en särskild skoltaxa 
förhindrar detta. Samma princip råder på friluftsbaden. 
Förändringen innebär ingen ekonomisk skillnad för skolorna, då 
taxan för dem blir densamma som 2018. Sänkningen av barn- och 
ungdomstaxan för allmänhetens åkning innebär en positiv 
konsekvens för barn och unga. 

De minskade intäkterna för att Högevall inte kan anordna simskola 
och vattengymnastik har beräknats till 640 000 kronor per år. Den 
minskade intäkten ersätts med resurser från det statliga projektet. 

Den minskade intäkten till följd av införandet av en tävlingstaxa 
beräknas till ungefär 45 000 kronor per år och hanteras inom 
budget. Förändringen är positiv för föreningslivet och aktiva barn 
och ungdomar. 

På Högevall och friluftsbaden har man tidigare räknats som barn upp 
till 19 års ålder, men denna åldersgräns justeras nu till 18 år i 
enlighet med barnkonventionen. Förändringen innebär en fördyring 
för personer mellan 18 och 19 år. 

Förvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden föreslås besluta
att godkänna upprättat förslag till taxor för kultur- och 

fritidsverksamheten 2019 i Lunds kommun

att överlämna förslaget till kommunstyrelsen för 
kommunfullmäktiges fastställande av taxor och avgifter för 
kultur- och fritidsnämnden 2019

Urban Olsson
kultur- och fritidsdirektör

Peder Severin
tf. administrativ chef

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten



Kultur- och fritidsförvaltningen
Staben 

Jämförelse mellan gällande taxor 2018 
och förslag till taxor 2019



Anvisningar

Detta dokument innehåller enbart de anläggningar/objekt, där det föreslås 
förändringar i taxesättningen. Dokumentet visar enbart förändringar i 
taxorna och inte justeringar/kompletteringar av text i taxedokumenten. För 
att se samtliga taxor, läs dokumenten Taxor och avgifter 2019, Bibliotek och 
kultur samt Taxor och avgifter 2019, Idrott och fritid. 

Teckenförklaring
Taxa som föreslås bli förändrad

 abcd Taxa som föreslås utgå
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Bowlinghallen



2018 2019

Bad



2018 2019

Tävlingar och större arrangemang



Taxor och 
avgifter 2019
för kulturanläggningar och  
folkbibliotek i Lunds kommun



Allmän information
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kultur-, biblioteks-, idrotts- och fritidsverk-
samhet samt kommunövergripande ungdomsfrågor. I detta dokument finner du taxor 
och avgifter för kommunens anläggningar, lokaler och tjänster inom verksamhets- 
områdena kultur och bibliotek.  

Mervärdesskatt (moms) 
Taxor och avgifter för bibliotek och undervisning på Kulturskolan är inte momsbe- 
lagda. För skolbio är momspålägget 25 %. För personalkostnader såsom för till 
exempel tekniker tillkommer det 25 % moms. För de taxor som belastas med moms 
står detta angivet i anslutning till respektive taxa. Kultur- och fritidsförvaltningen 
reserverar sig för ändrade momsregler som träder i kraft efter att detta dokument 
fastställts.

Avbokning
Vad som gäller för avbokning regleras i separat kontrakt i samband med bokning.

Eventuella tillkommande kostnader
• Uthyraren kan efter bedömning kräva depositionsavgift vid bokning.
• Uthyraren har rätt att ta ut en depositionsavgift för nycklar eller motsvarande 

låsanordning.

Övrigt
• Fastställda ordnings- och trivselregler för lokaler ska följas. Grovstädning av 

lokaler efter användning ska ske. 
• Kostnad för personal som Lunds kommun kräver eller som begärs av hyresgästen 

för särskilda arrangemang uppgår till 400 - 500 kr per timme beroende på dygn-
stid och veckodag. Detta gäller oavsett typ av tjänst och nyttjare. 

• Hyresbelopp uppges i kronor per timme om inget annat anges.

Så här bokar du
• Lunds stadsteater, 046-359 91 89
• Biljettbyrån, 046-13 14 15
• Stenkrossen, Kultur Lund 046-359 48 76, stenkrossen@lund.se
• Kulturskolan, 046-35 67 15
• Lokaler vid bibliotek bokas via respektive bibliotek
• Lunds konsthall, 046-35 52 95
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Hävande av avtal
Kultur- och fritidsförvaltningen har rätt att vägra hyra ut lokaler/anlägg-
ningar om det på sannolika grunder kan antas att verksamheten kan med-
föra allvarligare ordningsstörningar eller olaglig handling, såsom hets mot 
folkgrupp, i eller i anslutning till lokalen/anläggningen. Kultur- och fritids-
förvaltningen förbehåller sig även rätten att häva redan ingångna avtal med 
hänsyn till ovannämnda anledningar. Hyresgästen har i dessa fall inte rätt till 
ersättning. 

Innehållsförteckning
Allmän information 3

Kulturanläggningar
Lunds stadsteater
Lunds konsthall
Folkparken
Kulturskolan
Stenkrossen

5
5
6
6
7

Folkbibliotek
Biblioteksverksamhet 9



Lunds stadsteater 
Priserna gäller från 1 januari 2019

Vid hyra av lokal i Stadsteatern ingår salong, scen, loger och tillhörande utrymme. 
Biljettmottagare ingår i hyran och garderobspersonal ingår då bevakad garderob 
erbjuds (garderobsavgift betalas av besökare). Depositionsavgift kan tas ut av hyres-
gästen, lägst 125 % av lokalhyran.

Aktivitet Pris (kr/tillf.) Pris (kr/tim)

Hyra av lokal
Hyra (max 8 tim)
Hyra, särskilt avtal föreläsning (4 tim)

16 000
9 000

1 500*

Övrigt
Ljud- eller ljustekniker (exkl. 25 % moms)
Garderobsavgift (exkl. 25 % moms) 8**

400*

* Avgift avser efter 8 timmar.
** Garderobsavgift betalas av besökare.

Lunds konsthall 
Priserna gäller från 1 januari 2019

Konsthallens lokaler hyrs endast ut då det är förenligt med utställningsverksamheten 
och ändamålet med uthyrningen. Prövning görs vid varje tillfälle.

Aktivitet Pris (kr/tillf.) Pris (kr/tim)

Avgifter ordinarie öppettider 
Grupper från skolor i andra kommuner
Vuxengrupper, vardag
Vuxengrupper, helgdag
Pensionärsgrupper

500
800

1 500
500

-
-
-
-

Avgifter under icke ordinarie öppettider
Vuxengrupper, vardag
Vuxengrupper, helgdagar

800 (+timtaxa)
1 500 (+timtaxa)

410
570

Uthyrning av lokaler i konsthallen
Hela utställningslokalen, vardag under icke 
öppethållande

Hela utställningslokalen, helgdag  icke öppet-
hållande 

Personalkostnad, vardag ordinarie öppet- 
hållande (exkl. 25 % moms)

Personalkostnad, övriga tider (exkl. 25 % 
moms)

2 750 (+timtaxa)

2 750 (+timtaxa)

-

-

400

500

400

500

Kulturanläggningar

Lunds stadsteater
Lunds konsthall
Folkparken
Kulturskolan
Stenkrossen
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Folkparken 
Priserna gäller från hösten 2019 under förutsättning att lokalerna är iordningställda.

Minst antal timmar att boka lokaler i Folkparken är fyra timmar. Depositionsavgift 
kan tas ut av hyresgästen, lägst 125 % av lokalhyran.

Aktivitet Pris Heldag 
(8 tim)

Pris Halvdag
(4 tim)

Pris
(kr/tim)

Hyra av rotunda 
Förening*

Företag
7 000
9 000

4 000
5 000

900**

1 200**

Övrigt
Tekniker (exkl. 25 % moms) 400

* Ideell förening eller Lunds kommun
** Avgift avser efter 8 timmar.

Kulturskolan 
Priserna gäller från 1 januari 2019.

Elevavgift Pris  (kr/termin)

Kör
Rytmik, brassrytmik, träblåsrytmik
Komposition
Dansgrupp
Teatergrupp
Skrivarverkstad
Drama, nycirkus och korta teatergrupper (50-60 min)
Bild
Film och animation
Dans gymnasiegrupp
Instrumentalundervisning
Suzukiundervisning, inkl. både individuell- och grupplektion
Påbyggnadslinje
Instrumenthyra
Endast orkester

550
875
875
875
875
875
875
900
900
950

1 100
1 300
1 500

475
350

Elevavgifter faktureras per termin efter att antagning skett. Avgift för avanmälan tas 
ut om avanmälan inte görs inom föreskriven tid. 

Skolbio Pris  (kr/elev)

Förskoleklasser (exkl. 25 % moms)
Grupper i klasserna 1-6 (exkl. 25 % moms)
Grupper i klasserna 7-9 (exkl. 25 % moms)

20
25/30
30/40

För friskola eller skola i annan kommun tillkommer moms på priset.

Lokaler Pris vardag
(kr/tillf.)

Pris vardag
(kr/termin)

Pris helgdag
(kr/tillf.)

Fernströmsaulan
Övriga undervisningslokaler

1 200
500-900***

-
4  000****

1 400
700-1 100***

*** Priset är beroende av vilken lokal det gäller.        **** För lokalerna 16, 21 och 33

Hyra flygel Pris  inkl. stämning 
(kr)

Steinway D-flygel, no 563626, placerad i Folkparken
Steinway B-flygel, placerad i Folkparken

3 000
1 500

Stenkrossen
Priserna gäller från 1 januari 2019

Objekt Pris för  
1 dag

Pris för 
2 dagar

Pris för  
3 dagar

Pris för
1 vecka

Pris per dag 
utöver vecka

Svarta lådan 3 500 5 000 6 500 10 000 1 500

Bygghallen 4 000 6 000 8 000 13 000 2 000

Konferensrum 
< 18 pers.

1 500 2 000 2 500 - -

Tjänst Pris vardag, kl 
7-19 (kr/tim)

Pris övrig tid 
(kr/tim)

Städning (exkl. 25 % moms) 400 500

Tekniker (exkl. 25 % moms) 400 500

Annan personal (exkl. 25 % moms) 400 500

Längre eller kortare hyresperioder och alternativa lokalkombinationer kan kostnads-
beräknas vid varje enskilt tillfälle. Uthyrning av lokalerna sker endast i mån av till-
gänglighet och Stenkrossen förbehåller sig rätten att neka uthyrning till evenemang 
som inte är förenliga med Stenkrossens värdegrund och verksamhet (med fokus 
konst, kultur, innovation). 
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Folkbibliotek

Biblioteksverksamhet 
Priserna gäller från 1 januari 2019.

Avgift Pris (kr)

Lån
Utomnordiskt fjärrlån
Fjärrlån, artikelkopior

200
självkostnad

Förlorat bibliotekskort
Nytt bibliotekskort, vuxen
Nytt bibliotekskort, barn

40
20

Förlorade eller skadade medier*

Vuxenlitteratur
Pocketböcker
Barnlitteratur
Daisy
Musik-CD/CD-böcker
DVD/TV-spel
Språkkurser
Enstaka tidskriftsnummer

350
100
200
200
250
700
600
75

Övertidsavgift Pris (kr/dag)

Vuxen, per exemplar (max 100 kr)
Barnmedia
Korttidslån, per exemplar (max 120 kr)
Tidskrift, per exemplar (max 50 kr)

5
0

10
5

* Priset kan bli högre om värdet på materialet överstiger schablonpriserna. Biblioteket fakturerar då enligt det högre 
värdet. Musik-CD, CD-böcker och andra AV-medier, noter, medier placerade i magasin inkl. närmagasin, folianter och 
antikvariskt värdefulla medier värderas särskilt. Biblioteket kan kräva ersättning för samtliga delar i ett flerbandsverk, 
om den del som ska ersättas inte kan köpas separat. I priserna ingår ersättning för administrativa kostnader. 

Avgift Pris exkl. moms 
(kr/st)

Pris inkl. moms
(kr/st)

Utskrift och kopiering
A4, svart/vit
A4, färg
A3, svart/vit
A3, färg

2,40
4
4,80
8

3
5
6

10

Objekt Pris, ideella för-
ningar i Lund (kr)

Pris, företag/pri-
vatpersoner (kr)

Stadsbiblioteket
Atriumgården (max 75 pers.)
Kyrkan (max 35 pers./sittande max 25)

3 000/tillf.
500/halvdag

Hyrs ej ut
800/halvdag

Stadsdelsbiblioteken
Samlingssal (S Sandby, Dalby och Veberöd) 100/tim 200/tim

Medborgarhuset och Genarps bibliotek
Stora salen
Welins rum
Medborgarhuset Genarp

100/tim
30/tim

1 250/dygn

200/tim
60/tim

2 500/dygn

Stadsbiblioteket
Stadsdelsbibliotek
Stångby bibliotek
Norra Fäladens bibliotek
Västers bibliotek
Klostergårdens bibliotek
Södra Sandby bibliotek
Dalby bibliotek
Veberöds bibliotek
Genarps bibliotek
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Vill du veta mer?
Upplysningar om prissättning och tillämpning av taxor vid speciella 
arrangemang lämnas av respektive verksamhet eller av staben vid 
kultur- och fritidsförvaltningen, tel 046 - 359 50 00.



Taxor och 
avgifter 2019
för idrotts-, fritidsanläggningar och 
samlingslokaler i Lunds kommun



Allmän information
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kultur-, biblioteks-, idrotts- och fritidsverk-
samhet samt kommunövergripande ungdomsfrågor i Lunds kommun. Kultur- och 
fritidsförvaltningen administrerar och samordnar uthyrning av kommunala idrotts-
lokaler och anläggningar utanför skoltid. Högevalls badenhet administrerar bassäng-
tid även under skoltid. Vid fördelning av tider i idrottsanläggningar följer kultur- och 
fritidsförvaltningen upprättade principer för ”Tränings- och tävlingstider i Lunds 
kommun”. 

I detta dokument finner du taxor och avgifter för bland annat idrottsanläggningar, 
badanläggningar, fritidslokaler och camping.
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Badanläggningar
Inomhus- och friluftsbad
Friluftsbad
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13
13

Andra lokaler 
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bygglekplatser
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Arrangemangsyta 
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18

18
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Så här bokar du
Bokning av planer, idrottshallar och gymnastiksalar görs via kultur- och  
fritidsförvaltningens idrottskansli via e-post: kf.bokning@lund.se  eller 
kommunens bokningssystem. Bokning kan ske av enstaka tider eller av hel 
säsong. Säsongsbokningar schemaläggs av idrottskansliet. Undertecknade 
trivselregler för lokaler ska följas.

Vid bokning
Vid bokning av idrottshallar, idrottsplatser eller gymnastiksalar ska hyres-
gästen uppge följande:
• För- och efternamn
• Fullständig adress
• Telefonnummer
• E-postadress (om sådan finns)
• Person- eller organisationsnummer 
Ansvarig hyresgäst ska vara myndig samt svensk medborgare.

Observera att bokningar på nedanstående anläggningar görs direkt via 
respektive anläggning:
• Bassängtid och lokal på badanläggningar bokas via Högevalls badenhet, 

tel: 046-359 52 17 eller e-post: bokninghogevall@lund.se
• Samlingslokal vid grund- och gymnasieskolor bokas via respektive skola.
• Lokal på fritidsgårdar bokas via respektive fritidsgård.
• Enstaka tillfällen i ishallen bokas via ishallen@lund.se
• Vombs byagård bokas via Medbogarkontoret i Veberöd.
För att se vilka anläggningar som finns, läs under förteckningen för respekti-
ve kapitel.

Säsongsbokning
Lokalansökan om säsongsbokning av idrottsanläggningar sker senast nedan-
stående datum inför respektive period.

• Planer, vinter v. 43-14*: senast 15 september
• Planer, sommar v. 15-42**: senast 1 mars
• Idrottslokaler (inomhus), höst/vår v. 35-22: senast 20 april
* Grässäsongen avslutas med undantag för eventuellt kvarstående kvalspel.
** Grässäsong startar om väder och skick på planer tillåter.
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Hävande av avtal
Kultur- och fritidsförvaltningen har rätt att vägra hyra ut lokaler/anläggningar 
om det på sannolika grunder kan antas att verksamheten kan medföra allvarligare 
ordningsstörningar eller olaglig handling, exempelvis hets mot folkgrupp, i eller i 
anslutning till lokalen/anläggningen. Kultur- och fritidsförvaltningen förbehåller sig 
även rätten att häva redan ingångna avtal med hänsyn till ovan nämnda anledningar. 
Hyresgästen har i dessa fall inte rätt till ersättning. 

Eventuella tillkommande kostnader
 

Kioskförsäljning 
Vid kioskförsäljning på kommunens idrottsanläggningar, där möjlighet finns, er- 
fordras tillstånd från kultur- och fritidsförvaltningen och från miljöförvaltningen. För 
kioskförsäljning i idrottsanläggningar tecknas separat överenskommelse och hyra 
beräknas efter arrangemangets typ och omfattning. 

Depositionsavgift
Uthyraren har rätt att ta ut en depositionsavgift för nycklar eller motsvarande.

Mervärdesskatt (moms) 
Uthyrning av lokaler för idrottsverksamhet, avgifter för bad, bowling och besök i 
ishall belastas inte med moms. För de taxor som belastas med moms står detta angi-
vet efter respektive taxa. Kultur- och fritidsförvaltningen reserverar sig för ändrade 
momsregler som träder i kraft efter att detta dokument fastställts.

Extra personal
Kostnad för personal som Lunds kommun kräver eller som begärs av hyresgästen för 
särskilda arrangemang uppgår till 400 kr exkl. moms per timme oavsett typ av tjänst 
och nyttjare. Vid tid då övertidsersättning, jour eller beredskap är aktuell uppgår 
kostnaden till 500 kr exkl. moms per timme. 

För mer information om anläggningar och taxor besök lund.se/Uppleva--gora/

Kultur- och fritidsförvaltningen reserverar sig för eventuella förändringar.

Kategorier för prissättning

0 Fackliga organisationer med medlemmar anställda i Lunds 
kommun

1 Ideella lundaföreningars ungdomsverksamhet

Ungdomsgrupper i Lunds kommun där alla deltagarna vid samman-
komsten fyller högst 20 år under bokningsperioden inom följande 
typer av föreningsverksamhet: 
• Föreningar som erhåller föreningsbidrag från kultur- och fritids-

nämnden.
• Föreningar med barn- och ungdomsverksamhet.
• Elevföreningar vid grundskola och gymnasium inom Lunds kom-

mun (efter skoltid).
• Idrottsföreningar för personer med funktionshinder, oberoende 

av ålder på deltagarna i gruppen 
• Studieförbundens ungdomsgrupper

2 Ideella lundaföreningars vuxenverksamhet

• Föreningar som är berättigade till kommunalt lokalt aktivitetsstöd 
från kultur- och fritidsnämnden.

• Föreningar utan ekonomiskt vinstintresse med verksamhet i 
Lunds kommun.

• Pensionärsföreningar
• Studentföreningar

3 Övriga organisationer och föreningar

• Fackliga organisationer som inte har medlemmar anställda av 
Lunds kommun

• Studieförbund
• Bostadsrättsföreningar, intresseorganisationer, villaföreningar 

och ekonomiska föreningar 
• Kommunala förvaltningar, institutioner, skolor och utbildnings-

program
• Ideella föreningar som inte har säte i Lunds kommun

4 Privatpersoner, företag och myndigheter

Halvtaxa
Halvtaxa tillämpas i utvalda idrottshallar och gymnastiksalar vardagar kl. 22-24, 
lördagar kl. 19-22 samt under delar av sommaren. Vilka objekt det gäller bestäms av 
kultur- och fritidsförvaltningen.
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Planer 
Hyresbelopp anges i kronor per timme. Priserna gäller från 1 januari 2019.

Objekt Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Kategori 4

Centrumplanen 48 376 550 1100

Gräsplan/konstgräs-
plan, 11-manna

42 342 500 1000

Gräsplan/konstgräs-
plan, 7-manna

21 171 250 500

Idrottshallar 
Hyresbelopp anges i kronor per timme. Priserna gäller från 1 juni 2019.

Objekt Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Kategori 4

Idrottshall, fullmått 
(minst 36x18 m)

35 289 500 1 000

Idrottshall, ej fullmått 30 224 400 800

Specialhallar

Objekt Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Kategori 4

Fågelhallen 65 330 550 1 100

Idrottshallen 
A-hall 
Boxningslokal

50
23

330
144

550
234

1 100
468

Victoriastadion* 
(racketanläggning)

50 330 550 1 100

Bollhuset
Judohallen
Skjuthallen

23
25

144
180

234
300

468
600

Källbybadets idrottshall 25 144 234 468
* Victoriastadion driftas av ATL och Lugi motion . Kultur- och fritidsförvaltningen disponerar ett visst antal timmar 
via en överenskommelse med Lugi motion. 

Gymnastiksalar
Hyresbelopp anges i kronor per timme. Priserna gäller från 1 juni 2019.

Objekt Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Kategori 4

XL sal 28 120 200 230

Stor sal 25 116 197 225

Mellanstor sal 15 92 144 175

Liten sal 10 58 98 125

Tornavallen, Torna Hällestad
Tornvallen, Stångby

Naturgräs 7-manna
Dalby IP
Ekevallen, Genarp
Klostergårdens IP
Smörlyckan IP
Tornvallen, Stångby 

Idrottshallar
Idrottshall fullmått 
Bollhuset A
Fäladshallen A
Genarps idrottshall 
Gunnesbohallen
ISLK-hallen
Killebäckshallen
Nyvångshallen A
Räddningsskolan Revinge 
Tunahallen 
Vipans idrottshall A                                                                                        
Veberöds idrottshall
Östra Tornhallen

Planer
Konstgräs
Dalby IP
Ekevallen, Genarp
Gunnesbo gård IP
Klostergårdens IP
Lerbäckskolan (7-manna)
Linero IP
Sandbyvallen 
Smörlyckans IP   
Svalebovallen
Tornvallen, Stångby

Naturgräs 11-manna
Centrala IP (ej fullstor)
Dalby IP
Ekevallen, Genarp
Fågelvallen
Gunnesbo IP
Hardeberga IP
Klostergårdens IP
Linero IP
Romelevallen, Veberöd
Sandbyvallen, Södra Sandby
Smörlyckan IP
Svalebovallen, Veberöd

Idrottshall, ej fullmått
Bollhuset B
Fäladshallen C
Vikingahallen

Specialhallar
Fågelhallen
Victoriastadion
Idrottshallen A
Idrottshallen, Boxning
Bollhuset, judohallen
Bollhuset, skjuthallen

Gymnastiksalar
XL sal  (300-410 m2)
Hubertusgården
Järnåkraskolan
Katedralskolan
Prästängshallen

Stor sal (190-299 m2)
Byskolan
Fågelskolan
Fäladshallen B
Fäladsskolan
Hagalundskolan
 
 
 

Klostergårdsskolan
Lerbäckskolan
Nyvångshallen,
(Brottarlokalen)
Svaneskolan
Vipans idrottshall B
Vårfruskolan

Mellanstor sal  
(150-189 m2)
Häckebergaskolan
Idalaskolan 
Uggleskolan
Vikingaskolan

Liten sal (100-149 m2)
Fågelskolan
Järnåkraskolan
Nyvångshallen,
(Motionslokalen)

Friidrott
Centrala IP
Dalby IP
Sandbyvallen
Romelevallen

Idrottsanläggningar
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Ishall 
Hyresbelopp anges i kronor per timme. Priserna gäller från 1 januari 2019.

Objekt Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Kategori 4

Stora rinken 70 396 660* 1 350

Lilla rinken 65 193 330* 675
* Undantag görs för skolor som har en egen taxesättning, se nedan. 

Skridskoåkning för skolor
Entré Pris (kr/person)

Elev 30**

** Rinken kan hyras av flera under samma tillfälle. 

Skridskoåkning för allmänheten
Entré Pris (kr/besök)

Barn och ungdom 30

Vuxna 50

Barnkalas*** 
1-20 personer 
21-50 personer

700
1 000

*** För barnkalas kan endast lilla rinken hyras vid följande tider: Fredag kl. 19.30 - 22.00, lördag kl. 15.00 - 17.00, 
söndag kl. 15.00 - 17.00 och 17.00 - 19.00. Taxan gäller för två timmar och under denna tid har man ensamrätt till 
rinken. Skridskohyra tillkommer och går via hockeyklubben.

Årskort Pris (kr/besök)

Barn och ungdom (upp till 17 år) 200

Vuxna (18 och uppåt) 300

Familj (2 vuxna + 3 barn upp till 17 år) 600

Centrala idrottsplatsen 
Hyresbelopp anges i kronor per timme. Priserna gäller från 1 januari 2019.

Objekt Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Kategori 4

Hel anlägging 84 684 1 000 2 000

Gräsplan 42 342 500 1 000

Friidrott 42 342 500 1 000

Friidrott 
Hyresbelopp anges i kronor per timme. Priserna gäller från 1 januari 2019.

Objekt Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Kategori 4

Utomhusanläggningar 25 220 380 754

Tennisbanor 
Hyresbelopp anges i kronor per timme. Angiven taxa utgör maxpris, föreningar som 
hyr ut tennisbanor kan ha lägre taxa. Priserna gäller från 1 januari 2019.

Objekt Pris (kr/tim) 

Grusplaner 100

Bowlinghallen
Priserna gäller från 1 januari 2019.

Aktivitet Pris (kr/tim/bana) Pris (kr/säsong)

Lösspel mån-fre, kl. 10-18
Vuxen
Pensionär
Barn och ungdom (upp till 17 år)
Familj (2 vuxna + 3 barn upp till 17 år)

150
90
80

120

-
-
-
-

Lösspel mån-tor, kl. 18-22 150 -

Lösspel fre-lör, kl. 18-22 180 -

Lösspel lör-sön, kl. 10-18 150 -

Abonnemang****

Pensionär
Föreningar
Verksamhet för funktionsnedsatta

80
110

70

-
-
-

Seriematcher/lag
4-mannalag
8-mannalag
Pensionär 4-mannalag
Pensionär 8-mannalag

1 100
2 200

560
1 120

-
-
-
-

Rabattkort
Rabattkort 10 timmars spel
Pensionär 10 timmars spel  
(mån-fre, kl. 11-18)

-
 
-

1 350
 

810

Övriga kostnader
Hyra av skåp (litet)
Hyra av skåp (trä)
Hyra av skåp (stort)
Hyra av skor vuxen

-
-
-
10

160
200
400

-
**** Abonnemangen gäller inte under sport-, jul-, och höstlov fram till kl. 16.
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Badanläggningar

Högevall
25 m bassäng
Tävlingsbassäng med  
hopptorn och läktare
Motionsbassäng 
Undervisningsbassäng
Kombibassäng

50 m bassäng
Träningsbassäng

Delphinen
25 m bassäng
Simbassäng

Friluftsbad
Utomhusbassäng, 50 m
Dalbybadet
Källbybadet

Utomhusbassäng, 25 m
Genarpsbadet
Veberödsbadet
Sandbybadet
Källbybadets 
undervisningsbassäng

Hoppbassäng, utomhus
Veberödsbadet
Källbybadet

Inomhus- och friluftsbad 
Priserna gäller från 1 januari 2019.

Kort Pris (kr)

Årskort
Barn och ungdom (3-17 år)
Vuxna (18 år och uppåt)

1 000
1 900

Terminskort
Barn och ungdom (3-17 år)
Vuxna (18 år och uppåt)

700
1 000

Ersättningskort, års- eller terminskort*

(ersätts en gång)
80

Depositionsavgift band 120

* Vid förlorat års-/terminskort betalas både avgift för ersättningskort samt ny depositionsavgift. 

Års- och terminskort gäller för både inomhus- och friluftsbad. Entré är kostnadsfri 
för barn, som ej fyllt 3 år, i sällskap av vuxen (minst 18 år och simkunnig).

Skolor Pris (kr/barn)

Skolor i Lunds kommun, 
kommunalt- eller privat ägda.**

35

** En ledare per fem barn i gruppen. Vid hyra av hel bassäng eller hel bana, läs i tabellen nedan.

Bassäng
Hyresbelopp anges i kronor per timme.

Objekt Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Kategori 4

Högevall 
25 m tävlingsbassäng 
50 m bassäng

100
200

500
1 000

840
1 680

1 500
3 000

Delphinenbadet
25 m simbassäng 100 500 840 1 500

Bassäng på friluftsbad, 25 m 100 300 525 750

Bassäng på friluftsbad, 50 m 200 500 840*** 1 500
*** Undantag görs för skolorna som för en 50 m-bassäng på friluftsbad betalar samma pris som för en 25 m-bassäng 
utanför ordinarie öppethållande. 

Hyra av träningstid i bassäng kostnadsberäknas vid varje uthyrning. Banpriset be-
räknas genom att bassängpriset delas med antal banor.
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Simskola

Aktivitet Pris (kr/tillf.) inkl. entré

Högevall vuxna, simkurs med inriktning vuxen* 97

Högevall vattenvana, simkurs med inriktning babylek, 
vattenlek och vattenvana (3 mån - 6 år)*

180

Högevall simkunnighet, simkurs med inriktning (från 
6 år)*

65

Friluftsbad, grundkurs barn 57
* Simklubben Poseidon bedriver simskola i enlighet med taxa.

Friluftsbad 
Priserna gäller från 1 januari 2019.

Entré Pris (kr/tillf.)

Barn och ungdom, 3-17 år 35

Vuxna, 18 år och uppåt 50

Kort Pris (kr/tillf.)

Säsongskort barn/ungdom 300

Säsongskort vuxna 450

Familjekort** 1 100
** Gäller för två vuxna och max tre barn upp till 17 år, därutöver ytterligare 100 kr per barn och ungdom. Kortet 
gäller för de personer som med namn står angivna.

Säsongskort och Familjekort gäller endast för friluftsbaden (1 entré/dag). Entré är 
kostnadsfritt för barn som ej fyllt 3 år i sällskap av vuxen (minst 18 år och simkun-
nig).

Högevall 
Priserna gäller från 1 januari 2019.

Entré är kostnadsfri för barn som ej fyllt 3 år i sällskap av vuxen.

Aktivitet Klippkort 10 
tillf. (kr)***

Ordinarie pris 
(kr/tillf.)

Motionssimning - vardag
Barn och ungdom (3-17 år)
Vuxen (18 år och uppåt)

300
550

25
50

Motionssimning - helg
Barn och ungdom (3-17 år)
Vuxen (18 år och uppåt)

-
-

35
60

*** Gäller 10 tillfällen, såväl vardag som helg. Gäller även friluftsbad.

Föreningstaxor

Aktivitet Pris  
(kr/påbörjad timme)

Tävlingstaxa vuxen 500

Tävlingstaxa, barn och ungdom (upp till 
17 år)

350

Övertidstaxa 1 500

Tider tilldelas i enlighet med ”Principer vid fördelning av tränings- och tävlingstider i 
Lunds kommun”.

Hjärt- och lungräddningsutbildning med hjärtstartare

Aktivitet Pris exkl. moms 
(kr/pers.)

Pris inkl. moms 
(kr/pers.)

Utbildning privatpersoner/föreningar, 
 2 tim (max. 10 deltagare)

320 400

Utbildning företag/organisation, 
2 tim (max. 10 deltagare)

480 600

Äventyrsbadet Högevall

Aktivitet Pris röd avgång**** 
(kr/tillf.)

Ordinare pris 
(kr/tillf.)

Relax, aktivitet kväll 100 (+entré)

Vattengymnastik*****

Dag
Kväll

50 (+entré)
70 (+entré)

Entré
Barn, 3-11 år
Ungdom, 12-17 år
Vuxna, 18 år och uppåt

45
65
90

50
80

130
**** Röd avgång gäller under speciella tider (ej skollov eller röda dagar). För mer information besök hogevall.se
***** Under förutsättning att vattengymnastik anordnas i kommunal regi.
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Samlingslokaler skola 
Aulor och matsalar hyrs inte ut till privatpersoner. Hyresbelopp anges i kronor per 
timme. Priserna gäller från 1 januari 2019.

Salstyp Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Extra avgift
(kr/termin)

Aula 20 162 254 -

Matsal, stor 20 162 266 -

Matsal, liten 15 116 185 -

Järnåkraskolan* 25 210 368 -

Skolsal och specialsal**

Trä- och metallslöjdsal
Texilslöjdsal
Bildsal och keramikugn
Bildsal utan keramikugn
Musiksal
Hemkunskapssal

20 69 174
10 500

1 050
5 250
2 100
1 050
1 050

IT-sal*** -

* Järnåkraskolans matsal med scen hyrs ut fredagskvällar och lördagskvällar från kl. 17.00 för paketpris 1386 kr.
** Vid hyra av specialsalar tas särskild avgift ut för slitage och underhåll av material enligt tabell ovan.
*** IT-salar hyrs ut efter tillstånd från respektive skola.

Fritidslokaler och bygglekplatser 
Hyresbelopp anges i kronor per timme. Priserna gäller från 1 januari 2019.

Objekt Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Kategori 4

Liten lokal ( högst 50 m2) 10 26 43 87

Mellanstor lokal (51-149 m2) 20 52 87 173

Stor lokal eller hela gården 
(mer än 150 m2) 40 184 308 616

Mötesplats Klostergården
Samlingsrum, delat
Samlingsrum, hela
Fritidslokal

10
20
50

30
60

150

50
60

300

50
100
300

Idalagården****

Stora salen, inkl. kök
Lilla salen, inkl. kök
Bastu terminsbokning

300
150
250

300
150
250

300
150
500

300
150
500

Idala gård (fre-sön, kr/tillf.)
Stora salen, inkl. kök
Lilla salen, inkl. kök

2 000
600

2 000
600

3 500
800

3 500
800

**** Idalagården hyrs ut under förutsättning att det inte sker förändringar under 2018 som innebär att gårdens 
användningsområde förändras.

Andra lokaler 
och camping 

Klostergårdsskolan
Nyvångskolan
Svaleboskolan
Vårfruskolan (mat-/musik-
sal)

Matsal liten
Vårfruskolan
Idalaskolan
Svaleboskolan

Samlingslokaler skola
Aulor
Fäladsgården
Lerbäckskolan
Nyvångskolan
Tunaskolan

Matsal stor
Fäladsgården
Gunnesboskolan
Killebäckskolan

Övriga skollokaler
Samtliga grundskolor

Fritidslokaler och bygg-
lekplatser
Allaktivitetshuset Dalby
Badet Dalby samlingslokal
Borgarparkens bygglekplats 
Fäladsgården
Genarps fritidsgård

Idala gård
Linero fritidsgård
Nöbbelövs boställe
Torngården
Veberöds fritidsgård

Camping
Källby camping
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Samlingslokaler idrott 
Hyresbelopp anges i kronor per timme. Priserna gäller från 1 januari 2019.

Objekt Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Kategori 4

Bowlinghallen
Klubbrummet 35 99 160 160

Idrottshallen
Konferenslokal
Konferenslokal, inklusive  
serveringslokal

35

75

187

281

281

347

281

347

Vombs byagård*

Hela gården 100 100 200 200

Centrumplanen
Sammanträdesrum 250 500 1 000 -

* Vombs byagård hyrs ut via Medborgarkontoret i Veberöd.

Samlingslokaler inom idrott hyrs ut max 6 timmar per tillfälle. Rätt till kioskförsälj-
ning kostnadsberäknas för varje enskilt uthyrningstillfälle.

Övernattning - grupplogi 
Priserna gäller från 1 januari 2019.

Övernattning Pris (kr/dygn/pers.)

Alla lokaler i Lund 50

Arrangemang med över 100 deltagare
1 dygn
2-4 dygn
5-8 dygn

50
40
30

De fritids- och skollokaler som är godkända för övernattning kan upplåtas till ideella 
föreningar eller till arrangemang i regi av ideella föreningar i Lund. 

Källby camping
Priserna gäller från 1 januari 2019.

Aktivitet Pris exkl. moms 
(kr/dygn)

Pris inkl. moms 
(kr/dygn)

Husvagn eller tält,   
per plats inkl. bad, max fyra personer

223 250

Extra person, utöver maxantalet 40 45

Vandrare och cyklister,  
per person inkl. bad

58 65

Elavgift, kr/dygn 36 40

Campingen öppnar i samband med att Källbybadet öppnar, vilket sker i anknytning 
till skolavslutning, runt vecka 24 . Campingen stänger i vecka 33. Källby camping är 
öppen under 10 veckor,  65 timmar per vecka.

Tävlingar och  
större arrangemang
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Allmänt om arrangemang
Inkomstbringande och entrébelagda arrangemang
Entrébelagda och inkomstbringande verksamhet ska anmälas till kultur- och fritids-
förvaltningen före genomförandet varefter hyra för arrangemanget fastställs.

Bad
Vid större arrangemang vid Högevall och friluftsbaden, med eller utan publik lämnas 
kostnadsförslag efter beställning.

Idrottshallar
Entrébelagda arrangemang beräknas efter varje arrangemangs förutsättningar men 
utgör lägst 1000 kr för en tretimmarsperiod.

Ishallen
Entrébelagda arrangemang beräknas efter varje arrangemangsförutsättning men 
utgör lägst 1200 kr för tre timmar. 

Ej entrébelagda arrangemang
Vid större arrangemang som inte är entrébelagda, där tävlingsdeltagarna inte fyllt 20 
år, ska taxa 1 tillämpas. 

Övrig information
Nyttjare svarar för entré- och biljetthanteringsrutiner samt kostnader för säkerhet 
och myndighetskrav vid arrangemang. För uppsättande av matchreklam finns fast-
ställda regler. Övriga arrangemang kostnadsberäknas för varje enskilt tillfälle.

 

Seriespel och matcharrangemang
Hyresbelopp anges i kronor per tillfälle. Priserna gäller från 1 januari 2019.

Tävlingstyp Kategori 2

11-mannaplan, match
Herrar, division 1
Herrar, division 2-3
Damer, division 1
Damer, division 2-3

2 300
1 600
1 600
1 050

Tävlingstyp Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3

Centrumplanen, Seriespel
Superettan
Division 1 herrar
Division 1 damer
Division 2-3 herrar
Division 2-3 damer
Ungdomsmatcher 114

5 000
2 500
1 800
1 800
1 150

-

10 500
5 500
3 900
2 900
2 200
1 650

Försäljningsrätt (4 tim) 500 1 000 1 000

I taxan för Centrumplanen ingår tillgång till läktare i förhållande till arrangemang-
ets art, omklädningsrum, domarrum, lokal för försäljning, teknik för speaker, inter-
netuppkoppling och belysning. Kultur- och fritidsförvaltningen tillhandahåller den 
personal som kommunen kräver vid arrangemanget.

Arrangemangsyta utomhus 
Priserna gäller från 1 januari 2019.

Objekt Lunds 
tätort 

<1000 m2

Lunds 
tätort 

>1000 m2

Övriga 
platser

<1000 m2

Övriga 
platser

>1000 m2

Hyra av plats 1 650 2 750 1 320 1 500

Depositionsavgift 3 850 3 850 3 850 3 850

Vombs byagård*

Hela gården 100 100 200 200

Centrumplanen
Sammanträdesrum 250 500 1 000 -

* Vombs byagård hyrs ut via Medborgarkontoret i Veberöd.
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Vill du veta mer?
Upplysningar om prissättning och tillämpning av taxor vid speciella 
arrangemang lämnas av respektive verksamhet eller av staben vid 
kultur- och fritidsförvaltningen, tel 046 - 359 50 00.



Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 1 (5)

Sammanträdesdatum

2018-10-25

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 193 Motion från Louise Rehn Winsborg (M) samt 
Alexander Lewerentz (M) ”Underlätta 
kvalitetsjämförelsen mellan gymnasieskolor 
inom fritt sök Skåne”

Dnr KS 2018/0205

Sammanfattning
Louise Rehn Winsborg (M) och Alexander Lewerentz (M) har skrivit 
en motion ”Underlätta kvalitetsjämförelsen mellan gymnasieskolor 
inom fritt sök Skåne”. I motionen föreslås att kommunfullmäktige 
beslutar att inom ramen för samverkansavtalet om ”fritt sök Skåne” 
inleda diskussioner och träffa avtal om att utöka sökwebben 
skanegy.se med kvalitetsmått och möjlighet till kvalitetsjämförelser.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut den 3 oktober 2018 § 291.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 8 augusti 2018 dnr KS 
2018/0205.
Utbildningsnämndens beslut den 16 maj 2018, § 79 dnr UN 
2018/0242.
Motion från Moderaterna i Lunds kommun ”Underlätta 
kvalitetsjämförelsen mellan gymnasieskolor inom fritt sök Skåne” 
den 1 mars 2018, dnr KS 2018/0205.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga motionen.

Beslut expedieras till:
Akten



Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 2 (5)

Sammanträdesdatum Diarienummer

2018-10-25 KS 2018/0664

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Plats och tid Polhemsskolans aula, 2018-10-25 klockan 17.00–22.40

Ledamöter Mats Helmfrid (M), Ordförande, tjänstgör som ordförande § 181 
(del av) - § 196
Lars V Andersson (C), vice ordf
Lennart Prytz (S), 2:e v ordf, tjänstgör som ordförande 
(ålderspresident) § 177 – 181 (del av)
Anders Almgren (S)
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S)
Fanny Johansson (S)
Peter Fransson (S)
Rita Borg (S)
Stig Svensson (S)
Eleni Rezaii Liakou (S)
Kenth Andersson (S)
Anna-Lena Hogerud (S)
Lena Fällström (S)
Mattias Olsson (S)
Ann Heberlein (M)
Christer Wallin (M)
Louise Rehn Winsborg (M)
Fredrik Ljunghill (M)
Birger Swahn (M)
Christine Ohlsson (M)
Dan Ishaq (M)
Göran Wallén (M)
Adrian Borin (M)
Klas Svanberg (M)
Philip Sandberg (L)
Inger Tolsved Rosenkvist (L)
Mia Honeth (L)
Camilla Neptune (L)
Cecilia Barnes (L)
Gunnar Brådvik (L)
Christoffer Karlsson (L)
Börje Hed (FNL)
Jan Annerstedt (FNL)
Maria Nermark (FNL)
Kerstin Frygner (FNL)
Carl Gustaf Jönsson (FNL)



Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 3 (5)

Sammanträdesdatum Diarienummer

2018-10-25 KS 2018/0664

Justerare Utdragsbestyrkande

Istvan Ulvros (FNL)
Karin Svensson Smith (MP)
Axel Hallberg (MP)
Yanira Difonis (MP), §§ 177-188, kl. 17.00-20.30
Ulf Nymark (MP)
Sofie Lemontzis (MP)
Lars Wirtén (MP)
Hans-Olof Andersson (SD)
Christoffer Brinkåker (SD)
Victoria Tiblom (SD)
Micael Jarnesjö (SD)
Bengt Malmberg (SD)
Helena Falk (V)
Mats Olsson (V)
Sven-Bertil Persson (V)
Saima Jönsson Fahoum (V)
Jesper Sahlen Raquette (V)
Ida Alterå (C)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Mattias Horrdin (C)
Maja Grubelic (FI)
Hedvig Åkesson (KD)
Agneta Lindskog (KD)

Tjänstgörande ersättare Karl Branzén (L), tjänstgör för  Staffan Bolin (L)
Axel Nordberg (L), tjänstgör för Ursula Savonius (L)
Ewa Björnberg (MP), tjänstgör för Yanira Difonis (MP) §§ 189-
196
Magnus Liljeroth (SD), tjänstgör för Åsa Wittenfelt (SD)
Pontus Kjellström (V), tjänstgör för Hanna Gunnarsson (V)
Dimitri Ivanov (FI), tjänstgör för Caroline Ljungqvist (FI)



Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 4 (5)

Sammanträdesdatum Diarienummer

2018-10-25 KS 2018/0664

Justerare Utdragsbestyrkande

Ersättare Eva S Olsson (S)
Sebastian Persson (S)
Lina Olsson (S), kl. 17.00-22.25
Klara Twete (S), kl. 17.00-19.40
Haris Hadzovic (S)
Ann-Margreth Olsson (S)
Edith Escobar (M)
Rasmus Törnblom (M)
Ann-Charlotte Ewerhard (M)
Alexander Lewerentz (M)
Kyander Johanna (M)
Sushma Uthappa-Schwerdt (L)
Daniel Kronmann (L), kl. 17.30-22.40
Josefine Temrell (L)
Ann Tångmark (FNL)
Lars Lindholm (FNL)
Marianne Rehnstedt (FNL)
Peter Bergwall (MP)
Urban Nilsson (SD)
Diana Engblom (SD)
Angelica Svensson (V), kl. 17.25-20.30
Nita Lorimer (V)
Johan Nilsson (C)
Annika Nilsson (FI)
Gustav Lundblad (KD)
John Sunnqvist (KD)

Justerare Lars V Andersson (C)
Lennart Prytz (S)

Paragrafer § 177-196

Plats och tid för justering Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund, fredagen den 9 
november 2018, kl 09:00



Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 5 (5)

Sammanträdesdatum Diarienummer

2018-10-25 KS 2018/0664

Justerare Utdragsbestyrkande

Underskrifter

Sekreterare

Gunnar Jönsson

Ordförande

Lennart Prytz (S)                        Mats Helmfrid (M)
§ 177 - § 181 (del av)                 § 181 (del av) - § 196

Justerare

Lars V Andersson (C)   Mats Helmfrid (M)    Lennart Prytz (S)
                                            § 177-181 (del av)    § 181 (del av) - § 196

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom 
anslag.

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2018-10-25

Paragrafer § 177-196

Datum då anslaget sätts upp 2018-11-12 Datum då anslaget tas ned 2018-12-04

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Bruksgatan 22

Underskrift

Gunnar Jönsson



Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 1 (5)

Sammanträdesdatum

2018-10-11

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 173 Motion från Louise Rehn Winsborg (M) samt 
Alexander Lewerentz (M) ”Underlätta 
kvalitetsjämförelsen mellan gymnasieskolor 
inom fritt sök Skåne”

Dnr KS 2018/0205

Sammanfattning
Louise Rehn Winsborg (M) och Alexander Lewerentz (M) föreslår i 
en motion att kommunfullmäktige ska besluta att ge 
utbildningsnämnden i uppdrag att inom ramen för 
samverkansavtalet om ”fritt sök Skåne” inleda diskussioner och 
träffa avtal om att utöka sökwebben skanegy.se med kvalitetsmått 
och möjlighet till kvalitetsjämförelser.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut den 3 oktober 2018, § 201.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 8 augusti 2018.
Utbildningsnämndens beslut den 16 maj 2018, 79.
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 26 april 2018.
Louise Rehn Winsborgs och Alexander Lewerentz motion Underlätta 
kvalitetsjämförelsen mellan gymnasieskolor inom fritt sök Skåne 
inkommen den 1 mars 2018.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga motionen.

Beslut expedieras till:
Akten



Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 2 (5)

Sammanträdesdatum Diarienummer

2018-10-11 KS 2018/0632

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Plats och tid Sessionsalen, Stadshallen, 2018-10-11 klockan 17.00–20.05

Ledamöter Lennart Prytz (S), Ordförande
Christina Sjöström (MP), vice ordf
Holger Radner (L), 2:e v ordf
Björn Abelson (S)
Anders Almgren (S), §§ 166-176, kl. 19.00-20.05
Kenth Andersson (S)
Peter Fransson (S)
Lena Fällström (S)
Elin Gustafsson (S)
Fanny Johansson (S)
Monica Molin (S)
Eleni Rezaii Liakou (S)
Adrian Borin (M)
Louise Burman (M)
Mats Helmfrid (M)
Dan Ishaq (M)
Ronny Johannessen (M)
Louise Rehn Winsborg (M)
Göran Wallén (M)
Christer Wallin (M)
Felix Solberg (M)
Jörgen Forsberg (M)
Klas Svanberg (M)
Alexander Wallin (M)
Alexander Lewerentz (M)
Emma Berginger (MP)
Jean Niyongabo (MP)
Yanira Difonis (MP)
Cecilia Emanuelsson (MP)
Johan Lambreus Mattsson (MP)
Ulf Nymark (MP)
Hanna Örnskär (MP)
Gunnar Brådvik (L)
Inger Tolsved Rosenkvist (L)
Mia Honeth (L)
Ulf Nilsson (L)
Philip Sandberg (L)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Olsson (V)



Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 3 (5)

Sammanträdesdatum Diarienummer

2018-10-11 KS 2018/0632

Justerare Utdragsbestyrkande

Sven-Bertil Persson (V)
Angelica Svensson (V)
Hans-Olof Andersson (SD)
Bo Kjellberg (SD)
Christoffer Brinkåker (SD)
Börje Hed (FNL)
Anne Landin (FNL)
Jan Annerstedt (FNL)
Lars V Andersson (C)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Cherry Batrapo (FI)
Torsten Czernyson (KD)
Agneta Lindskog (KD)

Tjänstgörande ersättare Joakim Twete (S), tjänstgör för Stig Svensson (S)
Klara Twete (S), tjänstgör för Ann-Margreth Olsson (S)
Rune Granqvist (S), tjänstgör för Jeanette Olsson (S)
Eva S Olsson (S), tjänstgör för Anders Almgren (S) §§ 159-165
Akram Heidari (S), tjänstgör för Mattias Olsson (S)
Mohsen Abtin (S), tjänstgör för Anna-Lena Hogerud (S)
Anna Hagerberg (MP), tjänstgör för Erik Hammarström (MP)
Christer Wallström (L), tjänstgör för Cecilia Barnes (L)
Lars A Ohlsson (V), tjänstgör för Anders Jarfjord (V)
Gunilla Hedlund Mikulasek (SD), tjänstgör för Dragan Brankovic 
(SD)
Carl Sjöberg (SD), tjänstgör för Mats Hansson (SD)
Kerstin Frygner (FNL), tjänstgör för Marie Henschen (FNL)
Mattias Horrdin (C), tjänstgör för Bernt Bertilsson (C)
Daniel Beckman (FI), tjänstgör för Marit Stigson (FI)



Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 4 (5)

Sammanträdesdatum Diarienummer

2018-10-11 KS 2018/0632

Justerare Utdragsbestyrkande

Ersättare Mats Nilsson (S), kl. 17.15-20.05
Kenneth M Persson (S)
Fredrik Ljunghill (M)
Birger Swahn (M)
Inga-Lisa Sjödin (M)
Betty Jansson (M)
Sofie Lemontzis (MP)
Dennis Svensson (MP)
Ewa Björnberg (MP)
Petter Forkstam (MP)
Karl Branzén (L), kl. 19.30-20.05
Josefine Temrell (L)
Christoffer Karlsson (L), kl. 17.10-20.05
Nita Lorimer (V)
Bengt Svensson (SD), kl. 17.25-20.05
Karin Nilsson (C)
Zoltán G Wagner (-)
Ljiljana Lipovac (KD)

Justerare Christina Sjöström (MP)
Holger Radner (L)

Paragrafer § 159-176

Plats och tid för justering Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Onsdagen den 24 oktober 
2018 kl. 09:00

Underskrifter

Sekreterare

Emma Mesan

Ordförande

Lennart Prytz (S)

Justerare

Christina Sjöström (MP) Holger Radner (L)



Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 5 (5)

Sammanträdesdatum Diarienummer

2018-10-11 KS 2018/0632

Justerare Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom 
anslag.

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2018-10-11

Paragrafer § 159-176

Datum då anslaget sätts upp 2018-10-24 Datum då anslaget tas ned 2018-11-15

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Bruksgatan 22

Underskrift

Emma Mesan



Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (4)

Sammanträdesdatum

2018-10-03

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 291 Motion från Louise Rehn Winsborg (M) samt 
Alexander Lewerentz (M) ”Underlätta 
kvalitetsjämförelsen mellan gymnasiekolor 
inom fritt sök Skåne”

Dnr KS 2018/0205

Sammanfattning
Louise Rehn Winsborg (M) och Alexander Lewerentz (M) har skrivit 
en motion ”Underlätta kvalitetsjämförelsen mellan gymnasieskolor 
inom fritt sök Skåne”. I motionen föreslås att kommunfullmäktige 
beslutar att inom ramen för samverkansavtalet om ”fritt sök Skåne” 
inleda diskussioner och träffa avtal om att utöka sökwebben 
skanegy.se med kvalitetsmått och möjlighet till kvalitetsjämförelser.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 8 augusti 2018 dnr KS 
2018/0205.
Utbildningsnämndens beslut den 16 maj 2018, § 79 dnr UN 
2018/0242.
Motion från Moderaterna i Lunds kommun ”Underlätta 
kvalitetsjämförelsen mellan gymnasieskolor inom fritt sök Skåne” 
den 1 mars 2018, dnr KS 2018/0205.

Yrkanden
Anders Almgren (S), Hans-Olof Andersson (SD), Ulf Nymark (MP) och 
Mats Olsson (V) yrkar att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige besluta att avslå motionen med hänvisning till 
SKL:s, Skolverkets och andra nationella jämförelseverktyg.

Christer Wallin (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), Philip Sandberg (L), 
Torsten Czernyson (KD) och Börje Hed (FNL) yrkar att 
kommunstyrelsen beslutar

att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen på så sätt att ge 
utbildningsnämnden i uppdrag att till förvaltningschefsgruppen 
inom Kommunförbundet Skånes gymnasiesamverkan föreslå att 
utöka sökwebben skanegy.se med kvalitetsmått och möjlighet till 
kvalitetsjämförelser samt att utbildningsnämnden redan nu börjar 
publicera kvalitetsdata för de kommunala gymnasieskolorna inom 
kommunen på kommunens hemsida.



Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2 (4)

Sammanträdesdatum

2018-10-03

Justerare Utdragsbestyrkande

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med hans eget m.fl. yrkande.

Omröstning begärs. 

Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning:

Ja för bifall till Anders Almgrens (S) m.fl. yrkande.

Nej för bifall till Christer Wallins (M) m.fl. yrkande.

Omröstningen utfaller enligt följande.

Anders Almgren (S), Lena Fällström (S), Björn Abelson (S), Karin 
Svensson Smith (MP), Ulf Nymark (MP), Mats Olsson (V) och Hans-
Olof Andersson (SD) röstar ja.

Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Philip Sandberg (L), Inga-
Kerstin Eriksson (C), Torsten Czernyson (KD) och Börje Hed 
(FNL) röstar nej.

Med 7 ja-röster mot 6 nej-röster beslutar kommunstyrelsen således i 
enlighet med Anders Almgrens (S) m.fl. yrkande.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen med hänvisning till SKL:s, Skolverkets och andra 

nationella jämförelseverktyg.

Reservationer
Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Philip Sandberg (L), Inga-
Kerstin Eriksson (C), Torsten Czernyson (KD) och Börje Hed (FNL) 
reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten



Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 3 (4)

Sammanträdesdatum Diarienummer

2018-10-03 KS 2018/0383

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2018-10-03 klockan 15.00–21.15

Ledamöter Anders Almgren (S), ordförande
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Björn Abelson (S)
Ulf Nymark (MP)
Mats Helmfrid (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Philip Sandberg (L)
Börje Hed (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Lena Fällström (S), tjänstgör för Elin Gustafsson (S)
Karin Svensson Smith (MP), tjänstgör för Emma Berginger (MP)
Mats Olsson (V), tjänstgör för Hanna Gunnarsson (V)

Ersättare Kenth Andersson (S)
Louise Rehn Winsborg (M)
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Mattias Horrdin (C), kl. 15.45-21.15
Mia Honeth (L)
Christoffer Brinkåker (SD), kl. 15.35-21.15

Övriga Carin Hillåker, tf kommundirektör
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör
Kajsa Hansson Sigvardsson, kommunikatör
Pernilla Ardhe, kommunjurist, sekreterare

Justerare Mats Helmfrid (M)

Paragrafer § 259-298

Plats och tid för justering Kommunkontoret, Bruksgatan 22, onsdagen den 10 oktober 
2018, kl 10.00



Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 4 (4)

Sammanträdesdatum Diarienummer

2018-10-03 KS 2018/0383

Justerare Utdragsbestyrkande

Underskrifter

Sekreterare

Pernilla Ardhe

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Mats Helmfrid (M)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom 
anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2018-10-03

Paragrafer § 259-298

Datum då anslaget sätts upp 2018-10-11 Datum då anslaget tas ned 2018-11-02

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Pernilla Ardhe



Kommunkontoret Tjänsteskrivelse 1 (3)

Strategiska utvecklingsavdelningen 2018-08-08 Diarienummer

KS 2018/0205

Postadress Besöksadress Telefon växel Internetadress E-post
Box 41
221 00 Lund

Stortorget 7 046-35 50 00 www.lund.se kommunkontoret@lund.se

Magdalena Titze

046-359 51 52

magdalena.titze@lund.se

Kommunstyrelsen

Motion från Louise Rehn Winsborg (M) samt 
Alexander Lewerentz (M) "Underlätta 
kvalitetsjämförelsen mellan gymnasieskolor inom 
fritt sök Skåne"

Sammanfattning
Louise Rehn Winsborg (M) och Alexander Lewerentz (M) har skrivit 
en motion ”Underlätta kvalitetsjämförelsen mellan gymnasieskolor 
inom fritt sök Skåne”. I motionen föreslås att kommunfullmäktige 
beslutar att inom ramen för samverkansavtalet om ”fritt sök Skåne” 
inleda diskussioner och träffa avtal om att utöka sökwebben 
skanegy.se med kvalitetsmått och möjlighet till kvalitetsjämförelser. 

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 8 augusti 2018 dnr KS 
2018/0205.
Utbildningsnämndens beslut den 16 maj 2018, § 79 dnr UN 
2018/0242.
Motion från Moderaterna i Lunds kommun ”Underlätta 
kvalitetsjämförelsen mellan gymnasieskolor inom fritt sök Skåne” 
den 1 mars 2018, dnr KS 2018/0205.

Barnets bästa
Ärendet gäller utveckling av information för att underlätta barns val 
till gymnasiet, vilket är positivt.

Ärendet
Louise Rehn Winsborg (M) och Alexander Lewerentz (M) har skrivit 
en motion ”Underlätta kvalitetsjämförelsen mellan gymnasieskolor 
inom fritt sök Skåne”. I motionen föreslår de att det ska utvecklas ett 
gemensamt system för kvalitetsjämförelser mellan de 
gymnasieskolor som omfattas av samverkansavtalet, både fristående 
och kommunala, som ska publiceras på webbplatsen skanegy.se. I 
motionen ges även förslag på nyckeltal: antal elever per lärare, andel 
lärare med pedagogisk högskoleexamen, andel elever med examen 
samt resultat från Skolinspektionens enkät Skolenkäten m fl.



Tjänsteskrivelse 2 (3)

2018-08-08 Diarienummer

KS 2018/0205

Utbildningsnämnden har översänt yttrande över motionen. 
Nämnden ställer sig positiv till förslaget att inom ramen för Fritt sök 
Skåne utveckla ett system för kvalitetsjämförelser, under 
förutsättning att samtliga 37 kommuner inom samverkansavtalet 
blir överens om att detta ska genomföras, att de nyckeltal som 
används bygger på nationell statistik med hög kvalitet, vilket 
motionsskrivarna också föreslår, samt att sidan helt och hållet 
administreras av Kommunförbundet Skåne.

Utbildningsnämnden beslutade i huvudsak i enlighet med motionen 
med tillägg att även information om ”t.ex. vilka språkval som kan 
göras, tillgång till ett välutrustat skolbibliotek med kompetent 
personal och servering av skolmat med allsidig näringsriktig och 
ekologisk inriktning” skulle kunna ingå i publiceringen.  

I yttrandet framgår även att nämnden föreslår att 
kommunfullmäktige ska ge utbildningsnämnden i uppdrag att till 
förvaltningschefsgruppen inom Kommunförbundet Skånes 
gymnasiesamverkan föreslå att utöka sökwebben skanegy.se med 
kvalitetsmått och möjlighet till kvalitetsjämförelser.

Kommunkontorets kommentar
Kommunkontoret instämmer med de av motionsställarna och 
utbildningsnämndens framförda argument gällande fördelarna med 
att tillgängliggöra kvalitetsjämförelser. Kommunkontoret anser även 
att eftersom informationen redan idag är tillgänglig via flera olika 
hemsidor och att processen med att få med samtliga huvudmän inom 
ramen för fritt sök kan bli utdragen borde Lunds kommun som 
huvudman för en betydande del av Skånes gymnasieplatser föregå 
med gott exempel och samla och tillgängliggöra kvalitetsdata för de 
kommunala gymnasieskolorna inom kommunen redan tidigare.

Kommunkontoret föreslår att publiceringen görs på kommunens 
hemsida, på vilken det redan idag finns motsvarande 
kvalitetsjämförelser för bland annat de kommunala särskilda 
boendena. 

Avseende vilken information som bör publiceras vill 
kommunkontoret framföra att det är av stor vikt att det är tydligt för 
betraktaren vilka delar av informationen som är nationellt eller 
regionalt jämförbar kvalitetsdata och vilka delar som har karaktären 
av marknadsföring.
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2018-08-08 Diarienummer

KS 2018/0205

Kommunkontorets förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
att ge utbildningsnämnden i uppdrag att till 

förvaltningschefsgruppen inom Kommunförbundet Skånes 
gymnasiesamverkan föreslå att utöka sökwebben skanegy.se 
med kvalitetsmått och möjlighet till kvalitetsjämförelser samt

att utbildningsnämnden redan nu börjar publicera kvalitetsdata 
för de kommunala gymnasieskolorna inom kommunen på 
kommunens hemsida.

Carin Hillåker
Bitr kommundirektör

Britt Steiner
Planeringschef

Beslut expedieras till:
Utbildningsnämnden





Utbildningsnämnden Protokollsutdrag 1 (4)
Sammanträdesdatum
2018-05-16

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 79 Yttrande över: Motion från Louise 
Rehn Winsborg (M) och Alexander 
Lewerentz (M) ”Underlätta 
kvalitetsjämförelsen mellan 
gymnasieskolor inom fritt sök Skåne”

Dnr UN 2018/0242

Sammanfattning
Kommunkontoret har översänt Louise Rehn Winsborgs (M) och 
Alexander Lewerentz (M) motion ”Underlätta kvalitetsjämförelsen 
mellan gymnasieskolor inom fritt sök Skåne” på remiss till utbild-
ningsnämnden för yttrande (KS 2018/0205). 
Yttrandet ska ha inkommit till kommunkontoret senast 2018-06-08.
I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta att ”ge utbildnings-
nämnden i uppdrag att inom ramen för samverkansavtalet om ”fritt sök 
Skåne” inleda diskussioner och träffa avtal om att utöka sökwebben 
skanegy.se med kvalitetsmått och möjlighet till kvalitetsjämförelser”.

Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 24 april 2018 dnr UN 
2018/0242
Motion från Moderaterna i Lunds kommun ”Underlätta kvalitets-
jämförelsen mellan gymnasieskolor inom fritt sök Skåne” den 1 mars 
2018, dnr KS 2018/0266.

Yrkanden
Louise Rehn Winsborg (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till 
yttrande.

Stig Svensson (S) och Anders Ebbesson (MP) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag till yttrande med följande tillägg:

att  förutom de i motionen föreslagna nyckeltalen skulle även kunna ingå 
t ex vilka språkval som kan göras, tillgång till ett välutrustat skolbibliotek 
med kompetent personal och servering av skolmat med allsidig närings-
riktig och ekologisk inriktning.

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar
att avge yttrande till kommunfullmäktige i enlighet med förvalt-

ningens tjänsteskrivelse Yttrande över motion från Louise Rehn 
Winsborg (M) och Alexander Lewerentz (M) ”Underlätta 



Utbildningsnämnden Protokollsutdrag 2 (4)
Sammanträdesdatum
2018-05-16

Justerare Utdragsbestyrkande

kvalitetsjämförelsen mellan gymnasieskolor inom fritt sök Skåne” 
med följande tillägg:

att  förutom de i motionen föreslagna nyckeltalen skulle även 
kunna ingå t ex vilka språkval som kan göras, tillgång till ett 
välutrustat skolbibliotek med kompetent personal och servering av 
skolmat med allsidig näringsriktig och ekologisk inriktning.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Akten



Utbildningsnämnden Protokollsutdrag 3 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer
2018-05-16 UN 2018/0234

Justerare Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden
Plats och tid Mötesrum Tågvirket, St. Södergatan 47, 2018-05-16 klockan 17.00–21.15

Ledamöter Anders Ebbesson (MP), ordförande
Stig Svensson (S), vice ordf
Louise Rehn Winsborg (M), 2:e v ordf
Per Almén (S)
Jesper Sahlén (V)
Elias Grabka (C)
Maria Gunnevik (KD)

Tjänstgörande ersättare Per-Arne Lundgren (S), tjänstgör för Lotta Lövdén Berseus (S) 
Rasmus Törnblom (M), tjänstgör för Betty Jansson (M)
Camilla Lundberg (L), tjänstgör för Ulf Nilsson (L)
Ibrahim Kakahama (V), tjänstgör för Helena Heintz (MP)

Ersättare Ulrika Wallin (L)
Nikolas Pieta Theofanous (C), §§ 78-89, kl. 19:25-21:15
Daniel Beckman (FI)

Övriga Stefan Norrestam, utbildningsdirektör
Stewe Löfberg, nämndsekreterare
Anna Röjås, adm chef, §§ 70-75
Ingela Arheden, antagningschef, §§ 70-80
Magnus Sternudd, ekonom/lokalsamordnare, §§ 70-77
Mia Reuterborg, utvecklingsledare, §§ 70-80
Sara Alfredsson, utvecklingsledare, §§ 70-84
Malin Dahlgren, rektor , §§ 70-72
Ingalill Fritzon, rektor/åhörare, §§ 70-76
Robert Jivegård, personalföreträdare LR

Justerare Elias Grabka (C)

Paragrafer § 70-89

Plats och tid för justering Måndagen den 21 maj 2018, kl. 16:00

Underskrifter



Utbildningsnämnden Protokollsutdrag 4 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer
2018-05-16 UN 2018/0234

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare
Stewe Löfberg

Ordförande
Anders Ebbesson (MP)

Justerare
Elias Grabka (C)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum 2018-05-16

Paragrafer § 70-89

Datum då anslaget sätts upp 2018-05-22 Datum då anslaget tas ned 2018-06-13

Förvaringsplats för protokollet Utbildningskansliet 

Underskrift
Stewe Löfberg



Utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse 1 (3)
Utbildningskansliet Diarienummer

2018-04-26 UN 2018/0242

Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress
Box 138 Stora Södergatan 47 046-35 50 00 046-358074 utbildningsforvaltningen@lund.se  www.lund.se
221 00 Lund

Mia Reuterborg

046-354747

mia.reuterborg@lund.se

Utbildningsnämnden

Yttrande över: Motion från Louise Rehn 
Winsborg (M) och Alexander Lewerentz (M)  
"Underlätta kvalitetsjämförelsen mellan 
gymnasieskolor inom fritt sök Skåne"
Sammanfattning
Kommunkontoret har översänt Louise Rehn Winsborgs (M) och 
Alexander Lewerentz (M) motion ”Underlätta kvalitetsjämförelsen 
mellan gymnasieskolor inom fritt sök Skåne” på remiss till utbild-
ningsnämnden för yttrande (KS2018/0205). 
Yttrandet ska ha inkommit till kommunkontoret senast 2018-06-08. 
I motionen föreslås att kommunfullmäktige besluta att ”ge utbildnings-
nämnden i uppdrag att inom ramen för samverkansavtalet om ”fritt sök 
Skåne” inleda diskussioner och träffa avtal om att utöka sökwebben 
skanegy.se med kvalitetsmått och möjlighet till kvalitetsjämförelser”.

Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 24 april 2018 dnr UN 
2018/0242 (denna skrivelse)
Motion från Moderaterna i Lunds kommun ”Underlätta kvalitets-
jämförelsen mellan gymnasieskolor inom fritt sök Skåne” den 1 mars 
2018, dnr KS 2018/0266.

Barnets bästa
Ärendet gäller utveckling av information för att underlätta barns val till 
gymnasiet, vilket är positivt.

Ärendet
Kommunkontoret har översänt Louise Rehn Winsborgs (M) och 
Alexander Lewerentz (M) motion ”Underlätta kvalitetsjämförelsen 
mellan gymnasieskolor inom fritt sök Skåne” på remiss till utbild-
ningsnämnden för yttrande (KS2018/0205). Yttrandet ska ha inkommit 
till kommunkontoret senast 2018-06-08. 
Lunds kommun har sedan 2009 haft ett samverkansavtal med kommuner 
och gymnasieförbund i Skåne och västra Blekinge, som innebär att 
ungdomar som bor i området fritt kan söka till både de kommunala och 



Tjänsteskrivelse 2 (3)
Diarienummer

2018-04-26 UN 2018/0242

fristående gymnasieskolorna. Modellen kallas Fritt sök Skåne. 
Samverkanskommunerna har en gemensam informationsportal med 
information om bl a utbud och antagning (www.skanegy.se).
I motionen föreslår Louise Rehn Winsborg (M) och Alexander 
Lewerentz (M) att det ska utvecklas ett gemensamt system för kva-
litetsjämförelser mellan de gymnasieskolor som omfattas av samver-
kansavtalet, både fristående och kommunala, som ska publiceras på 
webbplatsen skanegy.se. I motionen ges även förslag på nyckeltal: antal 
elever per lärare, andel lärare med pedagogisk högskoleexamen, andel 
elever med examen samt resultat från Skolinspektionens enkät 
Skolenkäten m fl.
Utbildningsförvaltningen ställer sig positiv till förslaget att inom ramen 
för Fritt sök Skåne utveckla ett system för kvalitetsjämförelser, under 
förutsättning att samtliga 37 kommuner inom samverkansavtalet blir 
överens om att detta ska genomföras, att de nyckeltal som används 
bygger på nationell statistik med hög kvalitet, vilket motionsskrivarna 
också föreslår, samt att sidan helt och hållet administreras av Kommun-
förbundet Skåne. 
Skolverket har sedan några år en webbsida med nyckeltal för 
kvalitetsjämförelser mellan alla skolor i Sverige, www.valjaskola.se.   
Det finns dock minst två skäl till att skapa en egen webbplats för 
kvalitetsjämförelser inom Fritt sök Skåne. För det första innehåller 
Skolverkets webbplats endast nyckeltal som finns i Skolverkets 
databaser. Det finns nyckeltal hos andra myndigheter som borde 
inkluderas. Motionsskrivarna föreslår exempelvis resultat från Skol-
inspektionens enkätundersökning. För det andra så går det inte att på ett 
smidigt sätt avgränsa sökningen på Skolverkets webbplats till de skolor 
som ingår i Fritt sök Skåne.
Motionsskrivarna föreslår att kommunfullmäktige beslutar ”att ge 
utbildningsnämnden i uppdrag att inom ramen för samverkansavtalet om 
”fritt sök Skåne” inleda diskussioner och träffa avtal om att utöka 
sökwebben skanegy.se med kvalitetsmått och möjlighet till kvali-
tetsjämförelser” (s.1). 
Utbildningsförvaltningen föreslår att beslutsförslaget justeras enligt 
följande: ”att ge utbildningsnämnden i uppdrag att till förvalt-
ningschefsgruppen inom Kommunförbundet Skånes gymnasiesamverkan 
föreslå att utöka sökwebben skanegy.se med kvalitetsmått och möjlighet 
till kvalitetsjämförelser”.

Förvaltningens förslag till beslut

Utbildningsnämnden föreslås besluta
att avge yttrande till kommunfullmäktige i enlighet med förvalt-

ningens tjänsteskrivelse Yttrande över motion från Louise Rehn 

http://www.valjaskola.se/
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Diarienummer

2018-04-26 UN 2018/0242

Winsborg (M) och Alexander Lewerentz (M) "Underlätta 
kvalitetsjämförelsen mellan gymnasieskolor inom fritt sök Skåne".

Stefan Norrestam
Utbildningsdirektör

Mia Reuterborg
Utvecklingsledare

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Akten



Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 1 (6)

Sammanträdesdatum

2018-10-25

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 194 Motion från Klas Svanberg (M) samt Mia 
Honeth (L) ”Skydda Lunds innerstad mot 
stoft och buller från järnvägen”

Dnr KS 2018/0160

Sammanfattning
Klas Svanberg (M) och Mia Honeth (L) har lämnat in en motion till 
kommunfullmäktige i Lunds kommun avseende stoft och buller från 
järnvägen i Lunds innerstad. De föreslår kommunfullmäktige att 
uppdra åt kommunstyrelsen att, i samverkan med relevanta 
nämnder och organisationer, genomföra en grundlig kartläggning av 
stoftspridningen och bullret från järnvägen. Kartläggningen ska 
utröna vilka miljö- och hälsokonsekvenser dessa får för bebyggelse, 
verksamheter och människor i närområdet i Lund stad.

Kommunstyrelsen har remitterat motionen till miljönämnden för 
yttrande. Miljönämnden svarar att det är Trafikverket som ansvarar 
för att utredningar genomförs avseende järnvägstrafikens 
miljöeffekter och miljökonsekvenser. Ramverket för framtagande av 
en ny järnvägsplan sätter tydliga ramar för Trafikverkets ansvar och 
åtaganden.

Kommunkontoret delar miljönämndens synpunkt om att det är 
Trafikverkets ansvar att utreda järnvägstrafikens miljöeffekter och 
miljökonsekvenser, samt att en sådan ovillkorligen kommer att ske 
när det blir aktuellt att utreda lösningar för ökad kapacitet genom 
centrala Lund. Samtidigt finns det en svaghet i att den mer 
närliggande utbyggnaden av fyra spår mellan Högevall-Arlöv medför 
effekter även vid andra platser utefter sträckan. Därmed är det 
lämpligt att Lunds kommun i sin dialog med Trafikverket om 
järnvägsutbyggnad i centrala Lund påtalar behovet av att buller och 
stoft utreds på ett tillräckligt sätt. Först om detta skulle bli utan 
verkan bör Lunds kommun överväga att göra en egen utredning.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut den 3 oktober 2018 § 292.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 25 juni 2018
Miljönämndens beslut den 12 april 2018 §41
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 27 mars 2018 dnr MN 
2018/0020
Motion från Klas Svanberg (M) samt Mia Honeth (L) ”Skydda Lunds 
innerstad mot stoft och buller från järnvägen” den 15 februari 2018 
dnr KS 2018/0160



Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 2 (6)

Sammanträdesdatum

2018-10-25

Justerare Utdragsbestyrkande

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga motionen.

Beslut expedieras till:
Akten



Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 3 (6)

Sammanträdesdatum Diarienummer

2018-10-25 KS 2018/0664

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Plats och tid Polhemsskolans aula, 2018-10-25 klockan 17.00–22.40

Ledamöter Mats Helmfrid (M), Ordförande, tjänstgör som ordförande § 181 
(del av) - § 196
Lars V Andersson (C), vice ordf
Lennart Prytz (S), 2:e v ordf, tjänstgör som ordförande 
(ålderspresident) § 177- § 181 (del av)
Anders Almgren (S)
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S)
Fanny Johansson (S)
Peter Fransson (S)
Rita Borg (S)
Stig Svensson (S)
Eleni Rezaii Liakou (S)
Kenth Andersson (S)
Anna-Lena Hogerud (S)
Lena Fällström (S)
Mattias Olsson (S)
Ann Heberlein (M)
Christer Wallin (M)
Louise Rehn Winsborg (M)
Fredrik Ljunghill (M)
Birger Swahn (M)
Christine Ohlsson (M)
Dan Ishaq (M)
Göran Wallén (M)
Adrian Borin (M)
Klas Svanberg (M)
Philip Sandberg (L)
Inger Tolsved Rosenkvist (L)
Mia Honeth (L)
Camilla Neptune (L)
Cecilia Barnes (L)
Gunnar Brådvik (L)
Christoffer Karlsson (L)
Börje Hed (FNL)
Jan Annerstedt (FNL)
Maria Nermark (FNL)
Kerstin Frygner (FNL)
Carl Gustaf Jönsson (FNL)



Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 4 (6)

Sammanträdesdatum Diarienummer

2018-10-25 KS 2018/0664

Justerare Utdragsbestyrkande

Istvan Ulvros (FNL)
Karin Svensson Smith (MP)
Axel Hallberg (MP)
Yanira Difonis (MP), §§ 177-188, kl. 17.00-20.30
Ulf Nymark (MP)
Sofie Lemontzis (MP)
Lars Wirtén (MP)
Hans-Olof Andersson (SD)
Christoffer Brinkåker (SD)
Victoria Tiblom (SD)
Micael Jarnesjö (SD)
Bengt Malmberg (SD)
Helena Falk (V)
Mats Olsson (V)
Sven-Bertil Persson (V)
Saima Jönsson Fahoum (V)
Jesper Sahlen Raquette (V)
Ida Alterå (C)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Mattias Horrdin (C)
Maja Grubelic (FI)
Hedvig Åkesson (KD)
Agneta Lindskog (KD)

Tjänstgörande ersättare Karl Branzén (L), tjänstgör för  Staffan Bolin (L)
Axel Nordberg (L), tjänstgör för Ursula Savonius (L)
Ewa Björnberg (MP), tjänstgör för Yanira Difonis (MP) §§ 189-
196
Magnus Liljeroth (SD), tjänstgör för Åsa Wittenfelt (SD)
Pontus Kjellström (V), tjänstgör för Hanna Gunnarsson (V)
Dimitri Ivanov (FI), tjänstgör för Caroline Ljungqvist (FI)



Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 5 (6)

Sammanträdesdatum Diarienummer

2018-10-25 KS 2018/0664

Justerare Utdragsbestyrkande

Ersättare Eva S Olsson (S)
Sebastian Persson (S)
Lina Olsson (S), kl. 17.00-22.25
Klara Twete (S), kl. 17.00-19.40
Haris Hadzovic (S)
Ann-Margreth Olsson (S)
Edith Escobar (M)
Rasmus Törnblom (M)
Ann-Charlotte Ewerhard (M)
Alexander Lewerentz (M)
Kyander Johanna (M)
Sushma Uthappa-Schwerdt (L)
Daniel Kronmann (L), kl. 17.30-22.40
Josefine Temrell (L)
Ann Tångmark (FNL)
Lars Lindholm (FNL)
Marianne Rehnstedt (FNL)
Peter Bergwall (MP)
Urban Nilsson (SD)
Diana Engblom (SD)
Angelica Svensson (V), kl. 17.25-20.30
Nita Lorimer (V)
Johan Nilsson (C)
Annika Nilsson (FI)
Gustav Lundblad (KD)
John Sunnqvist (KD)

Justerare Lars V Andersson (C)
Lennart Prytz (S)

Paragrafer § 177-196

Plats och tid för justering Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund, fredagen den 9 
november 2018, kl 09:00



Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 6 (6)

Sammanträdesdatum Diarienummer

2018-10-25 KS 2018/0664

Justerare Utdragsbestyrkande

Underskrifter

Sekreterare

Gunnar Jönsson

Ordförande

Lennart Prytz (S)                    Mats Helmfrid (M)
§ 177- § 181 (del av)             § 181 (del av) - §196

Justerare

Lars V Andersson (C)   Mats Helmfrid (M)      Lennart Prytz (S)
                                             § 177- 181 (del av)   § 181 (del av) - § 196

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom 
anslag.

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2018-10-25

Paragrafer § 177-196

Datum då anslaget sätts upp 2018-11-12 Datum då anslaget tas ned 2018-12-04

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Bruksgatan 22

Underskrift

Gunnar Jönsson



Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 1 (5)

Sammanträdesdatum

2018-10-11

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 174 Motion från Klas Svanberg (M) samt Mia 
Honeth (L) ”Skydda Lunds innerstad mot 
stoft och buller från järnvägen”

Dnr KS 2018/0160

Sammanfattning
Klas Svanberg (M) och Mia Honeth (L) föreslår i en motion att 
kommunfullmäktige ska besluta att uppdra åt kommunstyrelsen att, i 
samverkan med relevanta nämnder och organisationer, genomföra 
en grundlig kartläggning av stoftspridningen och bullret från 
järnvägen. Kartläggningen ska utröna vilka miljö- och 
hälsokonsekvenser dessa får för bebyggelse, verksamheter och 
människor i närområdet i Lund stad. Sedan kommunstyrelsen 
remitterat motionen till miljönämnden för yttrande har nämnden 
svarat att det är Trafikverket som ansvarar för att utredningar 
genomförs avseende järnvägstrafikens miljöeffekter och 
miljökonsekvenser. Ramverket för framtagande av en ny 
järnvägsplan sätter tydliga ramar för Trafikverkets ansvar och 
åtaganden.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut den 3 oktober 2018, § 292.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 25 juni 2018.
Miljönämndens beslut den 12 april 2018, § 41.
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 27 mars 2018.
Klas Svanbergs (M) och Mia Honeths (L) motion Skydda Lunds 
innerstad mot stoft och buller från järnvägen inkommen den 15 
februari 2018.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga motionen.

Beslut expedieras till:
Akten



Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 2 (5)

Sammanträdesdatum Diarienummer

2018-10-11 KS 2018/0632

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Plats och tid Sessionsalen, Stadshallen, 2018-10-11 klockan 17.00–20.05

Ledamöter Lennart Prytz (S), Ordförande
Christina Sjöström (MP), vice ordf
Holger Radner (L), 2:e v ordf
Björn Abelson (S)
Anders Almgren (S), §§ 166-176, kl. 19.00-20.05
Kenth Andersson (S)
Peter Fransson (S)
Lena Fällström (S)
Elin Gustafsson (S)
Fanny Johansson (S)
Monica Molin (S)
Eleni Rezaii Liakou (S)
Adrian Borin (M)
Louise Burman (M)
Mats Helmfrid (M)
Dan Ishaq (M)
Ronny Johannessen (M)
Louise Rehn Winsborg (M)
Göran Wallén (M)
Christer Wallin (M)
Felix Solberg (M)
Jörgen Forsberg (M)
Klas Svanberg (M)
Alexander Wallin (M)
Alexander Lewerentz (M)
Emma Berginger (MP)
Jean Niyongabo (MP)
Yanira Difonis (MP)
Cecilia Emanuelsson (MP)
Johan Lambreus Mattsson (MP)
Ulf Nymark (MP)
Hanna Örnskär (MP)
Gunnar Brådvik (L)
Inger Tolsved Rosenkvist (L)
Mia Honeth (L)
Ulf Nilsson (L)
Philip Sandberg (L)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Olsson (V)



Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 3 (5)

Sammanträdesdatum Diarienummer

2018-10-11 KS 2018/0632

Justerare Utdragsbestyrkande

Sven-Bertil Persson (V)
Angelica Svensson (V)
Hans-Olof Andersson (SD)
Bo Kjellberg (SD)
Christoffer Brinkåker (SD)
Börje Hed (FNL)
Anne Landin (FNL)
Jan Annerstedt (FNL)
Lars V Andersson (C)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Cherry Batrapo (FI)
Torsten Czernyson (KD)
Agneta Lindskog (KD)

Tjänstgörande ersättare Joakim Twete (S), tjänstgör för Stig Svensson (S)
Klara Twete (S), tjänstgör för Ann-Margreth Olsson (S)
Rune Granqvist (S), tjänstgör för Jeanette Olsson (S)
Eva S Olsson (S), tjänstgör för Anders Almgren (S) §§ 159-165
Akram Heidari (S), tjänstgör för Mattias Olsson (S)
Mohsen Abtin (S), tjänstgör för Anna-Lena Hogerud (S)
Anna Hagerberg (MP), tjänstgör för Erik Hammarström (MP)
Christer Wallström (L), tjänstgör för Cecilia Barnes (L)
Lars A Ohlsson (V), tjänstgör för Anders Jarfjord (V)
Gunilla Hedlund Mikulasek (SD), tjänstgör för Dragan Brankovic 
(SD)
Carl Sjöberg (SD), tjänstgör för Mats Hansson (SD)
Kerstin Frygner (FNL), tjänstgör för Marie Henschen (FNL)
Mattias Horrdin (C), tjänstgör för Bernt Bertilsson (C)
Daniel Beckman (FI), tjänstgör för Marit Stigson (FI)



Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 4 (5)

Sammanträdesdatum Diarienummer

2018-10-11 KS 2018/0632

Justerare Utdragsbestyrkande

Ersättare Mats Nilsson (S), kl. 17.15-20.05
Kenneth M Persson (S)
Fredrik Ljunghill (M)
Birger Swahn (M)
Inga-Lisa Sjödin (M)
Betty Jansson (M)
Sofie Lemontzis (MP)
Dennis Svensson (MP)
Ewa Björnberg (MP)
Petter Forkstam (MP)
Karl Branzén (L), kl. 19.30-20.05
Josefine Temrell (L)
Christoffer Karlsson (L), kl. 17.10-20.05
Nita Lorimer (V)
Bengt Svensson (SD), kl. 17.25-20.05
Karin Nilsson (C)
Zoltán G Wagner (-)
Ljiljana Lipovac (KD)

Justerare Christina Sjöström (MP)
Holger Radner (L)

Paragrafer § 159-176

Plats och tid för justering Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Onsdagen den 24 oktober 
2018 kl. 09:00

Underskrifter

Sekreterare

Emma Mesan

Ordförande

Lennart Prytz (S)

Justerare

Christina Sjöström (MP) Holger Radner (L)



Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 5 (5)

Sammanträdesdatum Diarienummer

2018-10-11 KS 2018/0632

Justerare Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom 
anslag.

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2018-10-11

Paragrafer § 159-176

Datum då anslaget sätts upp 2018-10-24 Datum då anslaget tas ned 2018-11-15

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Bruksgatan 22

Underskrift

Emma Mesan



Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (4)

Sammanträdesdatum

2018-10-03

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 292 Motion från Klas Svanberg (M) samt Mia 
Honeth (L) ”Skydda Lunds innerstad mot 
stoft och buller från järnvägen”

Dnr KS 2018/0160

Sammanfattning
Klas Svanberg (M) och Mia Honeth (L) har lämnat in en motion till 
kommunfullmäktige i Lunds kommun avseende stoft och buller från 
järnvägen i Lunds innerstad. De föreslår kommunfullmäktige att 
uppdra åt kommunstyrelsen att, i samverkan med relevanta 
nämnder och organisationer, genomföra en grundlig kartläggning av 
stoftspridningen och bullret från järnvägen. Kartläggningen ska 
utröna vilka miljö- och hälsokonsekvenser dessa får för bebyggelse, 
verksamheter och människor i närområdet i Lund stad.

Kommunstyrelsen har remitterat motionen till miljönämnden för 
yttrande. Miljönämnden svarar att det är Trafikverket som ansvarar 
för att utredningar genomförs avseende järnvägstrafikens 
miljöeffekter och miljökonsekvenser. Ramverket för framtagande av 
en ny järnvägsplan sätter tydliga ramar för Trafikverkets ansvar och 
åtaganden.

Kommunkontoret delar miljönämndens synpunkt om att det är 
Trafikverkets ansvar att utreda järnvägstrafikens miljöeffekter och 
miljökonsekvenser, samt att en sådan ovillkorligen kommer att ske 
när det blir aktuellt att utreda lösningar för ökad kapacitet genom 
centrala Lund. Samtidigt finns det en svaghet i att den mer 
närliggande utbyggnaden av fyra spår mellan Högevall-Arlöv medför 
effekter även vid andra platser utefter sträckan. Därmed är det 
lämpligt att Lunds kommun i sin dialog med Trafikverket om 
järnvägsutbyggnad i centrala Lund påtalar behovet av att buller och 
stoft utreds på ett tillräckligt sätt. Först om detta skulle bli utan 
verkan bör Lunds kommun överväga att göra en egen utredning.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 25 juni 2018
Miljönämndens beslut den 12 april 2018 §41
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 27 mars 2018 dnr MN 
2018/0020
Motion från Klas Svanberg (M) samt Mia Honeth (L) ”Skydda Lunds 
innerstad mot stoft och buller från järnvägen” den 15 februari 2018 
dnr KS 2018/0160



Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2 (4)

Sammanträdesdatum

2018-10-03

Justerare Utdragsbestyrkande

Yrkanden
Björn Abelson (S), Philip Sandberg (L), Karin Svensson Smith (MP), 
Christer Wallin (M), Torsten Czernyson (KD), Inga-Kerstin Eriksson 
(C), Börje Hed (FNL) och Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunkontorets förslag.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
att uppdra åt kommunstyrelsen att i sin dialog med Trafikverket 

om järnvägsutbyggnad i centrala Lund påtala behovet av att 
genomföra en grundlig kartläggning av stoftspridningen och 
bullret från järnvägen och vilka miljö- och hälsokonsekvenser 
dessa får för bebyggelse, verksamheter och människor i 
närområdet i Lunds tätort

att därmed anse motionen besvarad

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten



Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 3 (4)

Sammanträdesdatum Diarienummer

2018-10-03 KS 2018/0383

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2018-10-03 klockan 15.00–21.15

Ledamöter Anders Almgren (S), ordförande
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Björn Abelson (S)
Ulf Nymark (MP)
Mats Helmfrid (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Philip Sandberg (L)
Börje Hed (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Lena Fällström (S), tjänstgör för Elin Gustafsson (S)
Karin Svensson Smith (MP), tjänstgör för Emma Berginger (MP)
Mats Olsson (V), tjänstgör för Hanna Gunnarsson (V)

Ersättare Kenth Andersson (S)
Louise Rehn Winsborg (M)
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Mattias Horrdin (C), kl. 15.45-21.15
Mia Honeth (L)
Christoffer Brinkåker (SD), kl. 15.35-21.15

Övriga Carin Hillåker, tf kommundirektör
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör
Kajsa Hansson Sigvardsson, kommunikatör
Pernilla Ardhe, kommunjurist, sekreterare

Justerare Mats Helmfrid (M)

Paragrafer § 259-298

Plats och tid för justering Kommunkontoret, Bruksgatan 22, onsdagen den 10 oktober 
2018, kl 10.00



Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 4 (4)

Sammanträdesdatum Diarienummer

2018-10-03 KS 2018/0383

Justerare Utdragsbestyrkande

Underskrifter

Sekreterare

Pernilla Ardhe

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Mats Helmfrid (M)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom 
anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2018-10-03

Paragrafer § 259-298

Datum då anslaget sätts upp 2018-10-11 Datum då anslaget tas ned 2018-11-02

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Pernilla Ardhe



Kommunkontoret Tjänsteskrivelse 1 (3)
Strategiska utvecklingsavdelningen Diarienummer

2018-06-25 KS 2018/0160

Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress
Box 41  046-35 50 00  kommunkontoret@lund.se www.lund.se
221 00 Lund

Mattias Nilsen

0733-341052 

mattias.nilsen@lund.se

Kommunstyrelsen

Motion från Klas Svanberg (M) samt Mia 
Honeth (L) "Skydda Lunds innerstad mot stoft 
och buller från järnvägen"
Sammanfattning
Klas Svanberg (M) och Mia Honeth (L) har lämnat in en motion till 
kommunfullmäktige i Lunds kommun avseende stoft och buller från 
järnvägen i Lunds innerstad. De föreslår kommunfullmäktige att uppdra 
åt kommunstyrelsen att, i samverkan med relevanta nämnder och 
organisationer, genomföra en grundlig kartläggning av stoftspridningen 
och bullret från järnvägen. Kartläggningen ska utröna vilka miljö- och 
hälsokonsekvenser dessa får för bebyggelse, verksamheter och 
människor i närområdet i Lund stad.
Kommunstyrelsen har remitterat motionen till miljönämnden för yttrande. 
Miljönämnden svarar att det är Trafikverket som ansvarar för att utredningar 
genomförs avseende järnvägstrafikens miljöeffekter och miljökonsekvenser. 
Ramverket för framtagande av en ny järnvägsplan sätter tydliga ramar för 
Trafikverkets ansvar och åtaganden.
Kommunkontoret delar miljönämndens synpunkt om att det är Trafikverkets 
ansvar att utreda järnvägstrafikens miljöeffekter och miljökonsekvenser, samt 
att en sådan ovillkorligen kommer att ske när det blir aktuellt att utreda 
lösningar för ökad kapacitet genom centrala Lund. Samtidigt finns det en 
svaghet i att den mer närliggande utbyggnaden av fyra spår mellan Högevall-
Arlöv medför effekter även vid andra platser utefter sträckan. Därmed är det 
lämpligt att Lunds kommun i sin dialog med Trafikverket om 
järnvägsutbyggnad i centrala Lund påtalar behovet av att buller och stoft 
utreds på ett tillräckligt sätt. Först om detta skulle bli utan verkan bör Lunds 
kommun överväga att göra en egen utredning.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 25 juni 2018
Miljönämndens beslut den 12 april 2018 §41
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 27 mars 2018 dnr MN 
2018/0020
Motion från Klas Svanberg (M) samt Mia Honeth (L) "Skydda Lunds 
innerstad mot stoft och buller från järnvägen" den 15 februari 2018 dnr 
KS 2018/0160



Tjänsteskrivelse 2 (3)
Diarienummer

2018-06-25 KS 2018/0160

Barnets bästa
Barn kan vara mer känsliga än vuxna för miljöpåverkan. Då barn bor i 
järnvägens närområde i centrala Lund är det av stor vikt att en tillräcklig 
luftkvalitet och bullernivå säkerställs. 

Ärendet
Klas Svanberg (M) och Mia Honeth (L) har lämnat in en motion till 
kommunfullmäktige i Lunds kommun avseende stoft och buller från 
järnvägen i Lunds innerstad. Motionärerna är positiva till den kommande 
kapacitetshöjningen som fyrspårsutbyggnaden mellan Högevall och 
Arlöv medför, men anser även att det är av yttersta vikt att Lunds 
kommun och framför allt statliga Trafikverket beaktar och planerar för de 
olika negativa miljö- och hälsoaspekterna. 
De föreslår kommunfullmäktige att uppdra åt kommunstyrelsen att, i 
samverkan med relevanta nämnder och organisationer, genomföra en 
grundlig kartläggning av stoftspridningen och bullret från järnvägen. 
Kartläggningen ska utröna vilka miljö- och hälsokonsekvenser dessa får 
för bebyggelse, verksamheter och människor i närområdet i Lund stad.
Motionärerna anser inte att det är kartlagt hur stoftet från järnvägen 
sprider sig i det omkringliggande området i Lunds innerstad, vilka 
konsekvenser detta får på både byggnader och människor, samt hur 
bullret inverkar på miljö och trivsel i staden. Angående bullret menar 
motionärerna att det är angeläget att ta reda på de maximala värdena och 
inte bara räkna ut en genomsnittlig bullernivå.
Därmed föreslår de kommunfullmäktige att uppdra åt kommunstyrelsen 
att, i samverkan med relevanta nämnder och organisationer, genomföra 
en grundlig kartläggning av stoftspridningen och bullret från järnvägen 
och vilka miljö- och hälsokonsekvenser dessa får för bebyggelse, 
verksamheter och människor i närområdet i Lund stad.

Bakgrund
Staten planerar att genomföra ett antal stora och viktiga infrastruktur-
satsningar inom järnvägsområdet under de kommande decennierna. 
Trafikverket har redan påbörjat utbyggnaden till fyra spår sträckan 
Arlöv-Flackarp. Järnvägsplanen för denna sträcka beräknas vara klar för 
fastställelse under 2018.
Trafikverket har även påbörjat planeringen för en dubbelspårig järnväg 
mellan Hässleholm och Lund. Under 2018 kommer Trafikverket att 
förbereda utredningsarbetet inför kommande järnvägsplan för den 
aktuella sträckan. Kommunen och Trafikverket har en dialog kring en 
mängd frågor som måste utredas och studeras inför denna 
järnvägsutbyggnad. Frågor som stadsutveckling, buller och luftkvalitet, 
men även risk och säkerhet, utgör viktiga planeringsförutsättningar.

Järnvägsplan och miljöbedömningar
I miljöbalkens kap. 6 finns bestämmelser om identifiering, beskrivning och 
bedömning av miljöeffekter. Frågor som rör buller och luftkvalitet skall tas 
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upp i järnvägsplanens miljökonsekvensbedömning (MKB) och utgör en 
väsentlig del av beslutsunderlaget. 

Nämndernas yttrande
Miljönämnden påtalar att Lunds kommun har en pågående dialog med 
Trafikverket kring viktiga planeringsförutsättningar för järnväg i Lunds 
innerstad. De menar även att det är Trafikverket som ansvarar för att 
tillräckliga utredningar genomförs avseende järnvägstrafikens miljöeffekter 
och miljökonsekvenser. Framtagande av en ny järnvägsplan sätter tydliga 
ramar för Trafikverkets ansvar. Vidare påtalas det att miljöförvaltningen 
kommer att bevaka att Trafikverket sköter sitt uppdrag avseende detta.

Kommunkontorets kommentar
Kommunkontoret delar miljönämndens synpunkt att det är Trafikverkets 
ansvar att utreda järnvägstrafikens miljöeffekter och miljökonsekvenser, samt 
att en sådan utredning kommer att genomföras när det blir aktuellt att utreda 
lösningar för ökad kapacitet genom centrala Lund. Vidare noterar 
kommunkontoret att berörda förvaltningar inom kommunen redan har 
påbörjat ett arbete med att analysera vilka frågor och konsekvenser som måste 
utredas och studeras närmare.
Samtidigt finns det en svaghet i att den mer närliggande utbyggnaden av 
fyra spår mellan Högevall-Arlöv medför effekter även vid andra platser 
utefter sträckan. Därmed är det lämpligt att Lunds kommun i sin dialog 
med Trafikverket om järnvägsutbyggnad i centrala Lund påtalar behovet 
av att buller och stoft utreds på ett tillräckligt sätt. Först om detta skulle 
bli utan verkan bör Lunds kommun överväga att göra en egen utredning.

Kommunkontorets förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att uppdra åt kommunstyrelsen att i sin dialog med Trafikverket 

om järnvägsutbyggnad i centrala Lund påtala behovet av att 
genomföra en grundlig kartläggning av stoftspridningen och 
bullret från järnvägen och vilka miljö- och hälsokonsekvenser 
dessa får för bebyggelse, verksamheter och människor i 
närområdet i Lunds tätort

att därmed anse motionen besvarad

Carin Hillåker
tf Kommundirektör

Britt Steiner
Planeringschef

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Klas Svanberg
Mia Honeth



Motion
Lund, 2018-02-15

Skydda Lunds innerstad mot stoft och buller från 
järnvägen

Järnvägen genom Lund har varit och är givetvis än idag oerhört viktig av många anledningar. 
Inte nog med att järnvägen är ett betydelsefullt transportslag för gods och persontransporter 
från södra Sverige och vidare upp i landet. Järnvägen möjliggör även arbets- och 
studiependling för tusentals personer varje dag och binder ihop Lunds kommun med övriga 
delar av Skåne och Öresundsregionen. Möjligheten att snabbt ta tåget från Lund till 
exempelvis Copenhagen Airport/Kastrup är ett exempel på hur järnvägen, inklusive 
Öresundsbron, bidrar till Lunds attraktivitet. Planerna på att bygga ett nytt resecentrum 
kommer också innebära ett lyft för stadsutvecklingen och göra resandet till och från eller via 
Lund C mer tilltalande.

Samtidigt är järnvägen, som går rakt genom Lunds innerstad, inte oproblematisk ur ett lokalt 
miljöperspektiv. Tågtrafiken medför både buller och stoftspridning från järnvägsspåren. 
Trafiken har ökat dramatiskt de senaste 25 åren och i dagsläget passerar det ungefär 460 tåg 
per dygn. Den planerade kapacitetshöjningen av stambanan med fyra spår Arlöv-Lund 
kommer att öka tågtrafiken ytterligare till knappt 580 tåg per dygn. Den så kallade 
Armaturkurvan är en extra orsak till buller och stoftspridning. Vi är positiva till 
kapacitetshöjningen men anser även att det är av yttersta vikt att Lunds kommun och framför 
allt statliga Trafikverket beaktar och planerar för de olika negativa miljö- och 
hälsoaspekterna. Dels ligger det många bostäder nära järnvägen, men även andra 
verksamheter. Den nya kommunala gymnasieskolan, Hedda Anderssongymnasiet, och dagens 
Svaneskola är andra exempel på verksamheter som berörs av trafikökningen.

Det är inte kartlagt hur stoftet från järnvägen sprider sig i det omkringliggande området i 
Lunds innerstad, vilka konsekvenser detta får på både byggnader och människor, samt hur 
bullret inverkar på miljö och trivsel i staden. Angående bullret så är det angeläget att ta reda 
på de maximala värdena och inte bara räkna ut en genomsnittlig bullernivå och utgå ifrån att 
den sätter miljöstandarden.

Vi föreslår kommunfullmäktige besluta

att uppdra åt kommunstyrelsen att, i samverkan med relevanta nämnder och 
organisationer, genomföra en grundlig kartläggning av stoftspridningen och 
bullret från järnvägen och vilka miljö- och hälsokonsekvenser dessa får för 
bebyggelse, verksamheter och människor i närområdet i Lund stad

Klas Svanberg (M) Mia Honeth (L)
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Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

§ 41 Yttrande över motion från Klas 
Svanberg (M) och Mia Honeth (L) - 
”Skydda Lunds innerstad mot stoft 
och buller från järnvägen” 

Dnr MN 2018/0020 

Sammanfattning 
MR dnr 2018.0512. 
Klas Svanberg (M) och Mia Honeth (L) har lämnat in en motion till 
kommunfullmäktige i Lunds kommun avseende stoft och buller från 
järnvägen i Lunds innerstad. De lyfter att järnvägen är ett betydelsefullt 
transportslag för gods och persontransporter såväl nationellt som 
regionalt, men att den samtidigt är inte är oproblematisk ur ett lokalt 
miljöperspektiv då tågtrafiken medför både buller och stoftspridning från 
järnvägsspåren. 
Motionärerna är positiva till kapacitetshöjningen men anser även att det  
är av yttersta vikt att Lunds kommun och framför allt statliga 
Trafikverket beaktar och planerar för de olika negativa miljö- och 
hälsoaspekterna. De föreslår kommunfullmäktige besluta att uppdra åt 
kommunstyrelsen att, i samverkan med relevanta nämnder och 
organisationer, genomföra en grundlig kartläggning av stoftspridningen 
och bullret från järnvägen. Kartläggningen ska utröna vilka miljö- och 
hälsokonsekvenser dessa får för bebyggelse, verksamheter och 
människor i närområdet i Lund stad. 
Kommunstyrelsen har remitterat motionen till miljönämnden för 
yttrande. 
Miljönämnden föreslås besluta att anta förvaltningens yttrande som sitt 
eget. 

Beslutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 27 mars 2018, dnr 2018/0020.3, 
MR 2018.0512.2. 
Motion från Klas Svanberg (M) samt Mia Honeth (L) - ”Skydda Lunds 
innerstad mot stoft och buller från järnvägen” den 15 februari 2018,  
dnr KS 2018/0160. 

Yrkanden 
Robert Barnes (L) yrkar följande: ”att miljönämnden bifaller motionen 
(’Skydda Lunds innerstad mot stoft och buller från järnvägen’) och följer 
motionens intention att ta initiativ att genomföra en grundlig kartläggning 
av stoftspridning och buller från järnvägen i Lunds stad”. 



    
Miljönämnden Protokollsutdrag 2 (4) 
 Sammanträdesdatum   

 2018-04-12   
    

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Johan Thümmel (M) tillstyrker Robert Barnes (L) yrkande. 
Mathias Thurén (S), Olof Peterffy (V) och Eleni Rezaii Liakou (S) yrkar 
bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer först proposition på förvaltningens förslag till beslut 
och finner att miljönämnden beslutar i enlighet med förslaget. 
Ordförande ställer därefter proposition på Robert Barnes (L) yrkande om 
bifall till motionen och finner att miljönämnden beslutar att avslå 
yrkandet. 

Beslut 

Miljönämnden beslutar 
att anta förvaltningens yttrande som sitt eget. 

Reservationer 
Robert Barnes (L) och Johan Thümmel (M) reserverar sig mot beslutet 
till förmån för deras egna yrkanden (se bilaga 1). 

Beslut expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
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Miljönämnden 
 
Plats och tid Kristallen, Brotorget 1, Meteoriten, 2018-04-12 klockan 18.00–22.30 
  
Ledamöter Eleni Rezaii Liakou (S), 1:e vice ordförande, tjänstgör som 

ordförande på sammanträdet. 
Lars V Andersson (C), 2:e vice ordförande 
Mathias Thurén (S) 
Vlasta Sabljak (S) 
Johan Thümmel (M), närvarande §§ 38-41, 48 
Ewa Björnberg (MP) 
Robert Barnes (L) 
Olof Peterffy (V) 
Ljiljana Lipovac (KD) 

  
Tjänstgörande ersättare Agneta Mattsson (M), tjänstgör för Carl von Friesendorff (M) 

Martin Stockfors (MP), tjänstgör för Petter Forkstam (MP) 
Bozena Irene Werbart (L), tjänstgör för Johan Thümmel (M) §§ 42-
47, 49-54 

  
Ersättare Ludvig Stigsson (S) 

Margareta Grip Holmes (S) 
Ivan Kruzela (S) 
Raed Bashitialshaaer (MP) 
Peter Hedberg (L) 
Lars Siljebratt (V) 
Lisa Mari Sundin (C) 

  
Övriga Björn Berséus, Förvaltningschef 

Sabina Lindell, Nämndsekreterare 
Rolf Erlandsson, Biträdande förvaltningschef 
Catharina Dahlström, Miljöingenjör, närvarande §§ 38-41, 48 

 
Justerare Lars V Andersson (C) 
  
Paragrafer § 38-54 
  
Plats och tid för justering 13 april 2018 kl. 13.00, Kristallen, Brotorget 1, sammanträdesrum 

Tilliten 
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Underskrifter  
  
Sekreterare  
 Sabina Lindell 
  
  
Ordförande  
 Eleni Rezaii Liakou (S) 
  
  
Justerare  
 Lars V Andersson (C) 
 
  
 ANSLAG/BEVIS 
  
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Miljönämnden 
  
Sammanträdesdatum 2018-04-12 
  
Paragrafer § 38-54 
  
Datum då anslaget sätts upp 2018-04-16 Datum då anslaget tas ned 2018-05-08 
  
Förvaringsplats för protokollet Miljöförvaltningen, Brotorget 1, 222 37 Lund 
  
  
Underskrift  
 Sabina Lindell 
 



Reservation (L) och (M) MN 2018-04-12 § 41, Yttrande över motion från Klas 
Svanberg (M) och Mia Honeth (L) - ”Skydda Lunds innerstad mot stoft och 
buller från järnvägen” 

 

Liberalerna och Moderaterna vill tillstyrka motionens intentioner: Att Lund borde själv ta initiativ att 
genomföra en grundlig kartläggning av stoftspridning och buller från järnvägen i Lunds stad. En sådan 
kartläggning skulle underlätta en aktiv roll från kommunens sida i miljökonsekvensanalys och 
bedömning i planeringsarbete med Trafikverket. 

Liberalerna och Moderaterna är positiva till järnvägskapacitetshöjningar, men med hänsyn till skolor, 
förskolor och människor som vistas i området runt spåret, så anser vi att en sådan kartläggning är 
viktig. 

 

 

Robert Barnes (L)    Johan Thümmel (M) 



Miljöförvaltningen Tjänsteskrivelse 1 (4)
Miljötillsyn Diarienummer

2018-03-27 MN 2018/0020.3 
MR 2018.0512.2  

Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress
Box 41 Brotorget 1 046-35 50 00 046-359 59 81 miljoforvaltningen@lund.se www.lund.se
221 00 Lund

Stefan Andersson

046-359 52 77

stefan.andersson@lund.se

Miljönämnden

Yttrande över motion från Klas Svanberg (M) 
och Mia Honeth (L) - "Skydda Lunds innerstad 
mot stoft och buller från järnvägen"
Sammanfattning
Klas Svanberg (M) och Mia Honeth (L) har lämnat in en motion till 
kommunfullmäktige i Lunds kommun avseende stoft och buller från 
järnvägen i Lunds innerstad. De lyfter att järnvägen är ett betydelsefullt 
transportslag för gods och persontransporter såväl nationellt som 
regionalt, men att den samtidigt är inte är oproblematisk ur ett lokalt 
miljöperspektiv då tågtrafiken medför både buller och stoftspridning från 
järnvägsspåren.
Motionärerna är positiva till kapacitetshöjningen men anser även att det 
är av yttersta vikt att Lunds kommun och framför allt statliga Trafikverket 
beaktar och planerar för de olika negativa miljö- och hälsoaspekterna. De 
föreslår kommunfullmäktige besluta att uppdra åt kommunstyrelsen att, i 
samverkan med relevanta nämnder och organisationer, genomföra en 
grundlig kartläggning av stoftspridningen och bullret från järnvägen. 
Kartläggningen ska utröna vilka miljö- och hälsokonsekvenser dessa får 
för bebyggelse, verksamheter och människor i närområdet i Lund stad.
Kommunstyrelsen har remitterat motionen till miljönämnden för yttrande.
Miljönämnden föreslås besluta att anta förvaltningens yttrande som sitt eget.

Beslutsunderlag
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 27 mars 2018, dnr 2018/0020.3, 
MR 2018.0512.2.
Motion från Klas Svanberg (M) samt Mia Honeth (L) - "Skydda Lunds 
innerstad mot stoft och buller från järnvägen" den 15 februari 2018, 
dnr KS 2018/0160.

Barnets bästa
Barn kan vara mer känsliga än vuxna för miljöpåverkan. Kommunens 
agerande i stadsplaneringen syftar till att främja en hållbar utveckling 
som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en 
hälsosam och god miljö.
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Ärendet
Klas Svanberg (M) och Mia Honeth (L) har lämnat in en motion till 
kommunfullmäktige i Lunds kommun där de tar upp att järnvägen är ett 
betydelsefullt transportslag för gods och persontransporter såväl 
nationellt som regionalt. Järnvägen möjliggör arbets- och studiependling 
för tusentals personer varje dag och binder ihop Lunds kommun med 
övriga delar av Skåne och Öresundsregionen och bidrar därmed till 
Lunds attraktivitet. Planerna på att bygga ett nytt resecentrum antas 
innebära ett lyft för stadsutvecklingen och göra resandet till/från eller 
via Lund C mer tilltalande.
Samtidigt är järnvägen, som går rakt genom Lunds innerstad, inte 
oproblematisk ur ett lokalt miljöperspektiv. Tågtrafiken medför både 
buller och stoftspridning från järnvägsspåren. Trafiken har ökat 
dramatiskt de senaste 25 åren och i dagsläget passerar det ungefär 460 
tåg per dygn. Den planerade kapacitetshöjningen av stambanan med fyra 
spår Arlöv-Lund kommer att öka tågtrafiken ytterligare till knappt 580 
tåg per dygn. Den så kallade Armaturkurvan är en extra orsak till buller 
och stoftspridning. Motionärerna är positiva till kapacitetshöjningen men 
anser även att det är av yttersta vikt att Lunds kommun och framför allt 
statliga Trafikverket beaktar och planerar för de olika negativa miljö- och 
hälsoaspekterna.
Motionärerna anser inte att det är kartlagt hur stoftet från järnvägen 
sprider sig i det omkringliggande området i Lunds innerstad, vilka 
konsekvenser detta får på både byggnader och människor, samt hur 
bullret inverkar på miljö och trivsel i staden. Angående bullret så är det 
angeläget att ta reda på de maximala värdena och inte bara räkna ut en 
genomsnittlig bullernivå och utgå ifrån att den sätter miljöstandarden.
Motionärerna föreslår kommunfullmäktige att besluta att uppdra åt 
kommunstyrelsen att, i samverkan med relevanta nämnder och 
organisationer, genomföra en grundlig kartläggning av stoftspridningen 
och bullret från järnvägen och vilka miljö- och hälsokonsekvenser dessa 
får för bebyggelse, verksamheter och människor i närområdet i Lund 
stad.
Kommunstyrelsen har remitterat motionen till miljönämnden för 
yttrande.

Yttrande
Staten planerar att genomföra ett antal stora och viktiga infrastruktur-
satsningar inom järnvägsområdet under de kommande decennierna.
Trafikverket har redan påbörjat utbyggnaden till fyra spår sträckan Arlöv-
Flackarp. Trafikverket har under de senaste två åren arbetat intensivt med 
att ta fram ett förslag till en järnvägsplan för sträckan Flackarp-Lund, 
som går ut på att fyrspåret förlängs från Flackarp vidare in till Ringvägen i 
Lunds stad. Genom medfinansiering får Lunds kommun en ny station för 



Tjänsteskrivelse 3 (4)
Diarienummer

2018-03-27 MN 2018/0020.3 
MR 2018.0512.2 

Pågatåg vid Klostergården. Järnvägsplanen för denna sträcka beräknas 
vara klar för fastställelse under 2018.
Trafikverket har även påbörjat planeringen för en dubbelspårig järnväg 
för höghastighetståg och snabba regionaltåg mellan Hässleholm och 
Lund. Den nya järnvägen skapar möjlighet för snabbare resor mellan 
storstadsregionerna, smidigare arbetspendling och avlastar Södra stam-
banan. För Lunds kommun inkluderar detta projekt även en ny järnvägs-
station i ett centralt läge vid Lund C längs den nya dubbelspåriga 
höghastighetsjärnvägen. Möjligheten att förlägga järnvägen och den nya 
stationen i tunnel genom staden diskuteras också.
Under 2018 kommer Trafikverket att förbereda utredningsarbetet inför 
kommande järnvägsplan för den aktuella sträckan. Det första steget i 
järnvägsplanen blir att utreda lokaliseringen av den nya järnvägen. 
Kommunen och Trafikverket har en pågående dialog kring en mängd 
frågor som måste utredas och djupstuderas inför denna järnvägsutbyggnad. 
Frågor som stadsutveckling, buller och luftkvalitet, men även risk och 
säkerhet, utgör några viktiga planeringsförutsättningar.

Järnvägsplan och miljöbedömningar
I miljöbalkens kapitel 6 finns bestämmelser om identifiering, beskrivning 
och bedömning av miljöeffekter vid planering av och beslut om planer och 
program (strategiska miljöbedömningar) och verksamheter och åtgärder 
(specifika miljöbedömningar). Syftet med en miljöbedömning är att 
integrera miljöaspekter i planering och beslutsfattande så att en hållbar 
utveckling främjas.
Med miljöeffekter avses direkta eller indirekta effekter som är positiva 
eller negativa, som är tillfälliga eller bestående, som är kumulativa eller 
inte kumulativa och som uppstår på kort, medellång eller lång sikt på:

1. befolkning och människors hälsa,
2. djur- eller växtarter som är skyddade enligt 8 kap., och biologisk 

mångfald i övrigt,
3. mark, jord, vatten, luft, klimat, landskap, bebyggelse och 

kulturmiljö,
4. hushållningen med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt,
5. annan hushållning med material, råvaror och energi, eller
6. andra delar av miljön.

Frågor som rör buller och luftkvalitet skall således tas upp i järnvägs-
planens miljökonsekvensbedömning (MKB). Frågorna skall behandlas 
som en av flera delar i MKB-processen och utgör en väsentlig del av 
beslutsunderlaget. Buller- och luftkvalitetsanalyser bör utföras i form av 
separata utredningar som införlivas bland övriga delar i MKB.

Synpunkter på motionärens förslag
Motionärerna tar upp ett antal viktiga frågor som behöver utredas närmare 
i samband med kommande järnvägsutbyggnad genom centrala Lund. 
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Berörda förvaltningar inom kommunen har påbörjat ett arbete med att 
analysera vilka frågor och konsekvenser som måste utredas och djup-
studeras närmare. Lunds kommun har en pågående dialog med Trafikverket 
kring viktiga planeringsförutsättningar som fler spår, höghastighetståg samt 
en eventuell nedgrävning av spår och station skulle innebära för en hållbar 
stadsutveckling, och då i synnerhet för Lunds innerstad.
I sammanhanget bör påpekas att det är Trafikverket som ansvarar för att 
adekvata och relevanta utredningar genomförs avseende järnvägstrafikens 
miljöeffekter och -konsekvenser. Ramverket för framtagande av en ny 
järnvägsplan sätter också tydliga ramar för Trafikverkets ansvar och 
åtaganden.
Miljöförvaltningen kommer att bevaka att Trafikverket genomför de 
utredningar, modelleringar och analyser som behövs för att bedöma 
järnvägens miljöeffekter, och att Trafikverket vidtar adekvata åtgärder 
bland annat med avseende på buller och luftkvalitet så att de negativa 
effekterna på människors hälsa och miljön minimeras.

Förvaltningens förslag till beslut

Miljönämnden föreslås besluta
att anta förvaltningens yttrande som sitt eget.

Björn Berséus
Miljödirektör

Stefan Andersson
Miljöinspektör

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen



Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 1 (5)

Sammanträdesdatum

2018-10-25

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 195 Motion från Pernilla West (FI) m.fl  
”Vegetabilisk mat som norm vid politiska 
sammankomster och evenemang”

Dnr KS 2017/1211

Sammanfattning
Pernilla West (FI), Cherry Batrapo (FI) och Joakim Månsson 
Bengtsson (-) föreslår i en motion att kommunfullmäktige beslutar 
att all mat som serveras vid politiska sammankomster och 
evenemang ska vara 100 % vegetarisk, med minst 50 % helt 
vegetabiliska alternativ.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut den 3 oktober 2018 § 293.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 22 maj 2018.
Pernilla Wests (FI) m.fl. motion Vegetabilisk mat som norm vid 
politiska sammankomster och evenemang.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga motionen.

Beslut expedieras till:
Akten



Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 2 (5)

Sammanträdesdatum Diarienummer

2018-10-25 KS 2018/0664

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Plats och tid Polhemsskolans aula, 2018-10-25 klockan 17.00–22.40

Ledamöter Mats Helmfrid (M), Ordförande, tjänstgör som ordförande § 181 
(del av) - § 196
Lars V Andersson (C), vice ordf
Lennart Prytz (S), 2:e v ordf, tjänstgör som ordförande 
(ålderspresident
Anders Almgren (S)
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S)
Fanny Johansson (S)
Peter Fransson (S)
Rita Borg (S)
Stig Svensson (S)
Eleni Rezaii Liakou (S)
Kenth Andersson (S)
Anna-Lena Hogerud (S)
Lena Fällström (S)
Mattias Olsson (S)
Ann Heberlein (M)
Christer Wallin (M)
Louise Rehn Winsborg (M)
Fredrik Ljunghill (M)
Birger Swahn (M)
Christine Ohlsson (M)
Dan Ishaq (M)
Göran Wallén (M)
Adrian Borin (M)
Klas Svanberg (M)
Philip Sandberg (L)
Inger Tolsved Rosenkvist (L)
Mia Honeth (L)
Camilla Neptune (L)
Cecilia Barnes (L)
Gunnar Brådvik (L)
Christoffer Karlsson (L)
Börje Hed (FNL)
Jan Annerstedt (FNL)
Maria Nermark (FNL)
Kerstin Frygner (FNL)
Carl Gustaf Jönsson (FNL)



Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 3 (5)

Sammanträdesdatum Diarienummer

2018-10-25 KS 2018/0664

Justerare Utdragsbestyrkande

Istvan Ulvros (FNL)
Karin Svensson Smith (MP)
Axel Hallberg (MP)
Yanira Difonis (MP), §§ 177-188, kl. 17.00-20.30
Ulf Nymark (MP)
Sofie Lemontzis (MP)
Lars Wirtén (MP)
Hans-Olof Andersson (SD)
Christoffer Brinkåker (SD)
Victoria Tiblom (SD)
Micael Jarnesjö (SD)
Bengt Malmberg (SD)
Helena Falk (V)
Mats Olsson (V)
Sven-Bertil Persson (V)
Saima Jönsson Fahoum (V)
Jesper Sahlen Raquette (V)
Ida Alterå (C)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Mattias Horrdin (C)
Maja Grubelic (FI)
Hedvig Åkesson (KD)
Agneta Lindskog (KD)

Tjänstgörande ersättare Karl Branzén (L), tjänstgör för  Staffan Bolin (L)
Axel Nordberg (L), tjänstgör för Ursula Savonius (L)
Ewa Björnberg (MP), tjänstgör för Yanira Difonis (MP) §§ 189-
196
Magnus Liljeroth (SD), tjänstgör för Åsa Wittenfelt (SD)
Pontus Kjellström (V), tjänstgör för Hanna Gunnarsson (V)
Dimitri Ivanov (FI), tjänstgör för Caroline Ljungqvist (FI)



Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 4 (5)

Sammanträdesdatum Diarienummer

2018-10-25 KS 2018/0664

Justerare Utdragsbestyrkande

Ersättare Eva S Olsson (S)
Sebastian Persson (S)
Lina Olsson (S), kl. 17.00-22.25
Klara Twete (S), kl. 17.00-19.40
Haris Hadzovic (S)
Ann-Margreth Olsson (S)
Edith Escobar (M)
Rasmus Törnblom (M)
Ann-Charlotte Ewerhard (M)
Alexander Lewerentz (M)
Kyander Johanna (M)
Sushma Uthappa-Schwerdt (L)
Daniel Kronmann (L), kl. 17.30-22.40
Josefine Temrell (L)
Ann Tångmark (FNL)
Lars Lindholm (FNL)
Marianne Rehnstedt (FNL)
Peter Bergwall (MP)
Urban Nilsson (SD)
Diana Engblom (SD)
Angelica Svensson (V), kl. 17.25-20.30
Nita Lorimer (V)
Johan Nilsson (C)
Annika Nilsson (FI)
Gustav Lundblad (KD)
John Sunnqvist (KD)

Justerare Lars V Andersson (C)
Lennart Prytz (S)

Paragrafer § 177-196

Plats och tid för justering Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund, fredagen den 9 
november 2018, kl 09:00



Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 5 (5)

Sammanträdesdatum Diarienummer

2018-10-25 KS 2018/0664

Justerare Utdragsbestyrkande

Underskrifter

Sekreterare

Gunnar Jönsson

Ordförande

  Lennart Prytz (S)                       Mats Helmfrid (M)
 § 177- § 181 (del av)                  § 181 (del av) - § 196

Justerare

Lars V Andersson (C)   Mats Helmfrid (M)  Lennart Prytz (S)
                                             § 177-181 (del av)  § 181 (del av) - § 196

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom 
anslag.

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2018-10-25

Paragrafer § 177-196

Datum då anslaget sätts upp 2018-11-12 Datum då anslaget tas ned 2018-12-04

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Bruksgatan 22

Underskrift

Gunnar Jönsson



Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 1 (5)

Sammanträdesdatum

2018-10-11

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 175 Motion från Pernilla West (FI) m.fl  
”Vegetabilisk mat som norm vid politiska 
sammankomster och evenemang”

Dnr KS 2017/1211

Sammanfattning
Pernilla West (FI) m.fl. föreslår i en motion att kommunfullmäktige 
ska besluta att all mat som serveras vid politiska sammankomster 
och evenemang ska vara 100 % vegetarisk, med minst 50 % helt 
vegetabiliska alternativ.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut den 3 oktober 2018, § 293.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 22 maj 2018.
Pernilla Wests (FI) m.fl. motion Vegetabilisk* mat som norm vid 
politiska sammankomster och evenemang inkommen den 20 
december 2017.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga motionen.

Beslut expedieras till:
Akten



Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 2 (5)

Sammanträdesdatum Diarienummer

2018-10-11 KS 2018/0632

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Plats och tid Sessionsalen, Stadshallen, 2018-10-11 klockan 17.00–20.05

Ledamöter Lennart Prytz (S), Ordförande
Christina Sjöström (MP), vice ordf
Holger Radner (L), 2:e v ordf
Björn Abelson (S)
Anders Almgren (S), §§ 166-176, kl. 19.00-20.05
Kenth Andersson (S)
Peter Fransson (S)
Lena Fällström (S)
Elin Gustafsson (S)
Fanny Johansson (S)
Monica Molin (S)
Eleni Rezaii Liakou (S)
Adrian Borin (M)
Louise Burman (M)
Mats Helmfrid (M)
Dan Ishaq (M)
Ronny Johannessen (M)
Louise Rehn Winsborg (M)
Göran Wallén (M)
Christer Wallin (M)
Felix Solberg (M)
Jörgen Forsberg (M)
Klas Svanberg (M)
Alexander Wallin (M)
Alexander Lewerentz (M)
Emma Berginger (MP)
Jean Niyongabo (MP)
Yanira Difonis (MP)
Cecilia Emanuelsson (MP)
Johan Lambreus Mattsson (MP)
Ulf Nymark (MP)
Hanna Örnskär (MP)
Gunnar Brådvik (L)
Inger Tolsved Rosenkvist (L)
Mia Honeth (L)
Ulf Nilsson (L)
Philip Sandberg (L)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Olsson (V)



Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 3 (5)

Sammanträdesdatum Diarienummer

2018-10-11 KS 2018/0632

Justerare Utdragsbestyrkande

Sven-Bertil Persson (V)
Angelica Svensson (V)
Hans-Olof Andersson (SD)
Bo Kjellberg (SD)
Christoffer Brinkåker (SD)
Börje Hed (FNL)
Anne Landin (FNL)
Jan Annerstedt (FNL)
Lars V Andersson (C)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Cherry Batrapo (FI)
Torsten Czernyson (KD)
Agneta Lindskog (KD)

Tjänstgörande ersättare Joakim Twete (S), tjänstgör för Stig Svensson (S)
Klara Twete (S), tjänstgör för Ann-Margreth Olsson (S)
Rune Granqvist (S), tjänstgör för Jeanette Olsson (S)
Eva S Olsson (S), tjänstgör för Anders Almgren (S) §§ 159-165
Akram Heidari (S), tjänstgör för Mattias Olsson (S)
Mohsen Abtin (S), tjänstgör för Anna-Lena Hogerud (S)
Anna Hagerberg (MP), tjänstgör för Erik Hammarström (MP)
Christer Wallström (L), tjänstgör för Cecilia Barnes (L)
Lars A Ohlsson (V), tjänstgör för Anders Jarfjord (V)
Gunilla Hedlund Mikulasek (SD), tjänstgör för Dragan Brankovic 
(SD)
Carl Sjöberg (SD), tjänstgör för Mats Hansson (SD)
Kerstin Frygner (FNL), tjänstgör för Marie Henschen (FNL)
Mattias Horrdin (C), tjänstgör för Bernt Bertilsson (C)
Daniel Beckman (FI), tjänstgör för Marit Stigson (FI)



Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 4 (5)

Sammanträdesdatum Diarienummer

2018-10-11 KS 2018/0632

Justerare Utdragsbestyrkande

Ersättare Mats Nilsson (S), kl. 17.15-20.05
Kenneth M Persson (S)
Fredrik Ljunghill (M)
Birger Swahn (M)
Inga-Lisa Sjödin (M)
Betty Jansson (M)
Sofie Lemontzis (MP)
Dennis Svensson (MP)
Ewa Björnberg (MP)
Petter Forkstam (MP)
Karl Branzén (L), kl. 19.30-20.05
Josefine Temrell (L)
Christoffer Karlsson (L), kl. 17.10-20.05
Nita Lorimer (V)
Bengt Svensson (SD), kl. 17.25-20.05
Karin Nilsson (C)
Zoltán G Wagner (-)
Ljiljana Lipovac (KD)

Justerare Christina Sjöström (MP)
Holger Radner (L)

Paragrafer § 159-176

Plats och tid för justering Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Onsdagen den 24 oktober 
2018 kl. 09:00

Underskrifter

Sekreterare

Emma Mesan

Ordförande

Lennart Prytz (S)

Justerare

Christina Sjöström (MP) Holger Radner (L)



Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 5 (5)

Sammanträdesdatum Diarienummer

2018-10-11 KS 2018/0632

Justerare Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom 
anslag.

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2018-10-11

Paragrafer § 159-176

Datum då anslaget sätts upp 2018-10-24 Datum då anslaget tas ned 2018-11-15

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Bruksgatan 22

Underskrift

Emma Mesan



Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (4)

Sammanträdesdatum

2018-10-03

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 293 Motion ”Vegetabilisk mat som norm vid 
politiska sammankomster och evenemang”

Dnr KS 2017/1211

Sammanfattning
Pernilla West (FI), Cherry Batrapo (FI) och Joakim Månsson 
Bengtsson (-) föreslår i en motion att kommunfullmäktige beslutar 
att all mat som serveras vid politiska sammankomster och 
evenemang ska vara 100 % vegetarisk, med minst 50 % helt 
vegetabiliska alternativ.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 22 maj 2018.
Pernilla Wests (FI) m.fl. motion Vegetabilisk mat som norm vid 
politiska sammankomster och evenemang.

Yrkanden
Ander Almgren (S) och Mats Olsson (V) yrkar att kommunstyrelsen 
föreslår kommunfullmäktige besluta att utöka andelen vegetariska 
alternativ vid kommunens sammanträden och därmed anse 
motionen besvarad.

Christer Wallin (M), Philip Sandberg (L), Inga-Kerstin Eriksson (C), 
Börje Hed (FNL), Torsten Czernyson (KD) och Hans-Olof Andersson 
(SD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
kommunkontorets förslag.

Ulf Nymark (MP) yrkar att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Christer Wallins (M) m.fl. 
yrkande.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten



Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2 (4)

Sammanträdesdatum

2018-10-03

Justerare Utdragsbestyrkande



Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 3 (4)

Sammanträdesdatum Diarienummer

2018-10-03 KS 2018/0383

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2018-10-03 klockan 15.00–21.15

Ledamöter Anders Almgren (S), ordförande
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Björn Abelson (S)
Ulf Nymark (MP)
Mats Helmfrid (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Philip Sandberg (L)
Börje Hed (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Lena Fällström (S), tjänstgör för Elin Gustafsson (S)
Karin Svensson Smith (MP), tjänstgör för Emma Berginger (MP)
Mats Olsson (V), tjänstgör för Hanna Gunnarsson (V)

Ersättare Kenth Andersson (S)
Louise Rehn Winsborg (M)
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Mattias Horrdin (C), kl. 15.45-21.15
Mia Honeth (L)
Christoffer Brinkåker (SD), kl. 15.35-21.15

Övriga Carin Hillåker, tf kommundirektör
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör
Kajsa Hansson Sigvardsson, kommunikatör
Pernilla Ardhe, kommunjurist, sekreterare

Justerare Mats Helmfrid (M)

Paragrafer § 259-298

Plats och tid för justering Kommunkontoret, Bruksgatan 22, onsdagen den 10 oktober 
2018, kl 10.00



Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 4 (4)

Sammanträdesdatum Diarienummer

2018-10-03 KS 2018/0383

Justerare Utdragsbestyrkande

Underskrifter

Sekreterare

Pernilla Ardhe

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Mats Helmfrid (M)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom 
anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2018-10-03

Paragrafer § 259-298

Datum då anslaget sätts upp 2018-10-11 Datum då anslaget tas ned 2018-11-02

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Pernilla Ardhe



Kommunkontoret Tjänsteskrivelse 1 (2)
Strategiska utvecklingsavdelningen Diarienummer

2018-05-22 KS 2017/1211

Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress
Box 41 Stortorget 7 046-35 50 00 046-152203 kommunkontoret@lund.se www.lund.se
221 00 Lund

Pernilla Ardhe

046-356339

pernilla.ardhe@lund.se

Kommunstyrelsen

Motion från Pernilla West (FI) m.fl.  
"Vegetabilisk mat som norm vid politiska 
sammankomster och evenemang"
Sammanfattning
Pernilla West (FI), Cherry Batrapo (FI) och Joakim Månsson Bengtsson 
(-) föreslår i en motion att kommunfullmäktige beslutar att all mat som 
serveras vid politiska sammankomster och evenemang ska vara 100 % 
vegetarisk, med minst 50 % helt vegetabiliska alternativ.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 22 maj 2018.
Pernilla Wests (FI) m.fl. motion Vegetabilisk mat som norm vid politiska 
sammankomster och evenemang.

Barnets bästa
Förslaget berör inte barn.

Ärendet
Pernilla West (FI), Cherry Batrapo (FI) och Joakim Månsson Bengtsson 
(-) har inkommit med en motion om vegetabilisk som norm vid politiska 
sammankomster och evenemang.
I motionen anförs bl.a. följande. Det finns många starka skäl att minska 
konsumtionen av kött-, ägg- och mejeriprodukter. I den omställningen 
bör även Lunds politiker och andra förtroendevalda vara delaktiga. Vi 
äter i dag i Sverige mer proteiner än vi behöver och köttkonsumtionen 
ökar. Att äta mer vegetabiliskt minskar miljöpåverkan inom en rad 
områden. I Lunds kommun har vi idag flera handlingsplaner som indirekt 
förespråkar en minskad köttproduktion. Bland annat målsättningen om att 
100 % av inköpta livsmedel ska vara ekologiska enligt LundaEko II samt 
mål om att sänka kommunens lokala och globala utsläpp av 
växthusgaser, kemikalier, gifter och andra miljöskadliga ämnen. För att 
kunna nå dessa mål krävs konkreta, kraftfulla handlingar. Som 
förtroendevalda bär vi även ett ansvar att föregå med gott exempel. För 
att på ett effektivt sätt minska vår miljöpåverkan och därmed ta ansvar 
för vår gemensamma framtid föreslår motionärerna att all mat som 



Tjänsteskrivelse 2 (2)
Diarienummer

2018-05-22 KS 2017/1211

serveras vid politiska sammankomster och evenemang ska vara 100 % 
vegetarisk, med minst 50 % helt vegetabiliska alternativ.

Kommunkontorets kommentar
Sammankomster och evenemang förekommer av varierande slag och i 
olika konstellationer. Vid de tillfällen då någon form av mat ska serveras 
bör det vara upp till respektive konstellation att ta ställning till hur 
beställningen ska läggas upp med hänsyn till formen för sammankomsten 
och deltagarna. Vad som kan vara en lämplig ordning skiljer sig rimligen 
åt beroende på tillfälle och bör därför inte regleras i ett 
kommunövergripande beslut. Detta hindrar inte att servering av 
vegetarisk/vegetabilisk mat kan eftersträvas.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.

Carin Hillåker
T.f. kommundirektör

Jesper Jacobsson
Administrativ chef

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige







Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 1 (5)

Sammanträdesdatum

2018-10-25

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 196 Motion från Pernilla West (FI) m.fl 
”Vegetabilisk mat som norm i Lunds skolor 
och förskolor”

Dnr KS 2017/1210

Sammanfattning
F! har till kommunfullmäktige överlämnat en motion om 
”Vegetabilisk mat som norm i Lunds skolor och förskolor” och 
föreslår att Barn- och skolnämnden ska servera ett veganskt 
måltidsalternativ varje dag i förskolan och skolan samt att det två av 
veckans dagar enbart ska erbjudas ett 100 % veganskt 
måltidsalternativ i förskolan och skolan. I motionen lyfts även att 
svenskarna har ökat sin konsumtion av kött, ägg och 
mejeriprodukter sedan 1980-talet. Vidare anges att det minskar 
miljöpåverkan att äta mer vegetabiliskt (vegansk kost).

Servicenämnden, utbildningsnämnden och barn- och skolnämnden 
har lämnat yttrande över motionen. Kommunkontoret har 
sammanfattat yttrandena.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut den 3 oktober 2018 § 294.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 5 juli 2018
Servicenämndens beslut den 18 april 2018
Utbildningsnämndens beslut den 28 mars 2018
Barn- och skolnämndens beslut den 7 mars 2018
Motion från FI, Vegetabilisk mat som norm i Lunds skolor och 
förskolor den 18 december 2017
Kostpolicy för Lunds kommun den 28 augusti 2014

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga motionen.

Beslut expedieras till:
Akten



Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 2 (5)

Sammanträdesdatum Diarienummer

2018-10-25 KS 2018/0664

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Plats och tid Polhemsskolans aula, 2018-10-25 klockan 17.00–22.40

Ledamöter Mats Helmfrid (M), Ordförande, tjänstgör som ordförande § 181 
(del av) - § 196
Lars V Andersson (C), vice ordf
Lennart Prytz (S), 2:e v ordf, tjänstgör som ordförande 
(ålderspresident) § 177 - § 181 (del av)
Anders Almgren (S)
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S)
Fanny Johansson (S)
Peter Fransson (S)
Rita Borg (S)
Stig Svensson (S)
Eleni Rezaii Liakou (S)
Kenth Andersson (S)
Anna-Lena Hogerud (S)
Lena Fällström (S)
Mattias Olsson (S)
Ann Heberlein (M)
Christer Wallin (M)
Louise Rehn Winsborg (M)
Fredrik Ljunghill (M)
Birger Swahn (M)
Christine Ohlsson (M)
Dan Ishaq (M)
Göran Wallén (M)
Adrian Borin (M)
Klas Svanberg (M)
Philip Sandberg (L)
Inger Tolsved Rosenkvist (L)
Mia Honeth (L)
Camilla Neptune (L)
Cecilia Barnes (L)
Gunnar Brådvik (L)
Christoffer Karlsson (L)
Börje Hed (FNL)
Jan Annerstedt (FNL)
Maria Nermark (FNL)
Kerstin Frygner (FNL)
Carl Gustaf Jönsson (FNL)



Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 3 (5)

Sammanträdesdatum Diarienummer

2018-10-25 KS 2018/0664

Justerare Utdragsbestyrkande

Istvan Ulvros (FNL)
Karin Svensson Smith (MP)
Axel Hallberg (MP)
Yanira Difonis (MP), §§ 177-188, kl. 17.00-20.30
Ulf Nymark (MP)
Sofie Lemontzis (MP)
Lars Wirtén (MP)
Hans-Olof Andersson (SD)
Christoffer Brinkåker (SD)
Victoria Tiblom (SD)
Micael Jarnesjö (SD)
Bengt Malmberg (SD)
Helena Falk (V)
Mats Olsson (V)
Sven-Bertil Persson (V)
Saima Jönsson Fahoum (V)
Jesper Sahlen Raquette (V)
Ida Alterå (C)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Mattias Horrdin (C)
Maja Grubelic (FI)
Hedvig Åkesson (KD)
Agneta Lindskog (KD)

Tjänstgörande ersättare Karl Branzén (L), tjänstgör för  Staffan Bolin (L)
Axel Nordberg (L), tjänstgör för Ursula Savonius (L)
Ewa Björnberg (MP), tjänstgör för Yanira Difonis (MP) §§ 189-
196
Magnus Liljeroth (SD), tjänstgör för Åsa Wittenfelt (SD)
Pontus Kjellström (V), tjänstgör för Hanna Gunnarsson (V)
Dimitri Ivanov (FI), tjänstgör för Caroline Ljungqvist (FI)



Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 4 (5)

Sammanträdesdatum Diarienummer

2018-10-25 KS 2018/0664

Justerare Utdragsbestyrkande

Ersättare Eva S Olsson (S)
Sebastian Persson (S)
Lina Olsson (S), kl. 17.00-22.25
Klara Twete (S), kl. 17.00-19.40
Haris Hadzovic (S)
Ann-Margreth Olsson (S)
Edith Escobar (M)
Rasmus Törnblom (M)
Ann-Charlotte Ewerhard (M)
Alexander Lewerentz (M)
Kyander Johanna (M)
Sushma Uthappa-Schwerdt (L)
Daniel Kronmann (L), kl. 17.30-22.40
Josefine Temrell (L)
Ann Tångmark (FNL)
Lars Lindholm (FNL)
Marianne Rehnstedt (FNL)
Peter Bergwall (MP)
Urban Nilsson (SD)
Diana Engblom (SD)
Angelica Svensson (V), kl. 17.25-20.30
Nita Lorimer (V)
Johan Nilsson (C)
Annika Nilsson (FI)
Gustav Lundblad (KD)
John Sunnqvist (KD)

Justerare Lars V Andersson (C)
Lennart Prytz (S)

Paragrafer § 177-196

Plats och tid för justering Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund, fredagen den 9 
november 2018, kl 09:00
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Sammanträdesdatum Diarienummer

2018-10-25 KS 2018/0664

Justerare Utdragsbestyrkande

Underskrifter

Sekreterare

Gunnar Jönsson

Ordförande

Lennart Prytz (S)                                     Mats Helmfrid (M)
§ 177- § 181 (del av)                              § 181 (del av) - § 196

Justerare

Lars V Andersson (C)    Mats Helmfrid (M)    Lennart Prytz (S)
                                             § 177 – 181 (del av)  § 181 (del av) - § 196

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom 
anslag.

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2018-10-25

Paragrafer § 177-196

Datum då anslaget sätts upp 2018-11-12 Datum då anslaget tas ned 2018-12-04

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Bruksgatan 22

Underskrift

Gunnar Jönsson
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Sammanträdesdatum

2018-10-11

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 176 Motion från Pernilla West (FI) m.fl 
”Vegetabilisk mat som norm i Lunds skolor 
och förskolor”

Dnr KS 2017/1210

Sammanfattning
Pernilla West (FI) m.fl. föreslår i en motion att Lunds kommun ska 
servera minst ett fullvärdigt vegetabiliskt måltidsalternativ varje dag 
i alla förskolor, grundskolor och gymnasier samt att Lunds kommun 
ska servera 100 % vegetabilisk kost minst två dagar i veckan i alla 
förskolor, grundskolor och gymnasier. Servicenämnden, 
utbildningsnämnden och barn- och skolnämnden har lämnat 
yttrande över motionen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut den 3 oktober 2018, § 294.
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 5 juli 2018.
Servicenämndens beslut den 18 april 2018, § 31.
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 1 april 2018.
Utbildningsnämndens beslut den 28 mars 2018, § 37.
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 14 mars 2018.
Barn- och skolnämndens beslut den 21 mars 2018, § 66.
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 mars 2018.
Kostpolicy för Lunds kommun den 28 augusti 2014.
Pernilla West (FI) m.fl. motion Vegetabilisk* mat som norm i Lunds 
skolor och förskolor inkommen den 20 december 2017.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga motionen.

Beslut expedieras till:
Akten
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Sammanträdesdatum Diarienummer

2018-10-11 KS 2018/0632

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Plats och tid Sessionsalen, Stadshallen, 2018-10-11 klockan 17.00–20.05

Ledamöter Lennart Prytz (S), Ordförande
Christina Sjöström (MP), vice ordf
Holger Radner (L), 2:e v ordf
Björn Abelson (S)
Anders Almgren (S), §§ 166-176, kl. 19.00-20.05
Kenth Andersson (S)
Peter Fransson (S)
Lena Fällström (S)
Elin Gustafsson (S)
Fanny Johansson (S)
Monica Molin (S)
Eleni Rezaii Liakou (S)
Adrian Borin (M)
Louise Burman (M)
Mats Helmfrid (M)
Dan Ishaq (M)
Ronny Johannessen (M)
Louise Rehn Winsborg (M)
Göran Wallén (M)
Christer Wallin (M)
Felix Solberg (M)
Jörgen Forsberg (M)
Klas Svanberg (M)
Alexander Wallin (M)
Alexander Lewerentz (M)
Emma Berginger (MP)
Jean Niyongabo (MP)
Yanira Difonis (MP)
Cecilia Emanuelsson (MP)
Johan Lambreus Mattsson (MP)
Ulf Nymark (MP)
Hanna Örnskär (MP)
Gunnar Brådvik (L)
Inger Tolsved Rosenkvist (L)
Mia Honeth (L)
Ulf Nilsson (L)
Philip Sandberg (L)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Olsson (V)
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Sammanträdesdatum Diarienummer

2018-10-11 KS 2018/0632

Justerare Utdragsbestyrkande

Sven-Bertil Persson (V)
Angelica Svensson (V)
Hans-Olof Andersson (SD)
Bo Kjellberg (SD)
Christoffer Brinkåker (SD)
Börje Hed (FNL)
Anne Landin (FNL)
Jan Annerstedt (FNL)
Lars V Andersson (C)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Cherry Batrapo (FI)
Torsten Czernyson (KD)
Agneta Lindskog (KD)

Tjänstgörande ersättare Joakim Twete (S), tjänstgör för Stig Svensson (S)
Klara Twete (S), tjänstgör för Ann-Margreth Olsson (S)
Rune Granqvist (S), tjänstgör för Jeanette Olsson (S)
Eva S Olsson (S), tjänstgör för Anders Almgren (S) §§ 159-165
Akram Heidari (S), tjänstgör för Mattias Olsson (S)
Mohsen Abtin (S), tjänstgör för Anna-Lena Hogerud (S)
Anna Hagerberg (MP), tjänstgör för Erik Hammarström (MP)
Christer Wallström (L), tjänstgör för Cecilia Barnes (L)
Lars A Ohlsson (V), tjänstgör för Anders Jarfjord (V)
Gunilla Hedlund Mikulasek (SD), tjänstgör för Dragan Brankovic 
(SD)
Carl Sjöberg (SD), tjänstgör för Mats Hansson (SD)
Kerstin Frygner (FNL), tjänstgör för Marie Henschen (FNL)
Mattias Horrdin (C), tjänstgör för Bernt Bertilsson (C)
Daniel Beckman (FI), tjänstgör för Marit Stigson (FI)
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Sammanträdesdatum Diarienummer

2018-10-11 KS 2018/0632

Justerare Utdragsbestyrkande

Ersättare Mats Nilsson (S), kl. 17.15-20.05
Kenneth M Persson (S)
Fredrik Ljunghill (M)
Birger Swahn (M)
Inga-Lisa Sjödin (M)
Betty Jansson (M)
Sofie Lemontzis (MP)
Dennis Svensson (MP)
Ewa Björnberg (MP)
Petter Forkstam (MP)
Karl Branzén (L), kl. 19.30-20.05
Josefine Temrell (L)
Christoffer Karlsson (L), kl. 17.10-20.05
Nita Lorimer (V)
Bengt Svensson (SD), kl. 17.25-20.05
Karin Nilsson (C)
Zoltán G Wagner (-)
Ljiljana Lipovac (KD)

Justerare Christina Sjöström (MP)
Holger Radner (L)

Paragrafer § 159-176

Plats och tid för justering Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Onsdagen den 24 oktober 
2018 kl. 09:00

Underskrifter

Sekreterare

Emma Mesan

Ordförande

Lennart Prytz (S)

Justerare

Christina Sjöström (MP) Holger Radner (L)
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Sammanträdesdatum Diarienummer

2018-10-11 KS 2018/0632

Justerare Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom 
anslag.

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2018-10-11

Paragrafer § 159-176

Datum då anslaget sätts upp 2018-10-24 Datum då anslaget tas ned 2018-11-15

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Bruksgatan 22

Underskrift

Emma Mesan



Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (4)

Sammanträdesdatum

2018-10-03

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 294 Motion ”Vegetabilisk mat som norm i Lunds 
skolor och förskolor”

Dnr KS 2017/1210

Sammanfattning
F! har till kommunfullmäktige överlämnat en motion om 
”Vegetabilisk mat som norm i Lunds skolor och förskolor” och 
föreslår att Barn- och skolnämnden ska servera ett veganskt 
måltidsalternativ varje dag i förskolan och skolan samt att det två av 
veckans dagar enbart ska erbjudas ett 100 % veganskt 
måltidsalternativ i förskolan och skolan. I motionen lyfts även att 
svenskarna har ökat sin konsumtion av kött, ägg och 
mejeriprodukter sedan 1980-talet. Vidare anges att det minskar 
miljöpåverkan att äta mer vegetabiliskt (vegansk kost).

Servicenämnden, utbildningsnämnden och barn- och skolnämnden 
har lämnat yttrande över motionen. Kommunkontoret har 
sammanfattat yttrandena.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 5 juli 2018
Servicenämndens beslut den 18 april 2018
Utbildningsnämndens beslut den 28 mars 2018
Barn- och skolnämndens beslut den 7 mars 2018
Motion från FI, Vegetabilisk mat som norm i Lunds skolor och 
förskolor den 18 december 2017
Kostpolicy för Lunds kommun den 28 augusti 2014

Yrkanden
Anders Almgren (S), Ulf Nymark (MP), Karin Svensson Smith (MP) 
och Mats Olsson (V) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att utöka 
andelen vegetariska alternativ vid kommunens skolor och förskolor. 
Vidare yrkar de att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta 

att ge kommunstyrelsen i uppdrag att i samråd med servicenämnden 
initiera en uppdatering av Kostpolicy för Lunds kommun och därmed 
anse motionen besvarad.

Christer Wallin (M), Philip Sandberg (L), Inga-Kerstin Eriksson (C), 
Torsten Czernyson (KD), Börje Hed (FNL) och Hans-Olof Andersson 
(SD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
kommunkontorets förslag.
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Sammanträdesdatum

2018-10-03

Justerare Utdragsbestyrkande

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med hans eget m.fl. yrkande.

Omröstning begärs. 

Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning:

Ja för bifall till Anders Almgrens (S) m.fl. yrkande.

Nej för bifall till Christer Wallins (M) m.fl. yrkande.

Omröstningen utfaller enligt följande.

Anders Almgren (S), Lena Fällström (S), Björn Abelson (S), Karin 
Svensson Smith (MP), Ulf Nymark (MP) och Mats Olsson (V) röstar ja.

Christer Wallin (M), Mats Helmfrid (M), Philip Sandberg (L), Inga-
Kerstin Eriksson (C), Torsten Czernyson (KD), Börje Hed (FNL) och 
Hans-Olof Andersson (SD) röstar nej.

Med 6 ja-röster mot 7 nej-röster beslutar kommunstyrelsen således i 
enlighet med Christer Wallins (M) m.fl. yrkande.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.

Reservationer
Anders Almgren (S), Lena Fällström (S), Björn Abelson (S), Karin 
Svensson Smith (MP), Ulf Nymark (MP) och Mats Olsson (V) 
reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten
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Sammanträdesdatum Diarienummer

2018-10-03 KS 2018/0383

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Plats och tid Stadshusets sessionssal, 2018-10-03 klockan 15.00–21.15

Ledamöter Anders Almgren (S), ordförande
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Björn Abelson (S)
Ulf Nymark (MP)
Mats Helmfrid (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Philip Sandberg (L)
Börje Hed (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Lena Fällström (S), tjänstgör för Elin Gustafsson (S)
Karin Svensson Smith (MP), tjänstgör för Emma Berginger (MP)
Mats Olsson (V), tjänstgör för Hanna Gunnarsson (V)

Ersättare Kenth Andersson (S)
Louise Rehn Winsborg (M)
Birger Swahn (M)
Dan Ishaq (M)
Mattias Horrdin (C), kl. 15.45-21.15
Mia Honeth (L)
Christoffer Brinkåker (SD), kl. 15.35-21.15

Övriga Carin Hillåker, tf kommundirektör
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör
Kajsa Hansson Sigvardsson, kommunikatör
Pernilla Ardhe, kommunjurist, sekreterare

Justerare Mats Helmfrid (M)

Paragrafer § 259-298

Plats och tid för justering Kommunkontoret, Bruksgatan 22, onsdagen den 10 oktober 
2018, kl 10.00
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Sammanträdesdatum Diarienummer

2018-10-03 KS 2018/0383

Justerare Utdragsbestyrkande

Underskrifter

Sekreterare

Pernilla Ardhe

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Mats Helmfrid (M)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom 
anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2018-10-03

Paragrafer § 259-298

Datum då anslaget sätts upp 2018-10-11 Datum då anslaget tas ned 2018-11-02

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Rådhuset

Underskrift

Pernilla Ardhe



Kommunkontoret Tjänsteskrivelse 1 (4)

Strategiska utvecklingsavdelningen 2018-07-05 Diarienummer

KS 2017/1210

Postadress Besöksadress Telefon växel Internetadress E-post
Box 41
221 00 Lund

Stortorget 7 046-35 50 00 www.lund.se kommunkontoret@lund.se

Ulrika Dagård

0734 – 15 09 30

ulrika.dagard@gmail.com

Kommunstyrelsen

Motion från Pernilla West (FI) m.fl "Vegetabilisk mat 
som norm i Lunds skolor och förskolor"

Sammanfattning
F! har till kommunfullmäktige överlämnat en motion om 
”Vegetabilisk mat som norm i Lunds skolor och förskolor” och 
föreslår att Barn- och skolnämnden ska servera ett veganskt 
måltidsalternativ varje dag i förskolan och skolan samt att det två av 
veckans dagar enbart ska erbjudas ett 100 % veganskt 
måltidsalternativ i förskolan och skolan. I motionen lyfts även att 
svenskarna har ökat sin konsumtion av kött, ägg och 
mejeriprodukter sedan 1980-talet. Vidare anges att det minskar 
miljöpåverkan att äta mer vegetabiliskt (vegansk kost).
Servicenämnden, utbildningsnämnden och barn- och skolnämnden har 
lämnat yttrande över motionen. Kommunkontoret har sammanfattat 
yttrandena.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 5 juli 2018 
Servicenämndens beslut den 18 april 2018
Utbildningsnämndens beslut den 28 mars 2018
Barn- och skolnämndens beslut den 7 mars 2018 
Motion från FI, Vegetabilisk mat som norm i Lunds skolor och förskolor 
den 18 december 2017
Kostpolicy för Lunds kommun den 28 augusti 2014

Barnets bästa
Ärendet handlar om att minska matens klimatpåverkan genom att 
barn och unga i Lunds skolor och skolor ska ät mer vegansk kost. 
Dock framgår det av nämndernas yttranden att i dagsläget kan inte 
måltidsservice säkerställa att barnen/eleverna får sitt näringsbehov 
tillgodosett motsvarande 30 % av det dagliga behovet med 
vegetabilisk mat som norm. Därför är det osäkert om förslaget i 
motionen är förenligt med barnets bästa.
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Ärendet
F! har till kommunfullmäktige överlämnat en motion om 
”Vegetabilisk mat som norm i Lunds skolor och förskolor” och 
föreslår att Barn- och skolnämnden ska servera ett veganskt 
måltidsalternativ varje dag i förskolan och skolan samt att det två av 
veckans dagar enbart ska erbjudas ett 100 % veganskt 
måltidsalternativ i förskolan och skolan. I motionen lyfts även att 
svenskarna har ökat sin konsumtion av kött, ägg och 
mejeriprodukter sedan 1980-talet. Vidare anges att det minskar 
miljöpåverkan att äta mer vegetabiliskt (vegansk kost).
Servicenämnden, utbildningsnämnden och barn- och skolnämnden har 
lämnat yttrande över motionen. Kommunkontoret har sammanfattat 
yttrandena.

Sammanfattning av remissyttrandena
Barn- och skolnämnden

Barn- och skolnämnden har kontaktat måltidsservice, skolledare, 
skolor och förskolor i Lund för att förhöra sig om möjligheten att 
servera ett 100 % veganskt kostalternativ till barn och elever.

Måltidsservice uppger att de har svårigheter med att säkerställa att 
barnen/eleverna får sitt näringsbehov tillgodosett motsvarande 30 
% av det dagliga behovet med vegetabilisk mat som norm. Till 
exempel behöver D-vitamin och vitamin B12 kompletteras och 
ersättas med kosttillskott utanför skolan. Elver i gymnasieskolan har 
den kompetensen och kan ta eget ansvar för att tillgodose sitt 
näringsbehov under dagen. Dock kan inte måltidsservice säkerställa 
och kräva att yngre elever och vårdnadshavare kan och ska ta det 
ansvaret om inte eleven/vårdnadshavaren aktivt har önskat 
vegetabilisk mat.

Skolledare och måltidsservice uppger att de beställer färre antal 
portioner när det är vegetarisk kost på matsedeln vilket innebär att 
elever äter mindre de dagarna. Detta också beroende av vilken typ av 
vegetarisk mat som serveras. 

Förskolor uppger att de små barnen generellt äter mindre när 
vegetarisk kost serveras och att det därför äts mer mellanmål under 
de dagarna. 

Skolorna uppger att eleverna äter mindre när det serveras 
helvegetariskt mat, dock menar vissa skolor att de behöver utbilda 
och entusiasmera elever till att äta mer vegetariskt och att 
måltidsservice behöver utveckla och förnya de vegetariska 
alternativen. Vissa skolor serverar redan dagligen ett vegetariskt 
alternativ som komplement.
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Barn- och skolnämnden instämmer inte i F!:s förslag utan föreslår 
istället att en dag per vecka fortsätter att vara helvegetarisk i 
förskolan och skolan, samt resterande dagar erbjuda ett vegetariskt 
alternativ parallellt med ordinarie måltidsutbud, för att på så sätt 
vänja barn och elever vid att successivt äta mer vegetarisk kost.  
Eventuellt kan införande av vegetarisk kost parallellt med det 
ordinarie måltidsutbudet innebära ökade kostnader. 

Servicenämnden
Servicenämnden ser positivt på kommunens målsättningar om att 
minska klimatpåverkan och främja hälsosamma matvanor. 

Servicenämnden uppger att de har svårigheter med att säkerställa 
att barnen/eleverna får sitt näringsbehov tillgodosett motsvarande 
30 % av det dagliga behovet med vegetabilisk mat som norm. Till 
exempel behöver D-vitamin och vitamin B12 kompletteras och 
ersättas med kosttillskott utanför skolan. Elver i gymnasieskolan har 
den kompetensen och kan ta eget ansvar för att tillgodose sitt 
näringsbehov under dagen. Dock kan inte måltidsservice säkerställa 
och kräva att yngre elever och vårdnadshavare kan och ska ta det 
ansvaret om inte eleven/vårdnadshavaren aktivt har önskat 
vegetabilisk mat.

I servicenämndens uppdrag ingår också att se till att elever vill äta 
den mat som serveras och att matsvinnet minskar. Under de dagar 
då enbart vegetariska måltider serveras ökar matsvinnet och antalet 
matgäster minskar. 

Servicenämnden menar att varje elev även fortsättningsvis ska ges 
möjlighet att välja det alternativ som passar hen bäst i enlighet med 
Kostpolicy för Lunds kommun. 

Servicenämnden beslutar i sitt yttrande att serviceförvaltningen i 
samråd med kommunkontoret initierar en uppdatering av 
Kostpolicy för Lunds kommun under nästa mandatperiod och i 
arbetet med att uppdatera kostpolicyn utreda förslag om vegetarisk 
mat två gånger i veckan i skolan.

Utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden ställer sig positiv till aktivt medverka till att 
minska matens miljöpåverkan. 

Utbildningsnämnden har kontaktat måltidsservice. Måltidsservice 
uppger att de har svårigheter med att säkerställa att 
barnen/eleverna får sitt näringsbehov tillgodosett motsvarande 30 
% av det dagliga behovet med vegetabilisk mat som norm. Till 
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exempel behöver D-vitamin och vitamin B12 kompletteras och 
ersättas med kosttillskott utanför skolan. Elver i gymnasieskolan har 
den kompetensen och kan ta eget ansvar för att tillgodose sitt 
näringsbehov under dagen. Dock kan inte måltidsservice säkerställa 
och kräva att yngre elever och vårdnadshavare kan och ska ta det 
ansvaret om inte eleven/vårdnadshavaren aktivt har önskat 
vegetabilisk mat.

Utbildningsnämndens skolor erbjuder redan dagligen ett vegetariskt 
alternativ. Skolorna och eleverna ser det som positivt och ser det 
som en självklarhet att fortsätta med vegetariska alternativ. Elever 
som önskar kan även få vegansk kost dagligen.  

Kommunkontorets kommentar över remissyttrandena
Kommunkontoret instämmer i nämndernas bedömning att det är 
positivt att Lunds kommun försöker minska sin klimatpåverkan och 
främjar hälsosamma levnads- och matvanor.

Det framgår från barn och skol-, service- och utbildningsnämndens 
yttrande att måltidsservice i dagsläget inte kan säkra att barn och 
elever får sitt näringsbehov tillgodosett motsvarande 30 % av det 
dagliga behovet med vegetabilisk mat som norm. 

Utbildningsnämndens skolor serverar redan idag ett vegetariskt 
alternativ dagligen i sina skolor, vilket är förenligt med 
måltidsservices bedömning att elever i gymnasieåldern är medvetna 
om och kan ta ansvar för sitt dagliga näringsbehov. Dessutom 
erbjuds de elever i gymnasieskolan som önskar, vegansk mat 
dagligen. Dock är bedömningen att måltidsservice inte kan 
säkerställa och kräva att yngre elever och vårdnadshavare kan och 
ska ta det ansvaret om inte eleven/vårdnadshavaren aktivt har 
önskat vegetabilisk mat.

Med utgångspunkt från ovanstående sammanfattning och 
nämndernas yttranden är det inte lämpligt i dagsläget att bifalla F!:s 
motion. Kommunkontoret föreslår därför att motionen avslås. 

Kommunkontorets förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta
att avslå motionen.

Carin Hillåker
Tf kommundirektör

Britt Steiner
Planeringschef

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige







Servicenämnden Protokollsutdrag 1 (5)
Sammanträdesdatum
2018-04-18

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 31 Remiss: Motion från FI - Vegetabilisk 
mat som norm i Lunds skolor och 
förskolor

Dnr SN 2018/0022

Sammanfattning
Feministiskt initiativ förslår i en motion att Lunds kommun ska servera 
ett fullvärdigt vegetabiliskt måltidsalternativ varje dag i alla förskolor, 
skolor och gymnasium, 100 % vegetabilisk mat minst två dagar i veckan 
i alla förskolor, skolor och gymnasium, att kostpolicyn revideras enligt 
detta, att texten på sidan 12 i kostpolicyn avseende specialkost behålls 
såsom den är formulerad idag.

Beslutsunderlag
Skollagen 2010:800 kap 10.
Svenska Näringsrekommendationer (SNR), SLV 2005.
Nordiska Näringsrekommendationer (SNR), SLV 2012.
Bra mat i skolan, SLV 2013.
Bra mat i förskolan, SLV 2007.
Kostpolicy för Lunds kommun.
LundaEkoII .
Motion från FI, Vegetabilisk mat som norm i Lunds skolor och förskolor 
den 18 december 2017, dnr KS 2017/1210.
Barn och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 mars 2018, dnr BSN 
2018/0045.
Barnchecklista.
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 1 april 2018.

Yrkanden
Sammanträdet ajourneras klockan 18.30-18.39.
Lars Leonardsson (M) yrkar, med instämmande av Inger Tolsved 
Rosenkvist (L), Ljiljana Lipovac (KD) och Ingvar Hansson (C), bifall till 
de två första att-satserna i förvaltningens förslag, avslag till den tredje 
att-satsen i förvaltningens förslag samt följande tilläggsatt-sats:
Att med stöd av det förvaltningen anför föreslå avslag på motionen.
Mats Nilsson (S) yrkar bifall till de två första att-satserna i förvaltningens 
förslag, avslag till den tredje att-satsen i förvaltningen förslag samt 
följande tilläggsatt-sats:
Att i arbetet med att uppdatera Kostpolicy för Lunds kommun utreda 
förslag om vegetarisk mat två gånger i veckan i skolan.
Pontus Kjellström (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag.



Servicenämnden Protokollsutdrag 2 (5)
Sammanträdesdatum
2018-04-18

Justerare Utdragsbestyrkande

Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på Lars Leonardssons (M) m.fl. 
yrkande att bifalla den första att-satsen i förvaltningens förslag mot 
avslag på densamma och finner att nämnden bifaller yrkandet.
Ordföranden ställer härefter proposition på Lars Leonardssons (M) m.fl. 
yrkande att bifalla den andra att-satsen i förvaltningens förslag mot 
avslag på densamma och finner att nämnden bifaller yrkandet.
Ordföranden ställer härefter proposition Pontus Kjellströms (V) 
yrkande att bifalla den tredje att-satsen i förvaltningens förslag mot 
avslag på densamma och finner att nämnden avslår yrkandet.
Ordföranden ställer härefter proposition på Mats Nilssons (S) tilläggs-
attsats mot avslag på densamma och finner att nämnden bifaller yrkandet.
Slutligen ställer ordföranden proposition på Lars Leonardssons (M) m.fl. 
tilläggsatt-sats mot avslag på densamma och finner att nämnden avslår 
yrkandet.
Votering begärs och utfaller enligt följande.
Johan Lambreus Mattsson (MP), Mats Nilsson (S), Anders Hansson (S), 
Pontus Kjellström (V) och Barbro Törnqvist (S) röstar avslag till 
yrkandet.
Inger Tolsved Rosenkvist (L), Lars Leonardsson (M), Ljiljana Lipovac 
(KD) och Ingvar Hansson (C) röstar bifall till yrkandet.
Med 5 röster mot 4 beslutar nämnden således att avslå yrkandet från Lars 
Leonardsson (M) m.fl.

Beslut

Servicenämnden beslutar
att såsom sitt yttrande avseende motionen från FI – Vegetabilisk mat som 

norm i Lunds skolor och förskolor översända serviceförvaltningens 
tjänsteskrivelse 2018-04-01,

att kommunkontoret i samråd med serviceförvaltningen initierar 
uppdatering av Kostpolicy för Lunds kommun under nästa 
mandatperiod samt

att i arbetet med att uppdatera Kostpolicy för Lunds kommun utreda 
förslag om vegetarisk mat två gånger i veckan i skolan.

Reservationer
Lars Leonardsson (M), Inger Tolsved Rosenkvist (L), Ljiljana Lipovac 
(KD) och Ingvar Hansson (C) reserverar sig mot servicenämndens 
beslut till förmån för sitt egna yrkande.
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Sammanträdesdatum
2018-04-18

Justerare Utdragsbestyrkande

Protokollsanteckningar
Servicedirektör Pål Svensson informerar nämnden om en felskrivning i 
förvaltningens tjänsteskrivelse och gör en muntlig rättelse i den tredje av 
förvaltningens föreslagna att-satser och rättar ordet vegetarisk till 
vegetabilisk.



Servicenämnden Protokollsutdrag 4 (5)
Sammanträdesdatum Diarienummer
2018-04-18 SN 2018/0163

Justerare Utdragsbestyrkande

Servicenämnden
Plats och tid Porfyren 1 och 2, Kristallen plan 7, 2018-04-18 klockan 17.00–19.49

Ajournering Klockan 18.30–18.39

Ledamöter Johan Lambreus Mattsson (MP), ordförande
Inger Tolsved Rosenkvist (L), 2:e v ordf
Mats Nilsson (S)
Anders Hansson (S)
Lars Leonardsson (M)
Pontus Kjellström (V)
Ljiljana Lipovac (KD)

Tjänstgörande ersättare Barbro Törnqvist (S), ersätter Klara Twete (S)
Ingvar Hansson (C), ersätter Gert Andersson (C)

Ersättare Rolf Sällryd (M)
Staffan Sölve (MP)
Tobias Ekholm (MP)
Oskar Vilhelmsson Timmermand (L)
Carl Gustaf Jönsson (FNL)

Övriga Pål Svensson, Servicedirektör, Serviceförvaltningen stab
Rebecka Kärrholm, Stabschef, Serviceförvaltningen stab
Alma Hodzic, Ekonomichef, §§ 29-30
Anna Månsson, Nämndsekreterare, Serviceförvaltningen stab
Ingrid Edling, Markentreprenad chef, Markentreprenad, §§ 29-34
Jonna Myrebris, Fastighetschef, Lundafastigheter, §§ 29-30
Johanna Ahl, Måltidschef, Måltidsservice, §§ 29-34

Justerare Pontus Kjellström (V)

Paragrafer § 29-37

Plats och tid för justering Serviceförvaltningen, Brotorget 1 den 24 april klockan 16.00
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Sammanträdesdatum Diarienummer
2018-04-18 SN 2018/0163

Justerare Utdragsbestyrkande

Underskrifter

Sekreterare
Anna Månsson

Ordförande
Johan Lambreus Mattsson (MP)

Justerare
Pontus Kjellström (V)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Servicenämnden

Sammanträdesdatum 2018-04-18

Paragrafer § 29-37

Datum då anslaget sätts upp 2018-04-25 Datum då anslaget tas ned 2018-05-17

Förvaringsplats för protokollet Serviceförvaltningen, Brotorget 1

Underskrift
Anna Månsson
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Postadress Besöksadress Telefon växel  Internetadress e-post  
Box 41 Brotorget 1 046-359 50 00  www.lund.se serviceforvaltningen@lund.se 
221 00 Lund 

Johanna Ahl 

046-3595150 
Johanna.ahl@lund.se 

 
Servicenämnden 

 
 

Remiss: Motion från FI - Vegetabilisk mat som norm i 
Lunds skolor och förskolor 
Dnr SN 2018/0022 

Sammanfattning 
Feministiskt initiativ förslår i en motion att Lunds kommun ska servera 
ett fullvärdigt vegetabiliskt måltidsalternativ varje dag i alla förskolor, 
skolor och gymnasium, 100 % vegetabilisk mat minst två dagar i veckan 
i alla förskolor, skolor och gymnasium, att kostpolicyn revideras enligt 
detta, att texten på sidan 12 i kostpolicyn avseende specialkost behålls 
såsom den är formulerad idag.  

Beslutsunderlag 
Skollagen 2010:800 kap 10. 
Svenska Näringsrekommendationer (SNR), SLV 2005. 
Nordiska Näringsrekommendationer (SNR), SLV 2012.  
Bra mat i skolan, SLV 2013. 
Bra mat i förskolan, SLV 2007. 
Kostpolicy för Lunds kommun. 
LundaEkoII . 
Motion från FI, Vegetabilisk mat som norm i Lunds skolor och förskolor 
den 18 december 2017, dnr KS 2017/1210. 
Barn och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 mars 2018, dnr BSN 
2018/0045. 
Barnchecklista. 
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 1 april 2018 (denna skrivelse). 

Barnets bästa 
Barnchecklista bifogas. 

Ärendet 
Feministiskt initiativ förslår i en motion att Lunds kommun ska servera 
ett fullvärdigt vegetabiliskt måltidsalternativ varje dag i alla förskolor, 
skolor och gymnasium, 100 % vegetabilisk mat minst två dagar i veckan 
i alla förskolor, skolor och gymnasium, att kostpolicyn revideras enligt 
detta, samt att texten på sidan 12 i kostpolicyn avseende specialkost 
behålls såsom den är formulerad idag. Feministiskt initiativ hänvisar till 
rön som påvisar att animalisk kosthållning bidrar till miljöpåverkan och 
ohälsa, samt att kommunens målsättningar i LundaEkoII kräver kraftfulla 
och konkreta handlingar för att kunna uppnås.  
Serviceförvaltningen kan lämna ett utlåtande avseende de 
skolverksamheter som ingår i serviceförvaltningens uppdrag. 
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Förvaltningen vill dock i sammanhanget påminna om de skolor och 
förskolor i den kommunala verksamheten som Måltidsservice inte 
tillhandahåller måltider till. Barn och skolförvaltningen har således yttrat 
sig i ärendet.  

Kostpolicy för Lunds kommun 
Serviceförvaltningen ska, enligt Lunds kommuns kostpolicy, 
tillhandahålla skolmåltider som säkerställer ett fullvärdigt näringsintag, 
är goda, omväxlande och av hög kvalitet.  
Kostpolicyn är ett kommungemensamt styrdokument som beslutats av 
kommunfullmäktige 2014-08-28 och ska uppdateras en gång per 
mandatperiod. Kostpolicyn bygger bland annat på Skollagen, Statens 
Livsmedelsverks råd om Bra mat i skolan, Nordiska 
näringsrekommendationer (NNR) och Svenska 
näringsrekommendationer (SNR).  
 
Kostpolicyn anger att Lunds kommun ska öka utbudet av vegetariska 
maträtter och sträva efter att minska andelen kött utan att det äventyrar 
näringsinnehållet. I kostpolicyn står det att skolelever bör erbjudas minst 
två maträtter att välja mellan, och det ska finnas minst ett lakto-ovo-
vegetariskt alternativ.  
 
I kostpolicyn anges även att Lunds kommun ska arbeta för fortsatt hållbar 
utveckling genom att bland annat välja livsmedel med så liten miljö- och 
klimatpåverkan som möjligt, samt att arbeta aktivt för att minska 
matsvinnet. Arbetet för fortsatt hållbar utveckling konkretiseras 
ytterligare i LundaEkoII, bland annat genom målsättningen om 100 % 
ekologiskt upphandlade livsmedel till år 2020.   
 

Livsmedelsverkets råd om vegetabilisk mat i skolan 
Livsmedelsverket avråder inte från vegetabilisk mat i förskolan eller 
skolan men poängterar att vegetabilisk mat kräver noggrann planering 
och goda kunskaper om mat och näringsämnen eftersom den saknar 
vitamin B12, oftast innehåller mindre protein, kalcium, riboflavin (B2) 
och D-vitamin. För att vegetabilisk mat ska vara näringsmässigt 
tillfredsställande menar Livsmedelsverket att det krävs noggrann 
planering och tillskott av åtminstone vitamin B12 och D-vitamin, och att 
det är viktigt att ha en bra dialog med vårdnadshavaren och vara tydlig 
med att det är vårdnadshavaren, och inte förskolan eller skolan, som har 
ansvar för att den vegetabiliska måltiden kompletteras med kosttillskott. 

Vegetariska och vegetabiliska måltider i Lunds kommuns 
skolor  
Idag serveras ett vegetariskt alternativ i skolan varje dag. 
Serviceförvaltningen erbjuder även helt vegetariska måltider en till två 
dagar i veckan. Skoleleverna behöver inte anmäla sig som vegetarianer 
för att äta det vegetariska alternativet.  
 
I gymnasieskolan serveras vegetabiliska alternativ till de elever som 
önskar detta. Även i förskola och grundskola F-9 kan vegetabiliskt 
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alternativ erbjudas. I förekommande fall förs en dialog mellan 
Serviceförvaltningen, Skolhälsovård, ansvarig skolpersonal, och 
vårdnadshavare där vårdnadshavaren informeras om riskerna, behovet av 
kompletterande kosttillskott, samt att ansvaret för att tillgodose 
näringsriktighet ligger hos vårdnadshavaren. 

Serviceförvaltningens yttrande 
Serviceförvaltningen ser positivt på kommunens målsättningar om att 
minska klimatpåverkan och främja hälsosamma matvanor, och håller 
med om att det krävs konkreta och kraftfulla åtgärder för att nå uppsatta 
mål. 
 
Samtidigt ska serviceförvaltningen säkerställa att skoleleverna får sitt 
näringsbehov tillgodosett motsvarande 30 % av det dagliga behovet. Med 
vegetabilisk mat som norm har serviceförvaltningen svårigheter att 
tillgodose det dagliga behovet av bland andra D-vitamin och vitamin 
B12, varför dessa behöver kompletteras eller ersättas med kosttillskott 
utanför skolan. 
 
Serviceförvaltningen har gjort bedömningen att elever på gymnasienivå 
som väljer vegetabilisk mat har erforderlig kunskap och kan ta eget 
ansvar för att tillgodose sig näringsbehovet över dagen. För elever i lägre 
åldrar ser dock serviceförvaltningen ingen möjlighet att säkerställa att så 
sker och har i dagsläget inte heller möjlighet att avkräva det ansvaret 
varken från de enskilda eleverna eller deras vårdnadshavare som inte 
själva aktivt önskar vegetabilisk mat.  
 
I serviceförvaltningens uppdrag ingår även att se till att skoleleverna vill 
äta maten som serveras och att matsvinnet minskar.  
Attityden till vegetarisk och vegetabilisk mat varierar bland eleverna, 
vilken visar sig i att antalet matgäster minskar och att matsvinnet ökar de 
dagar vi serverar enbart vegetariska måltider.  
 
Mot bakgrund av svårigheten att säkerställa näringsriktiga vegetabiliska 
måltider samt rådande varierande inställning till vegetarisk och 
vegetabilisk mat ser serviceförvaltningen att respektive elev fortsatt ges 
möjlighet att välja det alternativ som passar den bäst, i enlighet med 
Kostpolicy för Lunds kommun.  

Serviceförvaltningens förslag till beslut 
Servicenämnden förslås besluta 
 
att såsom sitt yttrande avseende motionen från FI – Vegetabilisk mat 

som norm i Lunds skolor och förskolor översända 
serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-04-01,  

 
att kommunkontoret i samråd med serviceförvaltningen initierar 

uppdatering av Kostpolicy för Lunds kommun under nästa 
mandatperiod samt  
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att i arbetet med att uppdatera Kostpolicy för Lunds kommun utreda 
förslag om vegetabilisk mat två gånger i veckan i skolan. 

Serviceförvaltningen 

Pål Svensson Johanna Ahl 
Servicedirektör Måltidschef 

Beslut expedieras till: 
Kommunkontoret 
Akten 



Utbildningsnämnden Protokollsutdrag 1 (4)
Sammanträdesdatum
2018-03-28

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 37 Yttrande över: Remiss i ärende Motion 
(FI) ”Vegetabilisk mat som norm i 
Lunds skolor och förskolor”

Dnr UN 2018/0186

Sammanfattning
Feministiskt initiativ (FI) har till kommunfullmäktige överlämnat en 
motion om införandet om vegetabilisk mat (vegansk) som norm i Lunds 
förskolor och skolor. Motionen lyfter hälso- och miljöaspekter som 
bakgrund till förslaget. Motionen föreslår att minst ett fullvärdigt 
veganskt kostalternativ serveras dagligen, samt att det minst två 
dagar/vecka endast ska serveras vegansk kost.

Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 14 mars 2018 dnr UN 
2018/0186
Motion från FI, Vegetabilisk mat som norm i Lunds skolor och förskolor 
den 18 december 2017, dnr KS 2017/1210.

Yrkanden
Louise Rehn Winsborg (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till 
yttrande med undantag för sista stycket i yttrandet.

Ulf Nilsson (L), Maria Gunnevik (KD) och Jesper Sahlén (V) instämmer 
i Louise Rehn Winsborgs (M) yrkande.

Anders Ebbesson (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till yttrande 
i sin helhet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande om bifall till 
förvaltningens förslag mot Louise Rehn Winsborgs (M) med fleras 
yrkande om bifall till förvaltningens förslag med undantag för sista 
stycket i yttrandet och finner sitt eget yrkande bifallet.

Votering begärs och följande voteringsproposition fastställes:

Ja för bifall till Anders Ebbessons (MP) yrkande 
Nej för bifall till Louise Rehn Winsborgs (M) med fleras yrkande.

Omröstningen utfaller enligt följande: Anders Ebbesson (MP), Stig 
Svensson (S), Cecilia Skoug (S), Per Almén (S), Ibrahim 
Kakahama (V) röstar ja.



Utbildningsnämnden Protokollsutdrag 2 (4)
Sammanträdesdatum
2018-03-28

Justerare Utdragsbestyrkande

Louise Rehn Winsborg (M), Rasmus Törnblom (M), Ulf Nilsson (L), 
Elias Grabka (C), Maria Gunnevik (KD) och Jesper Sahlén (V) röstar nej.

Med sex nej-röster mot fem ja-röster beslutar utbildningsnämnden 
således i enlighet med Louise Rehn Winsborgs (M) med fleras yrkande.

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar
att avge yttrande till kommunfullmäktige i enlighet med 

förvaltningens tjänsteskrivelse ”Yttrande över: Motion från FI, 
Vegetabilisk mat som norm i Lunds skolor och förskolor” 2018-03-
14 med undantag för sista stycket i yttrandet.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Akten.



Utbildningsnämnden Protokollsutdrag 3 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer
2018-03-28 UN 2018/0187

Justerare Utdragsbestyrkande

Utbildningsnämnden
Plats och tid Mötesrum Tågvirket, St. Södergatan 47, 2018-03-28 klockan 17.00–20.28

Ledamöter Anders Ebbesson (MP), ordförande
Stig Svensson (S), vice ordf
Louise Rehn Winsborg (M), 2:e v ordf
Per Almén (S)
Ulf Nilsson (L)
Jesper Sahlén (V)
Elias Grabka (C)
Maria Gunnevik (KD)

Tjänstgörande ersättare Cecilia Skoug (S), tjänstgör för Lotta Lövdén Berseus (S)
Rasmus Törnblom (M), tjänstgör för Betty Jansson (M)
Ibrahim Kakahama (V), tjänstgör för Helena Heintz (MP)

Ersättare Camilla Lundberg (L)
Ulrika Wallin (L)

Övriga Stefan Norrestam, utbildningsdirektör
Stewe Löfberg, nämndsekreterare
Anna Röjås, adm chef, §§ 30-40
Ingela Arheden, antagningschef , §§ 30-35
Magnus Sternudd, ekonom, §§ 30-36
John Jönsson, utvecklingsledare
Pernilla Svensson, IKT-samordnare, §§ 30-32
Sara Alfredsson, utvecklingsledare, §§ 30-37
Robert Jivegård, personalföreträdare LR
Hanna Thelin, personalföreträdare Lärarförbundet
1 åhörare

Justerare Stig Svensson (S)

Paragrafer § 30-44

Plats och tid för justering Utbildningskansliet onsdagen den 4 april 2018, kl. 10:30

Underskrifter



Utbildningsnämnden Protokollsutdrag 4 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer
2018-03-28 UN 2018/0187

Justerare Utdragsbestyrkande

Sekreterare
Stewe Löfberg

Ordförande
Anders Ebbesson (MP)

Justerare
Stig Svensson (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum 2018-03-28

Paragrafer § 30-44

Datum då anslaget sätts upp 2018-04-04 Datum då anslaget tas ned 2018-04-26

Förvaringsplats för protokollet Utbildningskansliet 

Underskrift
Stewe Löfberg



Utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse 1 (3)
Utbildningskansliet Diarienummer

2018-03-14 UN 2018/0186

Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress
Box 138 Stora Södergatan 47 046-35 50 00  utbildningsforvaltningen@lund.se  www.lund.se
22100 Lund

Sara Alfredsson

 

sara.alfredsson@lund.se

Utbildningsnämnden

Yttrande över: Remiss i ärende Motion (FI) 
"Vegetabilisk mat som norm i Lunds skolor 
och förskolor"
Sammanfattning
F! har till kommunfullmäktige överlämnat en motion om införandet om 
vegetabilisk mat (vegansk) som norm i Lunds förskolor och skolor. 
Motionen lyfter hälso- och miljöaspekter som bakgrund till förslaget. 
Motionen föreslår att minst ett fullvärdigt veganskt kostalternativ 
serveras dagligen, samt att det minst två dagar/vecka endast ska serveras 
vegansk kost.

Beslutsunderlag
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 14 mars 2018 dnr UN 
2018/0186 
Motion från FI, Vegetabilisk mat som norm i Lunds skolor och förskolor 
den 18 december 2017 dnr KS 2017/1210.  

Barnets bästa
Ärendet handlar bl.a. om att aktivt medverka till att minska matens 
miljöpåverkan genom att äta vegansk kost. Barn och elever påverkas i 
högsta grad av maten de äter. Det är inte säkert att vegansk kost är bra för 
barn och elever i Lund. Utbildningsförvaltningen har inte haft möjlighet 
att inhämta utförliga åsikter från barn i ärendet. 

Ärendet
F! har till kommunfullmäktige överlämnat en motion om ”Vegetabilisk 
mat som norm i Lunds skolor och förskolor” och föreslår att utbildnings-
förvaltningen ska servera ett veganskt måltidsalternativ varje dag i skolan 
samt att det två av veckans dagar enbart ska erbjudas ett 100% veganskt 
måltidsalternativ i skolan. I motionen lyfts även att svenskarna har ökat 
sin konsumtion av kött, ägg och mejeriprodukter sedan 1980-talet. Vidare 
anges att det minskar miljöpåverkan att äta mer vegetabiliskt (vegansk 
kost). Utbildningsnämnden ska avge ett yttrande i ärendet. 
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Diarienummer

2018-03-14 UN 2018/0186

Utbildningsförvaltningens förslag till yttrande
Skolorna arbetar kontinuerligt, i enlighet med skollag och läroplan, med 
arbetet med hållbar utveckling och människans respekt för miljön. I 
skolan ska all undervisning genomsyras av vissa övergripande perspektiv 
där miljö är ett av perspektiven. Undervisningen i alla ämnen ska bl.a. 
belysa hur samhällets funktioner och människans sätt att leva kan 
anpassas för att skapa hållbar utveckling. Eleverna ska även tränas i att ta 
ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka samt skaffa sig ett 
personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. 

Utbildningsförvaltningen ställer sig positiv till att aktivt medverka till att 
minska matens miljöpåverkan, men anser inte att det är möjligt att införa 
ett veganskt måltidsalternativ i skolan, istället för det vegetariska som 
erbjuds idag, som komplement till det ordinarie måltidsutbudet. 
Utbildningsförvaltningen kan inte ställa sig bakom förslaget att införa två 
dagar per vecka med 100% vegansk kost i skolan. 

Utbildningsförvaltningen har varit i kontakt med måltidsservice för att 
förhöra sig om det går att servera ett 100% veganskt kostalternativ i 
skolan. Måltidsservice uppger att de inte kan garantera att elever får i sig 
ett fullgott näringsinnehåll om 100% vegansk kost skulle serveras. 
Däremot ser måltidsservice inga problem att garantera ett fullgott 
näringsinnehåll när vegetarisk kost serveras till elever. 

Utbildningsförvaltningens skolor erbjuder redan idag minst ett 
vegetariskt alternativ varje dag. Detta är uppskattat av eleverna och 
skolorna ser det som en självklarhet att fortsätta med vegetariska 
alternativ och också positiva till att i större utsträckning kunna erbjuda 
veganska alternativ. Dock kan tilläggas att alla elever i förvaltningens 
verksamheter har möjlighet att få vegansk kost dagligen om så önskas. 

Utbildningsförvaltningen föreslår att en dag per vecka fortsätter vara helt 
vegetarisk i skolan samt att resterande dagar erbjuds ett vegetariskt 
alternativ parallellt med det nuvarande ordinarie måltidsutbudet. 

Förvaltningens förslag till beslut

Utbildningsnämnden föreslås besluta
att avge yttrande till kommunfullmäktige i enlighet med 

förvaltningens tjänsteskrivelse ” Yttrande över: Motion från F!, 
Vegetabilisk mat som norm i Lunds skolor och förskolor” 2018-03-
14.

Stefan Norrestam
Utbildningsdirektör

Sara Alfredsson
Utvecklingsledare



Tjänsteskrivelse 3 (3)
Diarienummer

2018-03-14 UN 2018/0186

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Akten.



Barn- och skolnämnden Protokollsutdrag 1 (4)
Sammanträdesdatum
2018-03-21

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 66 Remiss: Motion från F! - Vegetabilisk 
mat som norm i Lunds skolor och 
förskolor

Dnr BSN 2018/0045

Sammanfattning
F! har till kommunfullmäktige överlämnat en motion om ”Vegetabilisk 
mat som norm i Lunds skolor och förskolor” och föreslår att Barn- och 
skolnämnden ska servera ett veganskt måltidsalternativ varje dag i 
förskolan och skolan samt att det två av veckans dagar enbart ska 
erbjudas ett 100% veganskt måltidsalternativ i förskolan och skolan. 
Barn- och skolnämnden ska avge ett yttrande i ärendet.  
Barn- och skolförvaltningen instämmer inte i F!s förslag utan föreslår 
istället att en dag per vecka fortsätter vara helt vegetarisk i förskolan och 
skolan samt att resterande dagar erbjuda ett vegetariskt alternativ 
parallellt med det nuvarande ordinarie måltidsutbudet för att på det sättet 
vänja barn och elever vid att successivt äta mer vegetarisk kost, vilket 
framöver kan leda till en utökning av fler helvegetariska dagar.  
För Barn- och skolnämnden kan aktualiseringen av ett eventuellt 
införande av vegetarisk kost parallellt med det nuvarande ordinarie 
måltidsutbudet innebära ekonomiska konsekvenser. Det bör därför 
beaktas i tilldelande av medel till förvaltningens budget.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 mars 2018 dnr BSN 
2018/0045 
Motion från FI, Vegetabilisk mat som norm i Lunds skolor och förskolor 
den 18 december 2017 dnr KS 2017/1210

Yrkanden
Jens Modéer (MP) yrkar med instämmande av Yanira Difonis (MP) 
återremittera för förtydligande samt
att synliggöra och redogöra för vilka de ekonomiska konsekvenserna 
skulle vara, 
att lundaEko, agenda 2030 samt WHO/Livsmedelsverket 
rekommendationer beaktas
att föreslå kompetenshöjande insatser för att möta en ökad efterfrågan av 
vegetarisk kost.

Kenth Andersson (S) yrkar med instämmande av Alexander Lewerentz 
(M), Mattias Horrdin (C), Staffan Bolin (L) och John Sunnqvist (KD) 
bifall till förvaltningens förslag och avslag återremiss.



Barn- och skolnämnden Protokollsutdrag 2 (4)
Sammanträdesdatum
2018-03-21

Justerare Utdragsbestyrkande

Beslutsgång
Det finns således två yrkanden.

Ordförande ställer proposition på yrkandena 

Ja till Kenth Anderssons (S) yrkande
Nej till Jens Modéers (MP) yrkande

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med Kenth Anderssons 
(S) med fleras yrkande.

Beslut

BSN beslutar
att     avge yttrande till kommunfullmäktige i enlighet med förvaltningens 

tjänsteskrivelse ” Remiss: Motion från F! - Vegetabilisk mat som 
norm i Lunds skolor och förskolor” 2018-03-07.

Reservationer
Miljöpartiet föreslog en återremiss då vi ansåg att Barn- och 
skolförvaltningens svar vara bristfälligt. 
Enligt tjänsteskrivelsen antas det bli dyrare med vegetabilisk kost. Detta 
är inte korrekt. Animalisk kost är generellt dyrare än vegetabilisk kost.
Tjänsteskrivelsen initierar att måltidsservice inte har möjlighet att hantera 
omställningen till vegetabilisk kost då det inte finns tillräcklig kunskap 
bland personal ute på enheterna att tillhandahålla näringsriktig kost. BSF 
bör därför föreslå att måltidsservice aktivt höjer kompetens hos 
personalen för att möta ett ökat behov och efterfrågan av vegetabilisk 
kost. 
Vi menar att för att klara målen i LundaEko II bör måltiderna inom skola 
och förskola bli mer växtbaserade. Detta krävs också för att möta de 
klimatmål som går att finna i agenda 2030. 
Omvärldsanalysen var heller inte grundad i fakta utan rent spekulativ.
Av den anledningen väljer vi i Miljöpartiet att reservera oss mot beslutet.

Protokollsanteckningar
Caroline Ljungqvist (FI): Feministiskt Initiativ instämmer i Miljöpartiets 
yrkande.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret 
Akten



Barn- och skolnämnden Protokollsutdrag 3 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer
2018-03-21 BSN 2018/0158

Justerare Utdragsbestyrkande

Barn- och skolnämnden
Plats och tid Råbandsknopen, Stora Södergatan 47, Lund, 2018-03-21 klockan 17.00–

21.00

Ledamöter Monica Molin (S), ordförande
Yanira Difonis (MP), vice ordf
Staffan Bolin (L), 2:e v ordf
Kenth Andersson (S)
Mårten Spanne (S)
Jens Modéer (MP), tjänstgörande t o m §59 kl 19.00
Hanna Gunnarsson (V)
Astrid Rugsveen (M)
Alexander Lewerentz (M)
Mattias Horrdin (C)
John Sunnqvist (KD)

Tjänstgörande ersättare Rita Borg (S), tjänstgörande för Jens Modéer (MP) fr o m §60 kl 
19.30

Ersättare Ola Christiansson (S)
Charlotte Svanberg (M)
Håkan Friberg (L)
Sushma Uthappa-Schwerdt (L)
Karin Nilsson (C)
Caroline Ljungqvist (FI)

Övriga Jytte Lindborg, Skoldirektör, BSN
Elisabeth Salomonsson, Nämndsekreterare, BSN
Robert Dahlqvist, Kontorschef, BSN
Mats Jönsson, Skolchef, BSN
Jonas Eriksson, Kommunikatör, BSN
Sofia Güll, Kommunikatör, BSN
Anita Bengtsson, HR-konsult, BSN
Emma Möller, Utvecklingsledare, BSN
Ann Edvik, Utvecklingsledare, BSN
Ann-Britt Svensson, Ekonom, BSN
Mira Norrsell, Miljösamordnare, K&F
Gustav Svensson, Lokalplanerare, BSN
Sebastian Rånes, Lokalplanerare, BSN
Agneta Lindfors, Personalföreträdare, LR
Annika Kristiansson, Personalföreträdare, Lärarförbundet

Justerare Staffan Bolin (L)

Paragrafer § 56-72



Barn- och skolnämnden Protokollsutdrag 4 (4)
Sammanträdesdatum Diarienummer
2018-03-21 BSN 2018/0158

Justerare Utdragsbestyrkande

Plats och tid för justering Barn- och skolkontoret, Stora Södergatan 49, Lund, fredag 23 mars 2018 kl 
13:00

Underskrifter

Sekreterare
Elisabeth Salomonsson

Ordförande
Monica Molin (S)

Justerare
Staffan Bolin (L)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum 2018-03-21

Paragrafer § 56-72

Datum då anslaget sätts upp 2018-03-26 Datum då anslaget tas ned 2018-04-17

Förvaringsplats för protokollet Barn- och skolförvaltningen

Underskrift
Elisabeth Salomonsson



 

   

Barn- och skolförvaltningen Tjänsteskrivelse 1 (4) 

Skolkontoret  Diarienummer  

 2018-03-07 BSN 2018/0045  

    

 

Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress 
Box 41 Stora Södergatan 47 046-35 50 00   barnochskola@lund.se www.lund.se 

221 00 Lund      

 

Emma Möller 
046-3599248 
emma.moller@lund.se 

Barn- och skolnämnden 

 

Remiss: Motion från F! - Vegetabilisk mat som 
norm i Lunds skolor och förskolor 

Sammanfattning 
F! har till kommunfullmäktige överlämnat en motion om ”Vegetabilisk 

mat som norm i Lunds skolor och förskolor” och föreslår att Barn- och 

skolnämnden ska servera ett veganskt måltidsalternativ varje dag i 

förskolan och skolan samt att det två av veckans dagar enbart ska 

erbjudas ett 100% veganskt måltidsalternativ i förskolan och skolan. 

Barn- och skolnämnden ska avge ett yttrande i ärendet.  

 

Barn- och skolförvaltningen instämmer inte i F!s förslag utan föreslår 

istället att en dag per vecka fortsätter vara helt vegetarisk i förskolan och 

skolan samt att resterande dagar erbjuda ett vegetariskt alternativ 

parallellt med det nuvarande ordinarie måltidsutbudet för att på det sättet 

vänja barn och elever vid att successivt äta mer vegetarisk kost, vilket 

framöver kan leda till en utökning av fler helvegetariska dagar.  

 

För Barn- och skolnämnden kan aktualiseringen av ett eventuellt 

införande av vegetarisk kost parallellt med det nuvarande ordinarie 

måltidsutbudet innebära ekonomiska konsekvenser. Det bör därför 

beaktas i tilldelande av medel till förvaltningens budget. 

Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 mars 2018 dnr BSN 

2018/0045.  

Motion från FI, Vegetabilisk mat som norm i Lunds skolor och förskolor 

den 18 december 2017 dnr KS 2017/1210.   

Barnets bästa 
Ärendet handlar bl.a. om att aktivt medverka till att minska matens 

miljöpåverkan, vilket är bra för barn och elever i Lund men eftersom 

måltidsservice i Lund inte i dagsläget kan garantera ett fullgott 

näringsinnehåll i vegansk kost är det inte i barnets bästa att införa 

vegansk kost. 
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  Diarienummer  

 2018-03-07 BSN 2018/0045  

    

 

 

Ärendet 
F! har till kommunfullmäktige överlämnat en motion om ”Vegetabilisk 

mat som norm i Lunds skolor och förskolor” och föreslår att Barn- och 

skolnämnden ska servera ett veganskt måltidsalternativ varje dag i 

förskolan och skolan samt att det två av veckans dagar enbart ska 

erbjudas ett 100% veganskt måltidsalternativ i förskolan och skolan. I 

motionen lyfts även att svenskarna har ökat sin konsumtion av kött, ägg 

och mejeriprodukter sedan 1980-talet. Vidare anges att det minskar 

miljöpåverkan att äta mer vegetabiliskt (vegansk kost). Barn- och 

skolnämnden ska avge ett yttrande i ärendet.  

 

Barn- och skolförvaltningens förslag till yttrande 
Förskolorna och skolorna arbetar kontinuerligt, i enlighet med skollag 

och läroplan, med arbetet med hållbar utveckling och människans respekt 

för miljön. Förskolan ska enligt läroplanen lägga stor vikt vid miljö- och 

naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv 

framtidstro ska prägla förskolans verksamhet. Förskolan ska medverka 

till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö 

och förstå sin delaktighet i naturens kretslopp. Verksamheten ska hjälpa 

barnen att förstå hur vardagsliv och arbete kan utformas så att det bidrar 

till en bättre miljö. I skolan ska all undervisning genomsyras av vissa 

övergripande perspektiv där miljö är ett av perspektiven. Undervisningen 

i alla ämnen ska bl.a. belysa hur samhällets funktioner och människans 

sätt att leva kan anpassas för att skapa hållbar utveckling. Eleverna ska 

även tränas i att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka samt 

skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala 

miljöfrågor.  

 

Barn- och skolförvaltningen har varit i kontakt med måltidsservice för att 

förhöra sig om det går att servera ett 100% veganskt kostalternativ till 

barn och elever. Måltidsservice uppger att de inte kan garantera att barn 

och elever får i sig ett fullgott näringsinnehåll om 100% vegansk kost 

skulle serveras. Däremot ser måltidsservice inga problem att garantera ett 

fullgott näringsinnehåll när vegetarisk kost serveras till barn och elever.  

 

Vid efterhörande med skolledare och måltidsservice så har det visat sig 

att skolorna beställer färre antal portioner när det är vegetarisk kost på 

matsedeln vilket bör innebära att elever äter något mindre mat de dagar 

det serveras vegetarisk kost. Samtidigt påpekar både måltidsservice och 

rektorerna att det beror på vad för sorts vegetarisk kost det handlar om, 

när det är vegetariska biffar, soppor eller falafel så beställer skolorna inte 

färre portioner utan det är framförallt när det är vegetariska grytor, 

gratänger eller ”såser”.  

 

Barn- och skolförvaltningen har även inhämtat information från förskolor 

i Lund om hur de små barnen äter när det är vegetarisk kost. En generell 

bild som ges är att de små barnen äter sämre när det serveras vegetariskt 

och att det äts mer mellanmål de dagar det varit vegetarisk kost. 
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Samtidigt är många förskolor positiva till att vänja barnen vid vegetarisk 

kost och arbetar kontinuerligt med detta.  

 

Skolornas bild av vegetarisk kost är mer splittrad. Det finns ett fåtal 

skolor som i nuläget serverar ett vegetariskt alternativ dagligen som 

komplement. Även skolorna uppger att eleverna äter mindre när det 

serveras helvegetariskt och att både skolan och måltidsservice behöver 

förbättra arbetet med vegetarisk kost. Vissa skolor har identifierat att de 

behöver arbeta mer med att entusiasmera eleverna inför att äta 

vegetariskt samtidigt som skolorna ser ett behov av att måltidsservice 

utvecklar och förnyar de vegetariska alternativen.  

 

Vidare har elevråd på några högstadieskolor tillfrågats om hur de ser på 

vegetarisk mat och även bilden de ger är splittrad. Något elevråd är 

mycket positiv till vegetarisk mat och vill ha fler helvegetariska dagar 

medan andra elevråd tycker att en helvegetarisk dag är för mycket. 

 

Barn- och skolförvaltningen ställer sig positiv till att aktivt medverka till 

att minska matens miljöpåverkan men anser inte, mot bakgrund av 

ovanstående omvärldsbevakning, att det är möjligt att införa ett veganskt 

måltidsalternativ i förskola och skola som komplement till det ordinarie 

måltidsutbudet. Barn- och skolförvaltningen kan inte heller ställa sig 

bakom förslaget att införa två dagar per vecka med 100% vegansk kost i 

förskolan och skolan.  

 

Barn- och skolförvaltningen föreslår istället att en dag per vecka 

fortsätter vara helt vegetarisk i förskolan och skolan och att det 

resterande veckodagar erbjuds ett vegetariskt alternativ parallellt med det 

nuvarande ordinarie måltidsutbudet. För att på det sättet vänja barn och 

elever vid att successivt äta mer vegetarisk kost, vilket framöver kan leda 

till en utökning av fler helvegetariska dagar.  

 

För Barn- och skolnämnden kan aktualiseringen av ett eventuellt 

införande av vegetarisk kost parallellt med det nuvarande ordinarie 

måltidsutbudet innebära ekonomiska konsekvenser. Det bör därför 

beaktas i tilldelande av medel till förvaltningens budget. 
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Förvaltningens förslag till beslut 

Barn- och skolnämnden föreslås besluta 
att avge yttrande till kommunfullmäktige i enlighet med 

förvaltningens tjänsteskrivelse ” Remiss: Motion från F! - 

Vegetabilisk mat som norm i Lunds skolor och förskolor” 2018-03-

07.  

 

Jytte Lindborg 

Skoldirektör 

Emma Möller 

Utvecklingsledare 

 

Beslut expedieras till: 

Kommunkontoret 

Akten. 
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Kostpolicy 
för Lunds kommun
Kommungemensamt styrdokument för kost, livsmedel  
och måltider i Lunds kommun. Beslutad av kommun 
fullmäktige, gäller från och med 20140828
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Inledning
I Lunds kommun är engagemanget stort för den goda 
och värdefulla måltiden. Lundaslätten erbjuder Sveriges 
finaste åkermark vilket har bidragit till att skapa goda 
mat traditioner. Vällagad mat och tilltalande måltider i 
inbjudande miljö är viktigt för lundaborna. Mat och mål-
tider berör alla – för välbefinnande, som källa till glädje, 
som mötesplats och kulturbärare. 

För lundaborna är det också viktigt att mat produceras 
på ett sätt som inte äventyrar matförsörjningen för kom-
mande generationer. Därför tillagar och serverar Lunds 
kommun med stolthet mat och måltider som så långt som 
möjligt är producerade klimatsmart, gynnar den biolo-
giska mångfalden, utan kemiska bekämpningsmedel och 
handelsgödsel samt med goda arbetsvillkor. 

En kostpolicy för Lund ska spegla alla dessa aspekter. 
Kommunens ambition är att mat och måltider ska bidra 
till matglädjen och medverka till en god folkhälsa.
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Varför en kostpolicy?
Kostpolicyn är ett kommun
gemensamt styrdokument samt ett 
stöd och verktyg för förtroende-
valda och verksamheter att styra, 
säkerställa och profilera mat och 

mål tider som erbjuds av Lunds 
kommun. Med hjälp av kostpolicyn 

tydliggörs kommunens målsättning 
att matgäster i Lund ska erbjudas goda 

måltider i en trivsam miljö, tillagade av 
bra råvaror som producerats med fokus på 

en hållbar utveckling. 

Alla ska känna trygghet i att mat och måltider har 
rätt näringsinnehåll samt att råvaror, måltidsmiljö och livs

medels hygien håller hög kvalitet. Goda matvanor ska grundläggas 
och matlusten ska stimuleras. Mat och måltider ska bygga på kloka val 
för hälsa och miljö inom kommunens ekonomiska ramar. 

Kostpolicyn ska följas vid upphandling och inköp, entreprenad och så 
långt som möjligt vid representation. 

Kostpolicy för vem?
Kostpolicyn riktar sig till alla som på något sätt handhar och tar del av 
kommunens mat och måltider. Det kan vara förskolebarn, skolelever 
eller personer i olika typer av boenden, personal, vårdnadshavare, anhö-
riga med flera. 

För mat och måltider som hanteras och tillhandahålls inom till exempel 
bad och fritidsanläggningar, cafeterior, restauranger, daglig verksamhet, 
social omsorg och träffpunkter ska kostpolicyn ses som ett vägledande 
dokument och kommunens ambitionsnivå med mat och måltider ska 
återspeglas i utbudet till den betalande matgästen.
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Uppföljning och ansvar
Kostpolicyn innehåller inga indikatorer och nyckeltal på till exempel 
andel inköpta ekologiska livsmedel. Konkreta siffermål framgår av  
LundaEko1 och andra styrdokument.

Kostpolicyn uppdateras en gång per mandatperiod.
 
Varje nämnd ansvarar för att kostpolicyn efterlevs och ska följa upp att 
alla verksamheter med mat och måltider arbetar i enlighet med policyn. 
Kostpolicyn ska kompletteras med för verksamheten anpassade riktlinjer 
som är kända hos såväl matgäster som personal. Nämnderna ansvarar 
också för att policyn ligger som grund för såväl intern som extern be-
ställning av verksamhet där måltider ingår. 

1. LundaEko är Lunds kommuns program i ekologisk hållbar utveckling.
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Övergripande för mat och måltider
• Goda måltider ska tillagas och serveras på ett för alla säkert sätt med 

matglädje, kvalitet och bra näringsinnehåll – måltiderna ska alltid 
vara något att se fram emot.

• Maten som serveras ska vara näringsriktig, god, omväxlande och av 
hög kvalitet oavsett maträtt och/eller specialkost.

• Måltidsmiljön ska under hela serveringstiden vara inbjudande, triv-
sam, hälsofrämjande och bidra till en fin helhetsupplevelse av mål
tiden.

• Vid servering ska det finnas tydlig information om maträtternas inne-
håll.

• Måltider ska uppfylla rekommendationer och riktlinjer som är utfär-
dade av Livsmedelsverket och Socialstyrelsen. Matens innehåll ska 
motsvara nordiska näringsrekommendationer (NNR) och svenska 
näringsrekommendationer (SNR).

• Möjlighet att aktivt påverka och ta ansvar för maten och måltidsmil-
jön ska främjas genom forum som stimulerar till engagemang där till 
exempel matgäster, anhöriga samt personal och/eller berörda chefer 
medverkar. 

Källa: Bra mat i skolan, SLV 2013

Näringsriktig

Hållbar

Trivsam

Integrerad

God

Säker



7

Källa: Bra mat i skolan, SLV 2013

Maten ska 
vara nyttig, 
omväxlande 
och av hög 
kvalitet.

Måltiderna  
ska vara 
något att se 
fram emot.

Maten ska  
tillagas så 
nära mat-
gästen som 
möjligt.
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• Bemötande mellan matgäster och personal ska vara trevligt och 
respekt fullt och bidra till att måltiden blir en positiv upplevelse.

• Personal som arbetar med måltider ska ha relevant utbildning, stort 
engagemang och kunskap samt ges löpande kompetensutveckling för 
sitt uppdrag.

• I varje verksamhet där livsmedel hanteras ska det finnas tydliga ruti-
ner och regelbunden egenkontroll för säker mat. En tydlig ansvarsför-
delning säkerställer vem som ansvarar för att lagstiftningen följs.

• Strävan är att tillagning av maten sker så nära matgästen som möjligt.

• Andelen hel- och halvfabrikat ska minimeras och då de används ska 
de vara av hög kvalitet.

• Livsmedel ska vara fria från onödiga tillsatser.

• Genom ett långsiktigt, strategiskt arbete ligger Lunds kommun i fram-
kant i Sverige vad gäller hållbara livsmedelsinköp. För att ständigt bli 
bättre och främja en fortsatt hållbar utveckling är inriktningen att:

 – ställa krav i upphandling på miljöhänsyn, ekologiskt 
producerat, god djurhållning, rättvis handel, ursprungs-
märkning och fritt från genmodifiering

 – välja livsmedel med så liten miljö och klimatpåverkan 
som möjligt

 – främja intaget av grönsaker, baljväxter, frukt och spann-
mål, samt där det är möjligt öka utbudet av vegetariska 
maträtter

 – i möjligaste mån välja kött från ekologiskt uppfödda och 
om möjligt naturbetande djur 

 – sträva efter att minska andelen kött utan att det äventyrar 
näringsinnehållet

 – välja fisk från hållbara bestånd
 – säsongsanpassa inköp och utbud
 – öka andelen lokalt producerade livsmedel som uppfyller 

uppställda krav
 – aktivt arbeta med att minimera matsvinnet
 – ställa krav i upphandling på förpackningar, bruksma-

terial och transporter med så liten miljö, klimat och 
hälsopåverkan som möjligt.
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Hållbara livsmedelsinköp

Lunds kommun ställer krav
i upphandling på miljöhänsyn, ekologiskt  
producerat, god djurhållning, rättvis handel, 
ursprungsmärkning och fritt från gen
modifiering 

Lunds kommun väljer
livsmedel med så liten miljö och klimat
påverkan som möjligt

Lunds kommun främjar 
intaget av grönsaker, baljväxter, frukt och 
spannmål

Lunds kommun strävar efter att
– välja kött från ekologiskt uppfödda och om 
möjligt naturbetande djur 
– välja fisk från hållbara bestånd
– säsongsanpassa inköp och utbud
– öka andelen lokalt producerade livsmedel 

Lunds kommun arbetar aktivt med att
minimera matsvinnet
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Måltider inom barnomsorg, skola, fritidshem 
och öppen fritidsverksamhet
• Måltiderna ska vara en självklar del av den pedagogiska verksamheten. 

• Måltiderna ska underlätta lärandet genom mätta, pigga och friska barn 
och elever som ser ett värde i maten. 

• Vid lunchserveringen bör skoleleverna erbjudas minst två maträtter 
att välja mellan, varav minst ett laktoovovegetariskt2 alternativ. 

• Lokaler ska vara fria från nötter, jordnötter och mandel.

• Skollunchen schemaläggs med strävan att: 

 – varje elev äter vid samma tidpunkt varje dag
 – lunchen serveras mellan kl 11.00 och 13.30
 – alla elever har minst 20 minuter att sitta ner och äta  

(utöver tid att ta mat och lämna disk) 

2. Laktoovovegetarisk mat innehåller mjölk och äggprodukter.
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 – kötiden hålls så kort som möjligt
 – det upplevs som lika trevligt att äta i matsalen oavsett 

tidpunkt under hela lunchserveringen
 – måltiden ger tillfälle för samvaro och samtal mellan 

vuxna, barn och elever. 

• Vid servering av frukost och mellanmål följs livmedelsverkets  
rekommendationer – smörgås med pålägg, mjölk eller mjölk
produkter, flingor/gryn, grönsaker och frukt eller bär i variation över 
veckans dagar. Tiden för mellanmålet ska anpassas till tidpunkten för 
skol lunchen.

• Måltiderna kan användas som ett pedagogiskt verktyg i under
visningen för att väcka barns och elevers nyfikenhet kring mat, hälsa 
och hållbar utveckling.

• Ett fullvärdigt näringsintag vid varje måltid säkerställs när matgästen 
äter av alla måltidskomponenter enligt tallriksmodellen3. 

3. Statens Livsmedelsverks modell för en näringsmässigt bra sammansatt måltid.

Källa: Tallriksmodellen SLV
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• Specialkost tillhandahålls av medicinska skäl och i möjligaste mån av 
etiska eller religiösa skäl. Samråd sker mellan eleven och skolsköter-
skan, läkarintyg kan erfordras. Inom förskolan sker dialogen mellan 
förskolans personal, vårdnadshavare och barnhälsovård (BVC).

 – Vid specialkost av medicinska skäl används det kommun
gemensamma kostintyget. 

 – Vid vissa specialkoster kan en näringsmässigt fullvärdig 
måltid vara svår att uppnå. Dialog mellan berörda är här 
viktig för att uppmärksamma vikten av näringsriktiga 
måltider även utanför verksamheten.

 – Vid specialkost innehållande animaliska livsmedel med 
tillagnings- och/eller slaktmetoder som kommunen ej 
kan tillhandhålla erbjuds den vegetariska måltiden.

 – För att säkerställa att ingen kontaminering4 sker får 
inte livsmedel och mat tas med till matserveringen från 
hemmet eller på annat sätt utifrån av matgäster eller 
besökare.

• Näringsfattig mat såsom godis, snacks, kakor, glass och söta drycker 
ska inte serveras. Vissa undantag knutna till traditioner under årets 
högtider kan motiveras, som till exempel pepparkaksbak. 

• Caféverksamheter inom skola och fritidsverksamhet ska drivas utifrån 
ett hälsosamt perspektiv. Caféernas sortiment ska därför medvetet 
bygga på näringsriktiga och hälsosamma alternativ och utbudet av 
läsk, godis och sötsaker ska minimeras. 

 – Utbudet och prissättning i skolcaféer och försäljning ska 
vara sådant att sunda och nyttiga val främjas. 

 – Öppettider och utbud i skolcaféer och vid liknande 
försäljning ska inte konkurrera med eller ersätta skol-
lunchen. 

 – Skolcaféer och liknande försäljning ska utformas så att 
det ger möjlighet till avkoppling och social samvaro.

 

4. Kontaminering = maten utsätts för något olämpligt som kan medföra en negativ hälsoeffekt.
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Måltider inom vård och omsorg
• Brukarnas möjlighet till delaktighet, valfrihet och självbestämmande 

är viktiga begrepp.

• Menyer, maträtter och måltidsmiljö ska anpassas efter den enskildes 
individuella behov, vanor och önskemål för att ge god livskvalitet. 
Hänsyn ska tas till kulturella, religiösa och etiska önskemål.

• Maten ska tillgodose den enskildes behov av energi och närings-
ämnen för att ge förutsättningar för en god hälsa.

• Måltidsmiljöerna ska utformas så att den enskilde upplever dem som 
behagliga och trivsamma.

• Personalen ska ha relevant kunskap och rutiner för att förebygga, 
upptäcka och åtgärda ät och nutritionsproblem.
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Mer om mat och måltider

▶ www.slv.se 
Svenska Näringsrekommendationer (SNR), SLV 2005
Nordiska Näringsrekommendationer (NNR), SLV 2012
Bra mat i skolan, SLV 2013
Bra mat i förskolan, SLV 2007
Bra mat i äldreomsorgen, SLV 2011
Bra mat på jobbet, SLV 2007
Uppmuntra till bra måltider, SLV 2012

▶ www.lund.se
Lunds kommuns rekommendation om nötter, jordnötter och mandel 
Lunds kommuns kommungemensamma intyg vid födoämnesallergi  
Lunds kommuns LundaEko 
Lunds kommuns allergikommitté
Lunds kommuns klimat, miljö och hållbarhetsarbete
Lunds kommun, Riktlinjer för mat och måltidsmiljö för äldre

▶ www.riksdagen.se
Lagen om offentlig upphandling (LOU)
Livsmedelslagen
Skollagen 2010:800 kap 10
Socialtjänstlagen (SOL)
Hälso och sjukvårdslagen (HSL)
Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
Renhållningslagen
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Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (4)

Sammanträdesdatum

2018-11-07

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 330 Motion från Inga-Kerstin Eriksson (C) och 
Mattias Horrdin (C) ”Flytta det planerade 
ridhuset”

Dnr KS 2018/0556

Sammanfattning
Inga-Kerstin Eriksson (C) och Mattias Horrdin (C) har lämnat en 
motion till kommunfullmäktige i vilken de yrkar att 
kommunfullmäktige beslutar att beslutet om ridhuset på 
Ladugårdsmarken skjuts upp och att berörda nämnden tar de 
initiativ som krävs för att bygga en ridanläggning på Östra Torns 
Nygård.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 24 september 2018
Kommunfullmäktigas beslut den 30 augusti 2018 § 123
Inga-Kerstin Eriksson (C) och Mattias Horrdin (C) motion den 13 juli 
2018, dnr KS 2018/0113

Yrkanden
Inga-Kerstin Eriksson (C), Börje Hed (FNL), Fredrik Ljunghill (M) och 
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige besluta

att bifalla motionen på så sätt att tidigare beslut om ridhusets 
placering upphävs och att berörda nämnder tar de initiativ som 
krävs för att bygga en ridanläggning på Östra Torns Nygård.

 

Björn Abelson (S), Axel Hallberg (MP), Philip Sandberg (L) 
och Hedvig Åkesson (KD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med kommunkontorets förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Björn Abelsons (S) 
m.fl. yrkande.

Omröstning begärs. 

Kommunstyrelsen godkänner följande voteringsordning:

Ja för bifall till Björn Abelsons (S) m.fl. yrkande.

Nej för bifall till Inga-Kerstin Erikssons (C) m.fl. yrkande.



Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2 (4)

Sammanträdesdatum

2018-11-07

Justerare Utdragsbestyrkande

Omröstningen utfaller enligt följande:

Philip Sandberg (L), Camilla Neptune (L), Hedvig Åkesson (KD), 
Anders Almgren (S), Fanny Johansson (S), Lena Fällström (S), Axel 
Hallberg (MP) och Helena Falk (V) röstar ja.

Fredrik Ljunghill (M), Birger Swahn (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), 
Börje Hed (FNL) och Hans-Olof Andersson (SD) röstar nej. 

Med 8 ja-röster mot 5 nej-röster beslutar kommunstyrelsen således i 
enlighet med Björn Abelsons (S) m.fl. yrkande.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen

Reservationer
Fredrik Ljunghill (M), Birger Swahn (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), 
Börje Hed (FNL) och Hans-Olof Andersson (SD) reserverar sig mot 
kommunstyrelsens beslut.

Följande skriftliga reservation inges: Protbil. § 330/01-02.

Protokollsanteckningar
Cherry Batrapo (FI): FI ställer sig bakom kommunkontorets förslag.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten



Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 3 (4)

Sammanträdesdatum Diarienummer

2018-11-07 KS 2018/0384

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Plats och tid Knutssalen, Rådhuset, 2018-11-07 klockan 15.00–18.20

Ledamöter Philip Sandberg (L), ordförande
Fredrik Ljunghill (M), vice ordf
Anders Almgren (S), 2:e v ordf, tjänstgör inte § 328 pga jäv
Camilla Neptune (L)
Birger Swahn (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Börje Hed (FNL)
Hedvig Åkesson (KD)
Fanny Johansson (S)
Björn Abelson (S), tjänstgör inte § 310 pga jäv
Helena Falk (V)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Lena Fällström (S), tjänstgör för Björn Abelson § 310 och för 
Anders Almgren (S) § 328
Axel Hallberg (MP), tjänstgör för Karin Svensson Smith (MP)

Ersättare Fabian Zäll (L)
Christine Ohlsson (M)
Klas Svanberg (M)
Louise Rehn Winsborg (M)
Mattias Horrdin (C)
Kenth Andersson (S)
Mats Olsson (V)
Cherry Batrapo (FI)
Christoffer Brinkåker (SD)

Övriga Christoffer Nilsson, kommundirektör
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör
Patrik Persson, controller
Johanna Davander, kommunikationschef
Kajsa Hansson Sigvardsson, kommunikatör
Emma Mesán, kommunjurist
Pernilla Ardhe, kommunjurist, sekreterare

Justerare Anders Almgren (S)
Fanny Johansson (S)

Paragrafer § 299-334



Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 4 (4)

Sammanträdesdatum Diarienummer

2018-11-07 KS 2018/0384

Justerare Utdragsbestyrkande

Plats och tid för justering Rådhuset, måndagen den 19 november 2018, kl 11.00

Underskrifter

Sekreterare

Pernilla Ardhe

Ordförande

Philip Sandberg (L)

Justerare

Anders Almgren (S) Fanny Johansson (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom 
anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2018-11-07

Paragrafer § 299-334

Datum då anslaget sätts upp 2018-11-20 Datum då anslaget tas ned 2018-12-12

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/Bruksgatan 22

Underskrift

Pernilla Ardhe



 

 

 

 

 

Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 7 november 

2018, ärende 22. Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens 

område, (KF) Dnr KS 2018/0726 

 

Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet, till förmån för 

vårt eget avslagsyrkande. Förslaget var att höja timtaxan från 966 kronor 

till 1100 kronor. Vi anser att det är bättre att sätta ett förändringstryck på 

arbetet så att priserna för kontrollverksamheten inte rusar iväg.  

 

 

För Sverigedemokraterna 2018-11-07 

 

 

_____________________ 

Hans-Olof Andersson 

ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund 



Reservation 
Ärende 19-22   
Dnr KS 2018/0723 
Dnr KS 2018/0724 
Dnr KS 2018/0725 
Dnr KS 2018/0726  

1 
 

Socialdemokraterna reservation ärende 19-22 

Vi socialdemokrater ser gärna att möjligheten till en indexuppräkning för dessa taxor utreds. 
Det finns många fördelar med att taxejusteringarna i huvudsak följer ett index. Det blir mer 
förutsägbart och det finns en logik i att justeringarna följer prisutvecklingen. Att det borgerliga 
minoritetsstyret dock samma dag som kommunstyrelsen sammanträder presenterar ett färdigt 
förslag på vilket index som ska gälla är dock inte ett seriöst sätt att diskutera en sådan 
indexering. Istället borde uppdraget vara bredare utformat så att olika index ses över och det 
som bäst lämpar sig i sammanhanget är det som föreslås användas. Det kan mycket väl vara det 
index som det borgerliga minoritetsstyret föreslagit. Men utan en ordentlig utredning går det 
inte att ta ställning till förslaget. 

Därför reserverar vi socialdemokrater oss mot kommunstyrelsens beslut till förmån för vårt eget 
yrkande. 

 

 

Anders Almgren (S) Fanny Johansson (S) 
2:e vice ordförande kommunstyrelsens Ledamot kommunstyrelsen  

 

 



Kommunkontoret Tjänsteskrivelse 1 (2)

Strategiska utvecklingsavdelningen 2018-09-24 Diarienummer

KS 2018/0556

Postadress Besöksadress Telefon växel Internetadress E-post
Box 41
221 00 Lund

Stortorget 7 046-35 50 00 www.lund.se kommunkontoret@lund.se

Britt Steiner

046-3596398

britt.steiner@lund.se

Kommunstyrelsen

Motion från Inga-Kerstin Eriksson (C) och Mattias 
Horrdin (C) "Flytta det planerade ridhuset"

Sammanfattning
Inga-Kerstin Eriksson (C) och Mattias Horrdin (C) har lämnat en 
motion till kommunfullmäktige i vilken de yrkar att 
kommunfullmäktige att beslutet om ridhuset på Ladugårdsmarken 
skjuts upp och att berörda nämnden tar de initiativ som krävs för att 
bygga en ridanläggning på Östra Torns Nygård.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 24 september 2018
Kommunfullmäktigas beslut den 30 augusti 2018 §  123
Inga-Kerstin Eriksson (C) och Mattias Horrdin (C) motion den 13 juli 
2018, dnr KS 2018/0113

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys har inte bedömts relevant i detta skede av 
ärendet. 

Ärendet
Inga-Kerstin Eriksson (C) och Mattias Horrdin (C) har lämnat en 
motion till kommunfullmäktige i vilken de yrkar att 
kommunfullmäktige att beslutet om ridhuset på Ladugårdsmarken 
skjuts upp och att berörda nämnden tar de initiativ som krävs för att 
bygga en ridanläggning på Östra Torns Nygård.

De för fram i motionen att Östra Torns Nygård är en perfekt 
placering med tanke på kollektivtrafik och cykelmöjligheter samt att 
Hardebergaspåret kan användas som ridväg, vilket gör att hästar och 
ryttare lätt kan komma ut ur staden. Befintliga gårdsbyggnader 
bedöms vara i bra skick, vilket bidrar till att hålla nere kostnaderna 
för anläggningen. 
I motionen framförs att för att inte fördröja byggnationen av det 
efterlängtade ridhuset är det viktigt att kommunen omedelbart tar 
kontakt med berörd fastighetsägare för att inleda förhandlingar om 
köp och ändrar sin planering från Ladugårdsmarken till Östra Torn. 



Tjänsteskrivelse 2 (2)

2018-09-24 Diarienummer

KS 2018/0556

Kommunkontorets kommentar 
Kommunfullmäktige beslutade den 30 augusti att ge 
servicenämnden i uppdrag att uppföra en ny ridanläggning
för 72,3 miljoner kronor, att finansieringen av mellanskillnaden i 
driftkostnaden mellan den gamla och nya ridanläggningen arbetas in 
i EVP 2019-2021.
Kommunkontoret bedömer att planeringen för beställning av 
ridanläggning på Ladugårdsmarken 5:8 i Lund har kommit så långt 
att det inte är lämpligt att söka ny placering. Kommunkontoret 
föreslår att motionen avslås med hänvisning till 
kommunfullmäktiges beslut. 

Kommunkontorets förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen

Carin Hillåker
tf kommundirektör

Britt Steiner
Planeringschef

Beslut expedieras till:
Inga-Kerstin Eriksson (C),
Mattias Horrdin (C) .





Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 1 (10)

Sammanträdesdatum

2018-08-30

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 123 Beställning av ridanläggning på 
Ladugårdsmarken 5:8 i Lund

Dnr KS 2018/0113

Sammanfattning
 

Lunds kommun planerar för att omlokalisera nuvarande 
ridanläggning då den inte uppfyller dagens krav och dess placering 
inne i Lunds tätort inte längre är optimal.

På anläggningen ska det bedrivas föreningsverksamhet, där 
basverksamheten är ridskola. Anläggningen ska innehålla två ridhus, 
administrationsdel, omklädningsutrymmen, förvaringsutrymmen, en 
stalldel och ridbanor utomhus. Kostnaden för investeringen bedöms 
(2017) till 72 300 000 kronor. Planeringen är att Lunds civila 
ryttarförening (LCR) ska hyra och driva anläggningen. Andra 
ryttarföreningar i kommunen ska beredas plats vid behov i den nya 
anläggningen.

Kommunfullmäktige beslutade den 31 maj 2018 att återremittera 
ärendet till kommunstyrelsen för att ta fram ett giltigt avtal om 
ridvägar för området kring Ladugårdsmarken.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut den 15 augusti 2018, § 215
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 9 juli 2018
Avtal ridväg Ladugårdsmarken LK Kyrkan den 13 mars 2003
Ridvägar- klasser
Ridvägar- väghållare
Kommunfullmäktiges beslut den 31 maj 2018 § 93
Kommunstyrelsens beslut den 22 maj 2018 § 144
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 26 april 2018

Anföranden
Elin Gustafsson (S), Gunnar Brådvik (L), Ulf Nymark (MP), Christer 
Wallin (M), Zoltan Wagner (-), Inga-Kerstin Eriksson (C), Hans-Olof 
Andersson (SD), Ewa Björnberg (MP), Börje Hed (FNL), Mats Olsson 
(V), Anna-Lena Hogerud (S), Cherry Batrapo (FI), Torsten Czernyson 
(KD) och Sven-Bertil Persson (V) yttrar sig.



Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 2 (10)

Sammanträdesdatum

2018-08-30

Justerare Utdragsbestyrkande

Yrkanden
Elin Gustafsson (S), Gunnar Brådvik (L), Ulf Nymark (MP), Anna-Lena 
Hogerud (S), Cherry Batrapo (FI), Torsten Czernyson (KD) och Sven-
Bertil Persson (V) yrkar att kommunfullmäktige beslutar

att ge servicenämnden i uppdrag att uppföra en ny ridanläggning för 
72,3 miljoner kronor,

att finansieringen av mellanskillnaden i driftkostnaden mellan den 
gamla och nya ridanläggningen arbetas in i EVP 2019-2021.

 

Inga-Kerstin Eriksson (C) yrkar att kommunfullmäktige ska 
återremittera ärendet till kommunstyrelsen för att i samverkan med 
berörda förvaltningar undersöka möjligheten att förlägga ridhuset 
på Östra Torns Nygård. I andra hand yrkas avslag på förslaget.

 

Hans-Olof Andersson (SD) och Christer Wallin (M) yrkar avslag på 
förslaget.

 

Ulf Nymark (MP) yrkar avslag på återremissyrkandet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer först proposition på återremissyrkandet mot 
avslag och finner att kommunfullmäktige avslår återremissyrkandet.

 

Omröstning begärs.

 

Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsordning.

 

Ja för avslag på återremissyrkandet.

Nej för bifall till återremissyrkandet.

 

Omröstningen utfaller enligt följande.



Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 3 (10)

Sammanträdesdatum

2018-08-30

Justerare Utdragsbestyrkande

 Beställning av ridanläggning på Ladugårdsmarken 5:8 i Lund
Ledamöter Parti Kret

s
Ersättare Ja Nej Avst Frånv Kvitt

Lennart Prytz                           (S)       Alla                                              X    
Christina Sjöström                      (MP)      Alla                                              X    
Holger Radner                           (L)       Alla                                              X    
Bo Kjellberg                            (SD)      Alla      Gunilla  Hedlund 

Mikulasek              
X    

Marie Henschen                          (FNL
)     

Alla                                              X   
Jan Annerstedt                          (FNL

)     
Alla                                              X   

Ulf Nilsson                             (L)       Alla                                              X    
Lars V Andersson                        (C)       Alla                                              X   
Agneta  Lindskog                        (KD)      Alla                                              X    
Ulf  Nymark                             (MP)      Alla                                              X    
Torsten Czernyson                       (KD)      Alla                                              X    
Inga-Kerstin Eriksson                   (C)       Alla                                              X   
Bernt Bertilsson                        (C)       Alla                                              X   
Monica Molin                            (S)       Alla                                              X    
Sven-Bertil Persson                     (V)       Alla                                              X    
Mia Honeth                              (L)       Alla                                              X    
Göran Wallén                            (M)       Alla                                              X   
Stig Svensson                           (S)       Alla      Rune Granqvist                          X    
Börje  Hed                              (FNL

)     
Alla                                              X   

Ann-Margreth Olsson                     (S)       Alla      Eva S Olsson                            X    
Louise Rehn Winsborg                    (M)       Alla                                              X   
Lena Fällström                          (S)       Alla                                              X    
Cecilia Emanuelsson                     (MP)      Alla                                              X    
Kenth Andersson                         (S)       Alla      Akram Heidari                           X    
Mats Olsson                             (V)       Alla                                              X    
Christer Wallin                         (M)       Alla                                              X   
Jörgen Forsberg                         (M)       Alla      Fredrik Ljunghill                       X   
Mats Helmfrid                           (M)       Alla                                              X   
Jeanette Olsson                         (S)       Alla      Mohsen Abtin                            X    
Eleni Rezaii Liakou                     (S)       Alla      Kenneth Persson                         X    
Dragan Brankovic                        (SD)      Alla      Carl Sjöberg                            X    
Yanira Difonis                          (MP)      Alla      Sofie Lemontzis                         X    
Mats Hansson                            (SD)      Alla      Bengt Svensson                          X    
Anne Landin                             (FNL

)     
Alla                                              X   

Cecilia Barnes                          (L)       Alla                                              X    
Inger Tolsved Rosenkvist                (L)       Alla                                              X    
Anders Jarfjord                         (V)       Alla      Helena Falk                             X    
Klas Svanberg                           (M)       Alla                                              X   
Louise  Burman                          (M)       Alla                                              X   
Hans-Olof Andersson                     (SD)      Alla                                              X    
Anders Almgren                          (S)       Alla                                              X    
Björn Abelson                           (S)       Alla                                              X    
Jean Niyongabo                          (MP)      Alla                                              X    
Ronny Johannessen                       (M)       Alla                                              X   
Johan Lambreus Mattsson                 (MP)      Alla      Dennis Svensson                         X    
Mattias Olsson                          (S)       Alla                                              X    
Adrian Borin                            (M)       Alla                                              X   
Anna-Lena Hogerud                       (S)       Alla                                              X    
Cherry Batrapo                          (FI)      Alla                                              X    
Philip Sandberg                         (L)       Alla                                              X    

Transport: 34 16 0 0 0
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Sammanträdesdatum

2018-08-30

Justerare Utdragsbestyrkande

Transport: 34 16 0 0 0

Ledamöter Parti Kret
s

Ersättare Ja Nej Avst Frånv Kvitt
Hanna Örnskär                           (MP)      Alla      Erik Hammarström                        X    
Angelica  Svensson                      (V)       Alla                                              X    
Hanna Gunnarsson                        (V)       Alla                                              X    
Peter  Fransson                         (S)       Alla      Mats Nilsson                            X    
Alexander Wallin                        (M)       Alla                                              X   
Emma Berginger                          (MP)      Alla                                              X    
Fanny Johansson                         (S)       Alla                                              X    
Alexander Lewerentz                     (M)       Alla      Inga-Lisa Sjödin                        X   
Teresia  Olsson                         (MP)      Alla                                              X    
Elin Gustafsson                         (S)       Alla                                              X    
Dan Ishaq                               (M)       V         Birger  Swahn                           X   
Marit Stigson                           (FI)      Alla                                              X    
Gunnar Brådvik                          (L)       Alla                                              X    
Christoffer Brinkåker                   (SD)      Alla                                              X    
Felix Solberg                           (M)       V         Betty Jansson                           X   

SUMMA: 45 20 0 0 0

Omröstningen utfaller med 45 Ja-röster mot 20 Nej-röster.

 

Kommunfullmäktige beslutar således att avslå återremissyrkandet.

 

Ordföranden ställer därefter proposition på yrkandena i sak och 
finner att kommunfullmäktige bifaller Elin Gustafssons (S) m.fl 
yrkande.

 

Omröstning begärs.

 

Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsordning.

 

Ja för bifall till Elin Gustafssons (S) m.fl yrkande.

Nej för bifall till Inga-Kerstin Erikssons (C) m.fl yrkande.

 

Omröstningen utfaller enligt följande.
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Sammanträdesdatum

2018-08-30

Justerare Utdragsbestyrkande

Beställning av ridanläggning på Ladugårdsmarken 5:8 i Lund
Ledamöter Parti Kret

s
Ersättare Ja Nej Avst Frånv Kvitt

Lennart Prytz                           (S)       Alla                                              X    
Christina Sjöström                      (MP)      Alla                                              X    
Holger Radner                           (L)       Alla                                              X    
Bo Kjellberg                            (SD)      Alla      Gunilla  Hedlund 

Mikulasek              
X   

Marie Henschen                          (FNL
)     

Alla                                              X   
Jan Annerstedt                          (FNL

)     
Alla                                              X   

Ulf Nilsson                             (L)       Alla                                              X    
Lars V Andersson                        (C)       Alla                                              X   
Agneta  Lindskog                        (KD)      Alla                                              X    
Ulf  Nymark                             (MP)      Alla                                              X    
Torsten Czernyson                       (KD)      Alla                                              X    
Inga-Kerstin Eriksson                   (C)       Alla                                              X   
Bernt Bertilsson                        (C)       Alla                                              X   
Monica Molin                            (S)       Alla                                              X    
Sven-Bertil Persson                     (V)       Alla                                              X    
Mia Honeth                              (L)       Alla                                              X    
Göran Wallén                            (M)       Alla                                              X   
Stig Svensson                           (S)       Alla      Rune Granqvist                          X    
Börje  Hed                              (FNL

)     
Alla                                              X   

Ann-Margreth Olsson                     (S)       Alla      Eva S Olsson                            X    
Louise Rehn Winsborg                    (M)       Alla                                              X   
Lena Fällström                          (S)       Alla                                              X    
Cecilia Emanuelsson                     (MP)      Alla                                              X    
Kenth Andersson                         (S)       Alla      Akram Heidari                           X    
Mats Olsson                             (V)       Alla                                              X    
Christer Wallin                         (M)       Alla                                              X   
Jörgen Forsberg                         (M)       Alla      Fredrik Ljunghill                       X   
Mats Helmfrid                           (M)       Alla                                              X   
Jeanette Olsson                         (S)       Alla      Mohsen Abtin                            X    
Eleni Rezaii Liakou                     (S)       Alla      Kenneth Persson                         X    
Dragan Brankovic                        (SD)      Alla      Carl Sjöberg                            X   
Yanira Difonis                          (MP)      Alla      Sofie Lemontzis                         X    
Mats Hansson                            (SD)      Alla      Bengt Svensson                          X   
Anne Landin                             (FNL

)     
Alla                                              X   

Cecilia Barnes                          (L)       Alla                                              X    
Inger Tolsved Rosenkvist                (L)       Alla                                              X    
Anders Jarfjord                         (V)       Alla      Helena Falk                             X    
Klas Svanberg                           (M)       Alla                                              X   
Louise  Burman                          (M)       Alla                                              X   
Hans-Olof Andersson                     (SD)      Alla                                              X   
Anders Almgren                          (S)       Alla                                              X    
Björn Abelson                           (S)       Alla                                              X    
Jean Niyongabo                          (MP)      Alla                                              X    
Ronny Johannessen                       (M)       Alla                                              X   
Johan Lambreus Mattsson                 (MP)      Alla      Dennis Svensson                         X    
Mattias Olsson                          (S)       Alla                                              X    
Adrian Borin                            (M)       Alla                                              X   
Anna-Lena Hogerud                       (S)       Alla                                              X    
Cherry Batrapo                          (FI)      Alla                                              X    
Philip Sandberg                         (L)       Alla                                              X    

Transport: 30 20 0 0 0
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Sammanträdesdatum

2018-08-30

Justerare Utdragsbestyrkande

Transport: 30 20 0 0 0

Ledamöter Parti Kret
s

Ersättare Ja Nej Avst Frånv Kvitt
Hanna Örnskär                           (MP)      Alla      Erik Hammarström                        X    
Angelica  Svensson                      (V)       Alla                                              X    
Hanna Gunnarsson                        (V)       Alla                                              X    
Peter  Fransson                         (S)       Alla      Mats Nilsson                            X    
Alexander Wallin                        (M)       Alla                                              X   
Emma Berginger                          (MP)      Alla                                              X    
Fanny Johansson                         (S)       Alla                                              X    
Alexander Lewerentz                     (M)       Alla      Inga-Lisa Sjödin                        X   
Teresia  Olsson                         (MP)      Alla                                              X    
Elin Gustafsson                         (S)       Alla                                              X    
Dan Ishaq                               (M)       V         Birger  Swahn                           X   
Marit Stigson                           (FI)      Alla                                              X    
Gunnar Brådvik                          (L)       Alla                                              X    
Christoffer Brinkåker                   (SD)      Alla                                              X   
Felix Solberg                           (M)       V         Betty Jansson                           X   

SUMMA: 40 25 0 0 0

Omröstningen utfaller med 40 Ja-röster mot 25 Nej-röster.

 

Kommunfullmäktige beslutar således i enlighet med Elin Gustafssons 
(S) m.fl yrkande.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att ge servicenämnden i uppdrag att uppföra en ny ridanläggning 

för 72,3 miljoner kronor,
att finansieringen av mellanskillnaden i driftkostnaden mellan den 

gamla och nya ridanläggningen arbetas in i EVP 2019-2021.

Reservationer
Ledamöterna från Centerpartiet, Moderaterna och FörNyaLund 
reserverar sig mot beslutet i återremissfrågan. Ledamöterna från 
Centerpartiet och Sverigedemokraterna reserverar sig mot 
kommunfullmäktiges beslut i sak.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Akten
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Sammanträdesdatum Diarienummer

2018-08-30 KS 2018/0440

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

Plats och tid Sessionsalen, Stadshallen, 2018-08-30 klockan 17.00–22.30

Ledamöter Lennart Prytz (S), Ordförande
Christina Sjöström (MP), vice ordf
Holger Radner (L), 2:e v ordf
Björn Abelson (S)
Anders Almgren (S)
Lena Fällström (S)
Elin Gustafsson (S)
Anna-Lena Hogerud (S)
Fanny Johansson (S)
Monica Molin (S)
Mattias Olsson (S)
Eleni Rezaii Liakou (S), §§ 104-115, kl. 17.00-19.05
Adrian Borin (M)
Louise Burman (M)
Mats Helmfrid (M)
Dan Ishaq (M), §§ 104-113, kl. 17.00-17.45
Ronny Johannessen (M)
Louise Rehn Winsborg (M)
Göran Wallén (M)
Christer Wallin (M)
Klas Svanberg (M)
Alexander Wallin (M), §§ 114-131 kl. 17.45-22.30
Emma Berginger (MP)
Jean Niyongabo (MP)
Yanira Difonis (MP), §§ 104-117, kl. 17.00- 20.10
Cecilia Emanuelsson (MP)
Johan Lambreus Mattsson (MP), §§ 104-119, kl. 17.00-20.30
Ulf Nymark (MP)
Teresia Olsson (MP)
Cecilia Barnes (L)
Gunnar Brådvik (L)
Inger Tolsved Rosenkvist (L)
Mia Honeth (L)
Ulf Nilsson (L)
Philip Sandberg (L), §§ 117-131, kl. 19.50-22.30
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Olsson (V)
Sven-Bertil Persson (V)
Angelica Svensson (V)
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Sammanträdesdatum Diarienummer

2018-08-30 KS 2018/0440

Justerare Utdragsbestyrkande

Hans-Olof Andersson (SD)
Christoffer Brinkåker (SD)
Börje Hed (FNL)
Marie Henschen (FNL)
Anne Landin (FNL)
Jan Annerstedt (FNL)
Lars V Andersson (C)
Bernt Bertilsson (C)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Cherry Batrapo (FI)
Marit Stigson (FI)
Torsten Czernyson (KD)
Agneta Lindskog (KD)

Tjänstgörande ersättare Rune Granqvist (S), tjänstgör för Stig Svensson (S)
Eva S Olsson (S), tjänstgör för Ann-Margreth Olsson (S)
Akram Heidari (S), tjänstgör för Kenth Andersson (S)
Mohsen Abtin (S), tjänstgör för Jeanette Olsson (S)
Mats Nilsson (S), tjänstgör för Peter Fransson (S)
Kenneth M Persson (S), tjänstgör för Eleni Rezaii Liakou (S) §§ 
116-131
Fredrik Ljunghill (M), tjänstgör för Jörgen Forsberg (M)
Birger Swahn (M), tjänstgör för Alexander Wallin (M) §§ 104-113 
samt för Dan Ishaq (M) §§ 114-131
Inga-Lisa Sjödin (M), tjänstgör för Alexander Lewerentz (M)
Betty Jansson (M), tjänstgör för Felix Solberg (M)
Erik Hammarström (MP), tjänstgör för Hanna Örnskär (MP)
Sofie Lemontzis (MP), tjänstgör för Yanira Difonis (MP) §§ 118-
131
Dennis Svensson (MP), tjänstgör för Johan Lambreus Mattsson 
(MP) §§ 120-131
Karl Branzén (L), tjänstgör för Philip Sandberg (L) §§ 104-116
Helena Falk (V), tjänstgör för Anders Jarfjord (V)
Gunilla Hedlund Mikulasek (SD), tjänstgör för Bo Kjellberg (SD)
Carl Sjöberg (SD), tjänstgör för Dragan Brankovic (SD)
Bengt Svensson (SD), tjänstgör för Mats Hansson (SD)
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Sammanträdesdatum Diarienummer

2018-08-30 KS 2018/0440

Justerare Utdragsbestyrkande

Ersättare Lotta Eldh Pålsson (M)
Ewa Björnberg (MP)
Josefine Temrell (L)
Christoffer Karlsson (L)
Lars A Ohlsson (V)
Nita Lorimer (V), kl. 17.35-22.30
Kerstin Frygner (FNL)
Andreas Irestål (FNL)
Mattias Horrdin (C)
Karin Nilsson (C)
Daniel Beckman (FI)
Zoltán G Wagner (-), kl. 17.00- 22.20
Ljiljana Lipovac (KD)

Justerare Christina Sjöström (MP)
Holger Radner (L)

Paragrafer § 104-131

Plats och tid för justering Kommunkontoret, Bruksgatan 22 den 13 september 2018 kl. 
09.00

Underskrifter

Sekreterare

Gunnar Jönsson

Ordförande

Lennart Prytz (S)

Justerare

Christina Sjöström (MP) Holger Radner (L)
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Sammanträdesdatum Diarienummer

2018-08-30 KS 2018/0440

Justerare Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom 
anslag.

Organ Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2018-08-30

Paragrafer § 104-131

Datum då anslaget sätts upp 2018-09-17 Datum då anslaget tas ned 2018-10-08

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/ Bruksgatan 22

Underskrift

Gunnar Jönsson



Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (4)

Sammanträdesdatum

2018-11-07

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 331 Motion från Philip Sandberg (L) och Ursula 
Savonius (L) - Minska utsattheten för barn 
med skuldsatta föräldrar 

Dnr KS 2018/0560

Sammanfattning
Philip Sandberg (L) föreslår i en motion att kommunfullmäktige 
beslutar

att uppdra åt berörda nämnder att i samverkan med civilsamhällets 
organisationer och andra relevanta aktörer ta fram en handlingsplan 
för att minska utsattheten för barn med skuldsatta föräldrar.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 12 oktober 2018.
Socialnämndens beslut den 19 september 2018, § 158.
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 20 augusti 2018.
Barn- och skolnämndens beslut den 19 september 2018, § 141.
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 september 2018.
Philip Sandbergs (L) motion Minska utsattheten för barn med 
skuldsatta föräldrar, inkommen den 23 juli 2018.

Yrkanden
Philip Sandberg (L) och Helena Falk (V) yrkar att kommunstyrelsen 
beslutar i enlighet med kommunkontorets förslag.

Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige att avslå motionen.

 

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med hans eget m.fl. yrkande.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
att anse motionen besvarad.

Reservationer
Hans-Olof Andersson (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens 
beslut.
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Sammanträdesdatum

2018-11-07

Justerare Utdragsbestyrkande

Följande skriftliga reservation inges: Protbil. § 331/01

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten
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Sammanträdesdatum Diarienummer

2018-11-07 KS 2018/0384

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Plats och tid Knutssalen, Rådhuset, 2018-11-07 klockan 15.00–18.20

Ledamöter Philip Sandberg (L), ordförande
Fredrik Ljunghill (M), vice ordf
Anders Almgren (S), 2:e v ordf, tjänstgör inte § 328 pga jäv
Camilla Neptune (L)
Birger Swahn (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Börje Hed (FNL)
Hedvig Åkesson (KD)
Fanny Johansson (S)
Björn Abelson (S), tjänstgör inte § 310 pga jäv
Helena Falk (V)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Lena Fällström (S), tjänstgör för Björn Abelson § 310 och för 
Anders Almgren (S) § 328
Axel Hallberg (MP), tjänstgör för Karin Svensson Smith (MP)

Ersättare Fabian Zäll (L)
Christine Ohlsson (M)
Klas Svanberg (M)
Louise Rehn Winsborg (M)
Mattias Horrdin (C)
Kenth Andersson (S)
Mats Olsson (V)
Cherry Batrapo (FI)
Christoffer Brinkåker (SD)

Övriga Christoffer Nilsson, kommundirektör
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör
Patrik Persson, controller
Johanna Davander, kommunikationschef
Kajsa Hansson Sigvardsson, kommunikatör
Emma Mesán, kommunjurist
Pernilla Ardhe, kommunjurist, sekreterare

Justerare Anders Almgren (S)
Fanny Johansson (S)

Paragrafer § 299-334
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Sammanträdesdatum Diarienummer

2018-11-07 KS 2018/0384

Justerare Utdragsbestyrkande

Plats och tid för justering Rådhuset, måndagen den 19 november 2018, kl 11.00

Underskrifter

Sekreterare

Pernilla Ardhe

Ordförande

Philip Sandberg (L)

Justerare

Anders Almgren (S) Fanny Johansson (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom 
anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2018-11-07

Paragrafer § 299-334

Datum då anslaget sätts upp 2018-11-20 Datum då anslaget tas ned 2018-12-12

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/Bruksgatan 22

Underskrift

Pernilla Ardhe



 

 

 

 

 

Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 7 november 

2018, ärende 33. Motion från Philip Sandberg (L) och Ursula Savonius 

(L) - Minska utsattheten för barn med skuldsatta föräldrar (KF) Dnr 

KS 2018/0560 

 

Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet, till förmån för 

vårt eget avslagsyrkande.  

 

I motionen föreslås att kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt berörda 

nämnder att i samverkan med civilsamhällets organisationer och andra 

relevanta aktörer ta fram en handlingsplan för barn från familjer med 

skulder hos kronofogden. 

Som kommunkontoret påpekar så håller det på att implementeras 

handlingsplaner för de prioriterade områdena ekonomiskt utsatta barn, 

psykisk ohälsa och stress bland barn och unga samt levnadsvanorna. Som 

nämnderna redogjort för pågår arbete som motsvarar intentionerna i 

motionen. Därför ser vi det som att motionen bör avslås. 

 

För Sverigedemokraterna 2018-11-07 

 

 

_____________________ 

Hans-Olof Andersson 

ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund 
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Administrativa avdelningen 2018-10-12 Diarienummer

KS 2018/0560

Postadress Besöksadress Telefon växel Internetadress E-post
Box 41
221 00 Lund

Stortorget 7 046-35 50 00 www.lund.se kommunkontoret@lund.se

Pernilla Ardhe

046-356339

pernilla.ardhe@lund.se

Kommunstyrelsen

Motion från Philip Sandberg (L)  - Minska utsattheten 
för barn med skuldsatta föräldrar

Sammanfattning
Philip Sandberg (L) föreslår i en motion att kommunfullmäktige 
beslutar 

att  uppdra åt berörda nämnder att i samverkan med civilsamhällets 
organisationer och andra relevanta aktörer ta fram en handlingsplan 
för att minska utsattheten för barn med skuldsatta föräldrar.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 12 oktober 2018.
Socialnämndens beslut den 19 september 2018, § 158.
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 20 augusti 2018.
Barn- och skolnämndens beslut den 19 september 2018, § 141.
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 september 2018.
Philip Sandbergs (L) motion Minska utsattheten för barn med 
skuldsatta föräldrar, inkommen den 23 juli 2018.

Barnets bästa
Motionen berör barnperspektivet vilket avspeglas i nämndernas 
yttranden. Förslaget bedöms påverka barn och unga på ett positivt     
sätt.

Ärendet
Philip Sandberg (L) föreslår i en motion att kommunfullmäktige 
beslutar att uppdra åt berörda nämnder att i samverkan med 
civilsamhällets organisationer och andra relevanta aktörer ta fram 
en handlingsplan för att minska utsattheten för barn med skuldsatta 
föräldrar.

Sammanfattningsvis framförs i motionen att kronofogdens senaste 
rapport visar att det finns 1363 barn i Lunds kommun som bor i 
hushåll med skulder hos kronofogden och att det behövs ett 
helhetsgrepp och en handlingsplan för att se över möjligheterna att 
ge stöd till barn som kommer i kläm. 
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2018-10-12 Diarienummer

KS 2018/0560

I sammanhanget lyfts följande punkter fram:

 skolan ska vara avgiftsfri, men ändå förekommer informella 
insamlingar där barnens föräldrar förväntas bidra

 hur kan fler barn ur skuldsatta hushåll få information om 
gratis fritidsaktiviteter som erbjuds av kommun och 
föreningsliv 

 hur kan stödinsatserna gentemot barn vars föräldrar blivit 
vräkta förbättras 

 hur kan de långa väntetiderna till budget- och 
skuldrådgivningen i Lund minskas

Nämndernas yttranden
Motionen har remitterats till socialnämnden och barn- och 
skolnämnden för yttrande. Nämnderna framför följande.

Socialnämnden

Nämnden delar motionärernas syn att barn med skuldsatta föräldrar 
är en särskild skyddsvärd grupp. Det pågår därför en rad aktiviteter 
för att stärka dessa barns livssituation inom kommunen.

Lov i Lund är en verksamhet som är gratis och som vänder sig till alla 
barn i åldern 6-15 år. Lov i Lund finansieras via statliga medel som 
grundas på antal barnfamiljer som någon gång under året lever på 
försörjningsstöd. För sommaraktiviteterna 2018 erhöll Lunds 
kommun 1 572 018 kr och för aktiviteter under övriga lov 2018 fick 
man 1 966 008 kr. En mängd aktiviteter har möjliggjorts under 
skolloven. 

Ytterligare stöd till fritidsaktiviteter kan fås genom fonder som 
Lunds kommun handlägger för olika stiftelser. Ett exempel är Knorr-
Bremses stöd för aktivitetskostnader. Pengarna ska användas inom 
socialnämndens område för att hjälpa barn som har behov av en 
fritidsaktivitet inom idrott och kultur. Prioriterade är de barn där 
behovet inte kan tillgodoses på annat sätt (bor i ett hushåll med 
försörjningsstöd eller har kontakt med andra delar av 
socialförvaltningen). Cirka 1000 kr i avgift för medlemskort/aktivitet 
per termin och barn kan beviljas genom denna fond.

Motionärerna vill förbättra stödinsatserna gentemot barn vars 
föräldrar blivit vräkta. I Lunds kommun finns inga sådana fall. 
Genom åtgärden Kvarbo inom socialförvaltningen som arbetar 
vräkningsförebyggande är barnfamiljer prioriterade och under det 
senaste året har inga barnfamiljer vräkts. Däremot finns det barn 
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som innefattas i hemlöshetsmätningarna utifrån socialstyrelsen 
definition på hemlöshet. Under 2017 hade antalet barn ökat jämfört 
med tidigare mätningar. Socialnämnden beslutade om en särskild 
åtgärdsplan bredvid den ordinarie handlingsplanen. 

Väntetiderna inom budget- och skuldrådgivningen är långa men har 
förbättrats under våren. I maj 2017 fanns det 100 personer i kö och 
kötiden var 9-10 månader. I dagsläget står 38 personer i kö. Genom 
att ha en öppen mottagning som riktar sig till de som väntat länge, 
har verksamheten minskat kötiden till ca 2 månader. En utökning på 
handläggarsidan med ca 25 % genom omfördelning har också 
bidragit till förbättrad tillgänglighet. Konsumentverkets 
rekommendation är att kötiden inte ska överstiga en månad vilket i 
nuläget är svårt att nå utan resursförstärkning.

En välfärdsrapport har tagits fram under 2018 och beslutats i 
kommunfullmäktige. Under åren 2017-2021 kommer ekonomiskt 
utsatta barn, levnadsvanorna samt stress och psykisk ohälsa bland 
barn och unga att vara prioriterade områden. Rapporten ger en 
generell bild över hälsoläget i Lund men det saknas statistik och 
kunskap på den detaljnivå som behövs för att kunna göra riktade och 
generella insatser till prioriterade målgrupper. Bland annat saknas 
en samlad bild över vilka barn som inte deltar i förskolan, i 
fritidsaktiviteter osv. Välfärdsrapportens prioriterade områden ska 
följas av särskilda handlingsplaner. Gällande området ekonomiskt 
utsatta barn, som motionärerna berör, har en ansökan om 
statsbidrag tagits fram och beviljats av Delegationen mot 
segregation, Delmos. 

Lunds kommun kommer använda statsbidraget för att kunna 
genomföra en kartläggning och beskrivning av segregationen i Lund, 
samt göra en behovsanalys som underlag för ett långsiktigt arbete att 
minska och motverka segregation. Idag saknar kommunen en sådan 
sammantagen helhetsbild med förslag på stödjande aktiviteter. 
Ansökan har arbetats fram av verksamhetsutvecklare inom 
socialförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen och vid 
kommunkontoret. Kommunkontoret är ägare av projektet och 
garanterar på så sätt ett förvaltningsövergripande engagemang i det 
fortsatta arbetet där även representanter från skolförvaltningarna 
ingår. Det kommer också att vara ett nära samarbete med såväl den 
ideella sektorn som med universitetet i projektet. Aktörer inom 
ideell sektor i Lund har också blivit beviljade statsbidrag från Delmos 
och delar av kartläggningen ska ske i samverkan.  

Projektstart är 1 oktober och resultatet av kartläggningen och 
behovsanalysen förväntas vara klar i januari och ska följas av en plan 
där olika aktiviteter inom kommunen kan samordnas. 
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Till stora delar innebär detta projekt att motionärernas yrkande om 
en handlingsplan skulle kunna vara tillgodosedd, med den skillnaden 
att arbetet kommer innefatta fler ekonomiskt utsatta barn än de som 
lever med skuldsatta föräldrar. En åtgärd som saknas i Lund och i de 
flesta andra kommuner är att förtydliga ansvar och medföljande 
aktiviteter kring att förebygga spelmissbruk som sedan årsskiftet är 
ett kommunalt ansvar. Socialnämnden har ett delat ansvar för stöd 
och behandling gällande spelmissbruk med hälso- och sjukvården. 
Utifrån den massiva marknadsföring som sker i dagsläget av olika 
spelproducenter är det en svår uppgift att nå ut med förebyggande 
åtgärder inom detta område. 

Barn- och skolnämnden

I skollagen 10 kap 10-11 § framgår det att Eleverna ska ha tillgång 
till böcker och andra lärverktyg utan kostnad. Men det får finnas 
enstaka inslag av små kostnader för eleverna, till exempel en 
färdbiljett eller en mindre entréavgift till ett museum. 

Skolverket understryker att även små kostnader kan vara 
betungande för hushåll med svag ekonomi om de förekommer vid 
upprepade tillfällen. Det måste skolan ta hänsyn till det när man 
planerar aktiviteter

Barn- och skolförvaltningens verksamheter arbetar i enlighet med 
skollagen och förespråkar en avgiftsfri skola. Vidare är barn- och 
skolförvaltningen redan involverad i ett liknande arbete som 
motionen förespråkar. Kommunfullmäktige i Lund har med 
utgångspunkt i välfärdsrapportens resultat beslutat att barn i 
ekonomisk utsatthet ska vara ett av tre prioriterade områden för 
arbetet med folkhälsa i Lund. För varje prioriterat område kommer 
en plan för genomförande att tas fram. Arbetet med barn i 
ekonomisk utsatthet har sammanförts med Lunds ansökan om 
bidrag till Delegationen mot segregation, Delmos. Lund har beviljats 
statsbidrag som bl.a. omfattar en kartläggning, en behovsanalys och 
en plan för genomförande som ska redovisas till Delmos i januari 
2019. Redovisningen kommer även utgöra grunden för en plan för 
arbetet med barn i ekonomisk utsatthet som ska godkännas av 
kommunstyrelsen. 

I beslutet om välfärdsrapporten från Kommunfullmäktige står det att 
planerna ska tas fram i samarbete med berörda förvaltningar. Därför 
har en styrgrupp bildats. Styrgruppens uppdrag är att bidra till att en 
plan för arbete med barn i ekonomisk utsatthet tas fram till 
kommunstyrelsen och att arbetet med genomförande och 
uppföljning genomförs i enlighet med planen. I styrgruppen ingår 
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representanter från barn- och skolförvaltningen, 
utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen, kultur- och 
fritidsförvaltningen och kommunkontoret. Utifrån ovanstående 
redogörelse framgår att det redan finns ett pågående arbete som 
motsvarar avsikterna med Liberalernas motion och därmed anser 
barn- och skolnämnden remissen besvarad. 

Kommunkontorets kommentar
Kommunstyrelsen beslutade den 20 juni 2018 att föreslå 
kommunfullmäktige att godkänna välfärdsrapport för Lunds 
kommun år 2017. I samband härmed beslutade kommunstyrelsen 
också att ge kommunkontoret  i uppdrag att i samarbete med 
berörda förvaltningar att ta fram handlingsplaner för de prioriterade 
områdena ekonomiskt utsatta barn, psykisk ohälsa och stress bland 
barn och unga samt levnadsvanorna. Som nämnderna redogjort för 
pågår arbete som motsvarar intentionerna i motionen.

I sammanhanget kan även nämnas satsningen Lov i Lund där 
kommunen tagit del av statliga medel för att göra det möjligt för barn 
i åldrarna 6–15 år att delta i gratis aktiviteter under sommarlovet. 
Under sommarloven har över 400 aktiviteter anordnats som till 
exempel fiske, bollsporter, konstnärliga aktiviteter, simning och 
pyssel. Målgrupperna för Lov i Lund har varit flickor och pojkar som 
lever i socioekonomiskt utsatta områden, nyanlända barn samt barn 
med olika funktionsvariationer. Lov i Lund är ett samarbete mellan 
socialförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen och 
skolförvaltningarna. Andra viktiga aktörer i Lov i Lund är lokala 
föreningar och Kulturskolan som nått flera tusen barn och unga som 
av tradition inte deltar i kulturskolans verksamhet.

Kommunkontorets förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad.

Carin Hillåker
Tf. kommundirektör

Jesper Jacobsson
Administrativ chef

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten



  

 

   Kommunfullmäktige 

   Lund kommun 
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           221 00 LUND 

     

           Lund 2018-07-23 

 

Motion 

 

Minska utsattheten för barn med skuldsatta föräldrar 

 

Nu är det sommarlov. En glädjens tid för de flesta barn i kommunen. Men för 1363 barn i 

Lunds kommun är risken stor att deras sommar inte är lika rofylld som för de flesta andra 

barn. Kronofogdens senaste rapport (2018) visar nämligen att det är 1363 barn i Lunds 

kommun som bor i hushåll med skulder hos Kronofogden. 

 

Att vara skuldsatt hos Kronofogden innebär generellt att man lever under existensminimum. 

Ekonomin går inte ihop för familjen hur mycket föräldrarna än försöker, och ångesten som 

det innebär för föräldrarna smittar inte sällan av sig på barnen. Detta innebär en orolig miljö 

för barnen. Skammen av att inte ha råd är stor och något som man försöker dölja, därför kan 

det vara svårt för skol - eller fritidspersonal att fånga upp signalerna. 

 

Barn som har föräldrar med löneutmätning från Kronofogden lever i en mycket pressad 

ekonomisk situation. Har föräldern stora skulder kan det innebära att ett barn får leva under 

knappa ekonomiska förhållanden under hela sin uppväxt.  

 

Dessutom är väntetiden för skuldsatta personer för en tid hos kommunens budget- och 

skuldrådgivning långa. Konsumentverkets senaste sammanställning visar att kötiden i Lund är 

16 veckor, en av de längsta väntetiderna i landet och i särklass längst i Skåne. I Malmö och 

Kristianstad är kötiden 4 veckor medan den är 2 veckor i Helsingborg. Lunds långa väntetider 

påverkar också barnen negativt.  

 

Därför måste vi nu tillsammans med alla berörda nämnder och civilsamhällets organisationer 

ta ett helhetsgrepp och se över vilka möjligheter vi har att stärka dessa barns framtidstro och 

livschanser.  

 

 

- Bland annat ska skolan vara avgiftsfri, men ändå förekommer informella insamlingar 

där barnens föräldrar förväntas bidra. 

 



- Hur kan vi göra för att fler barn ur skuldsatta hushåll får information om, och deltar i, 

gratis fritidsaktiviteter som erbjuds av kommun och föreningsliv ? 

 

- Hur kan vi förbättra stödinsatserna gentemot barn vars föräldrar t.ex. blivit vräkta? 

 

- Hur kan vi minska de långa väntetiderna till budget- och skuldrådgivningen i Lunds 

kommun?  

 

Vi behöver tillsammans en handlingsplan för att se över vilka möjligheter vi har att ge stöd till 

barn som kommer i kläm. 

 

 

Yrkanden 

 

 

Med anledning av ovanstående föreslår Liberalerna kommunfullmäktige att besluta: 

 

att  uppdra åt berörda nämnder att i samverkan med civilsamhällets organisationer 

och andra relevanta aktörer ta fram en handlingsplan för att minska utsattheten 

för barn med skuldsatta föräldrar   

 

Philip Sandberg (L)    Ursula Savonius (L) 
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Justerare Utdragsbestyrkande

§ 158 Svar på motionen minska utsattheten för 
barn med skuldsatta föräldrar

Dnr SO 2018/0110

Sammanfattning
Liberalerna har den 23 juli 2018 inkommit med en motion som 
syftar till att berörda nämnder i samverkan med civilsamhället ska ta 
fram en handlingsplan för att minska utsattheten för barn med 
skuldsatta föräldrar. 

Ärendet innehållet ett svar på skrivelsen.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 20 augusti 2018.
Motion från Philip Sandberg (L) och Ursula Savonius (L) - Minska 
utsattheten för barn med skuldsatta föräldrar, daterad den 23 juli 
2018.

Beslut

Socialnämnden beslutar
att     tjänsteskrivelsen från den 20 augusti utgör nämndens svar.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten
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Sammanträdesdatum Diarienummer

2018-09-19 SO 2018/0118

Justerare Utdragsbestyrkande

Socialnämnden

Plats och tid Diamanten, Brotorget 1, 2018-09-19 klockan 16.30–20.10 
Ajournerat 19:05-19:20

Ledamöter Eva S Olsson (S), ordförande
Erik Hammarström (MP), vice ordf
Göran Wallén (M), 2:e v ordf
Fredrik Persson (S)
Dan Ishaq (M)
Sven-Bertil Persson (V)
Ursula Savonius (L)
Gun Jönsson (C)
Maja Grubelic (FI)
Agneta Lindskog (KD)

Tjänstgörande ersättare Shahad Lund (MP), ersätter Jenny Sjöö (MP)

Ersättare Ann-Louise Levau (S)
Tesfom Tecleab Solomon (S), t.o.m. kl. 18:40
Ewe Nilsson (S)
Jesper Nyberg (MP)
Nita Lorimer (V)
Kelemua Kabede (KD)

Övriga Annika Pettersson, socialdirektör
Inger Wallin Fröman, verksamhetschef
Ricardo Espinoza Pena, verksamhetschef
Karin Säfström, verksamhetschef
Åsa-Marie Sundström, t f verksamhetschef
Johan Larsson Boström, utvecklingschef
Filippa Mellbourn, ekonomichef
Boel Hansson, nämndsekreterare

Justerare Agneta Lindskog (KD)

Paragrafer § 153-175

Plats och tid för justering Socialförvaltningen den 24 september kl.16:30
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Justerare Utdragsbestyrkande

Underskrifter

Sekreterare

Boel Hansson

Ordförande

Eva S Olsson (S)

Justerare

Agneta Lindskog (KD)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom 
anslag.

Organ Socialnämnden

Sammanträdesdatum 2018-09-19

Paragrafer § 153-175

Datum då anslaget sätts upp 2018-09-25 Datum då anslaget tas ned 2018-10-17

Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen, Brotorget 1

Underskrift

Boel Hansson
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Johan Larsson Boström 
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Svar på motionen minska utsattheten för barn 
med skuldsatta föräldrar 

Sammanfattning 
Liberalerna har den 23 juli 2018 inkommit med en motion som syftar till 
att berörda nämnder i samverkan med civilsamhället ska ta fram en 
handlingsplan för att minska utsattheten för barn med skuldsatta 
föräldrar.  
 
Ärendet innehållet ett svar på skrivelsen 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 20 augusti 2018. 
Motion från Philip Sandberg (L) och Ursula Savonius (L) - Minska 
utsattheten för barn med skuldsatta föräldrar, daterad den 23 juli 2018. 

Barnets bästa 
Hela motionen berör barnperspektivet vilket avspeglas i socialnämndens 
yttrande nedan. Ekonomiskt utsatta barn där barn till skuldsatta 
föräldrar ingår är en särskild prioriterad grupp för socialnämnden 
eftersom det finns en ökad risk till sämre hälsa och social problematik 
jämfört med barn och unga som inte är ekonomiskt utsatta. 

Ärendet 
Liberalerna i Lund genom Philip Sandberg och Ursula Savonius har 
inkommit med en motion som syftar till att berörda nämnder i 
samverkan med civilsamhället ska ta fram en handlingsplan för att 
minska utsattheten för barn med skuldsatta föräldrar.  
 

Motionärerna utgår i skrivelsen från att det i Kronofogdens senaste 
rapport (2018) visar att det är 1363 barn i Lunds kommun som bor i 
hushåll med skulder hos Kronofogden. 

De områden som motionärerna vill att handlingsplanen ska omfatta är 
att: 
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• Skolan ska vara avgiftsfri utan informella insamlingar där 
barnens föräldrar förväntas bidra.  

• Fler barn ur skuldsatta hushåll får information och deltar i gratis 
fritidsaktiviteter som erbjuds av kommun och föreningsliv. 

• Förbättra stödinsatserna gentemot barn vars föräldrar t.ex. 
blivit vräkta. 

• Minska de långa väntetiderna till budget- och skuldrådgivningen 
i Lunds kommun. 

 

Socialnämndens yttrande 
Socialförvaltningen delar motionärernas syn att barn med skuldsatta 
föräldrar är en särskild skyddsvärd grupp. Det pågår därför en rad 
aktiviteter för att stärka dessa barns livssituation inom kommunen. 
 
Lov i Lund är en verksamhet som är gratis och som vänder sig till alla 
barn i åldern 6-15 år. Lov i Lund finansieras via statliga medel som 
grundas på antal barnfamiljer som någon gång under året lever på 
försörjningsstöd. För sommaraktiviteterna 2018 erhöll Lunds kommun 
1 572 018 kr och för aktiviteter under övriga lov 2018 fick man 1 966 008 
kr. En mängd aktiviteter har möjliggjorts under skolloven.  
 
Ytterligare stöd till fritidsaktiviteter kan fås genom fonder som Lunds 
kommun handlägger för olika stiftelser. Ett exempel är Knorr-Bremses 
stöd för aktivitetskostnader. Pengarna ska användas inom 
socialnämndens område för att hjälpa barn som har behov av en 
fritidsaktivitet inom idrott och kultur. Prioriterade är de barn där 
behovet inte kan tillgodoses på annat sätt (bor i ett hushåll med 
försörjningsstöd eller har kontakt med andra delar av 
socialförvaltningen). Cirka 1000 kr i avgift för medlemskort/aktivitet per 
termin och barn kan beviljas genom denna fond. 
 
Motionärerna vill förbättra stödinsatserna gentemot barn vars föräldrar 
blivit vräkta. I Lunds kommun finns inga sådana fall. Genom åtgärden 
Kvarbo inom socialförvaltningen som arbetar vräkningsförebyggande är 
barnfamiljer prioriterade och under det senaste året har inga 
barnfamiljer vräkts. Däremot finns det barn som innefattas i 
hemlöshetsmätningarna utifrån socialstyrelsen definition på hemlöshet. 
Under 2017 hade antalet barn ökat jämfört med tidigare mätningar. 
Socialnämnden beslutade om en särskild åtgärdsplan bredvid den 
ordinarie handlingsplanen.  
 
Väntetiderna inom budget- och skuldrådgivningen är långa men har 
förbättrats under våren. I maj 2017 fanns det 100 personer i kö och 
kötiden var 9-10 månader. I dagsläget står 38 personer i kö. Genom att 
ha en öppen mottagning som riktar sig till de som väntat länge, har 
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verksamheten minskat kötiden till ca 2 månader. En utökning på 
handläggarsidan med ca 25 % genom omfördelning har också bidragit till 
förbättrad tillgänglighet. Konsumentverkets rekommendation är att 
kötiden inte ska överstiga en månad vilket i nuläget är svårt att nå utan 
resursförstärkning. 
 
En välfärdsrapport har tagits fram under 2018 och beslutats i 
kommunfullmäktige. Under åren 2017-2021 kommer ekonomiskt 
utsatta barn, levnadsvanorna samt stress och psykisk ohälsa bland barn 
och unga att vara prioriterade områden. Rapporten ger en generell bild 
över hälsoläget i Lund men det saknas statistik och kunskap på den 
detaljnivå som behövs för att kunna göra riktade och generella insatser 
till prioriterade målgrupper. Bland annat saknas en samlad bild över 
vilka barn som inte deltar i förskolan, i fritidsaktiviteter osv. 
Välfärdsrapportens prioriterade områden ska följas av särskilda 
handlingsplaner. Gällande området ekonomiskt utsatta barn, som 
motionärerna berör, har en ansökan om statsbidrag tagits fram och 
beviljats av Delmos (Delegationen mot segregation).  
 
Lunds kommun kommer använda statsbidraget för att kunna genomföra 
en kartläggning och beskrivning av segregationen i Lund, samt göra en 
behovsanalys som underlag för ett långsiktigt arbete att minska och 
motverka segregation. Idag saknar kommunen en sådan sammantagen 
helhetsbild med förslag på stödjande aktiviteter. Ansökan har arbetats 
fram av verksamhetsutvecklare inom socialförvaltningen, kultur- och 
fritidsförvaltningen och vid kommunkontoret. Kommunkontoret är 
ägare av projektet och garanterar på så sätt ett 
förvaltningsövergripande engagemang i det fortsatta arbetet där även 
representanter från skolförvaltningarna ingår. Det kommer också att 
vara ett nära samarbete med såväl den ideella sektorn som med 
universitetet i projektet. Aktörer inom ideell sektor i Lund har också 
blivit beviljade statsbidrag från Delmos och delar av kartläggningen ska 
ske i samverkan.   
Projektstart är 1 oktober och resultatet av kartläggningen och 
behovsanalysen förväntas vara klar i januari och ska följas av en plan där 
olika aktiviteter inom kommunen kan samordnas.  
 
Till stora delar innebär detta projekt att motionärernas yrkande om en 
handlingsplan skulle kunna vara tillgodosedd, med den skillnaden att 
arbetet kommer innefatta fler ekonomiskt utsatta barn än de som lever 
med skuldsatta föräldrar. En åtgärd som saknas i Lund och i de flesta 
andra kommuner är att förtydliga ansvar och medföljande aktiviteter 
kring att förebygga spelmissbruk som sedan årsskiftet är ett kommunalt 
ansvar. Socialnämnden har ett delat ansvar för stöd och behandling 
gällande spelmissbruk med hälso- och sjukvården. Utifrån den massiva 
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marknadsföring som sker i dagsläget av olika spelproducenter är det en 
svår uppgift att nå ut med förebyggande åtgärder inom detta område.    
 
 
 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta 
att tjänsteskrivelsen från den 20 augusti utgör nämndens svar. 
 
 
 
Annika Pettersson  
socialdirektör 

    
  

 
 
Beslut expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
Akten 
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Sammanträdesdatum

2018-09-19

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 141 Remiss: Motion från Philip Sandberg (L) och 
Ursula Savonius (L) - Minska utsattheten för 
barn med skuldsatta föräldrar

Dnr BSN 2018/0907

Sammanfattning
Liberalerna har till kommunfullmäktige överlämnat motionen 
”Minska utsattheten för barn med skuldsatta föräldrar” och föreslår i 
denna att Barn- och skolnämnden och Socialnämnden i samverkan 
med civilsamhällets organisationer och andra relevanta aktörer ta 
fram en handlingsplan för att minska utsattheten för barn med 
skuldsatta föräldrar. Barn- och skolnämnden ska avge ett yttrande i 
ärendet senast den 5 oktober 2018.  

Barn- och skolförvaltningens verksamheter arbetar i enlighet med 
skollagen och förespråkar en avgiftsfri skola. Vidare är Barn- och 
skolförvaltningen redan involverad i ett liknande arbete som 
motionen förespråkar, nämligen framtagandet av en plan för arbete 
med barn i ekonomisk utsatthet. Kommunkontoret har fått i uppdrag 
av Kommunfullmäktige att ta fram planen inom ramen för ett av tre 
prioriterade områden för arbetet med folkhälsa i Lund med 
utgångspunkt i välfärdsrapportens resultat. Barn- och 
skolförvaltningen ingår i arbetet med att arbeta fram en plan. Utifrån 
ovanstående redogörelse framgår att det redan finns ett pågående 
arbete som motsvarar avsikterna med Liberalernas motion och 
därmed anser Barn- och skolförvaltningen remissen besvarad.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 september 2018 
dnr BSN 2018/0907 
Motion från Liberalerna, ” Minska utsattheten för barn med 
skuldsatta föräldrar” den 23 juli 2018 dnr KS 2018/0560.

Yrkanden
Kenth Andersson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Staffan Bolin (L) yrkar att nämnden ska föreslå kommunfullmäktige 
att bifalla motionen.

Beslutsgång
Det finns således två yrkanden.  

Ordförande ställer proposition på yrkandena  
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Sammanträdesdatum

2018-09-19

Justerare Utdragsbestyrkande

Ja till Kenth Anderssons (S) yrkande 
Nej till Staffan Bolins (L) yrkande  

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med Kenth 
Anderssons (S) yrkande.
 

Beslut

BSN beslutar
att     avge yttrande till kommunfullmäktige i enlighet med 

förvaltningens tjänsteskrivelse.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen 
Akten
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Sammanträdesdatum Diarienummer

2018-09-19 BSN 2018/0984

Justerare Utdragsbestyrkande

Barn- och skolnämnden

Plats och tid Råbandsknopen, Stora Södergatan 47, Lund, 2018-09-19 klockan 
17.00–21.00

Ledamöter Monica Molin (S), ordförande
Yanira Difonis (MP), vice ordf
Staffan Bolin (L), 2:e v ordf
Kenth Andersson (S)
Mårten Spanne (S)
Astrid Rugsveen (M)
Mattias Horrdin (C)
John Sunnqvist (KD)

Tjänstgörande ersättare Rita Borg (S), tjänstgörande för Jens Modéer (MP)
Gösta Eklund (V), tjänstgörande för Hanna Gunnarsson (V)
Ann-Charlotte Ewerhard (M), tjänstgörande för Alexander 
Lewerentz (M)

Ersättare Agneta Geijer (S)
Charlotte Svanberg (M)
Håkan Friberg (L)
Sushma Uthappa-Schwerdt (L)
Karin Nilsson (C)

Övriga Jytte Lindborg, Skoldirektör, BSN
Elisabeth Salomonsson, Nämndsekreterare, BSN
Robert Dahlqvist, Bitr Förvaltningschef, BSN
Linda Abrahamsson, Kvalitets- och myndighetschef, BSN
André Levin, Ekonomichef, BSN
Serene Rosberg, Verksamhetschef grundskola, BSN
Aleksandra Rodenkrants Hagström, Verksamhetschef förskola, 
BSN
Charlotte Svensson, HR-chef, BSN
Cecilia Lundborg Fehrlund, Utvecklingsledare, BSN
Ann-Britt Svensson, Ekonom, BSN
Ann Edvik, Utvecklingsledare, BSN
Emma Möller, Utvecklingsledare, BSN
Gustav Svensson, Lokalplanerare, BSN
Sebastian Rånes, Lokalplanerare, BSN
Agneta Lindfors, Personalföreträdare, LR
Bengt Andersson, Personalföreträdare, Lärarförbundet
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Sammanträdesdatum Diarienummer

2018-09-19 BSN 2018/0984

Justerare Utdragsbestyrkande

Justerare Staffan Bolin (L)

Paragrafer § 131-148

Plats och tid för justering Barn- och skolkontoret, Stora Södergatan 49, Lund måndag 24 
september 2018 kl 09:30

Underskrifter

Sekreterare

Elisabeth Salomonsson

Ordförande

Monica Molin (S)

Justerare

Staffan Bolin (L)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom 
anslag.

Organ Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum 2018-09-19

Paragrafer § 131-148

Datum då anslaget sätts upp 2018-09-25 Datum då anslaget tas ned 2018-10-17

Förvaringsplats för protokollet Barn- och skolförvaltningen

Underskrift

Elisabeth Salomonsson



 

   
Barn- och skolförvaltningen Tjänsteskrivelse 1 (3) 

Skolkontoret 2018-09-05 Diarienummer  
  BSN 2018/0907 

 

Postadress Besöksadress Telefon växel Internetadress E-post 

Box 41 
221 00 Lund 

Stora Södergatan 47 046-35 50 00 www.lund.se barnochskola@lund.se 

 

Emma Möller 

046-3599248 

emma.moller@lund.se 

 Barn- och skolnämnden 

 

Remiss: Motion från Philip Sandberg (L) och 
Ursula Savonius (L) - Minska utsattheten för 
barn med skuldsatta föräldrar 

Sammanfattning 
Liberalerna har till kommunfullmäktige överlämnat motionen ”Minska 
utsattheten för barn med skuldsatta föräldrar” och föreslår i denna att 
Barn- och skolnämnden och Socialnämnden i samverkan med 
civilsamhällets organisationer och andra relevanta aktörer ta fram en 
handlingsplan för att minska utsattheten för barn med skuldsatta föräldrar. 
Barn- och skolnämnden ska avge ett yttrande i ärendet senast den 5 
oktober 2018. 
 

Barn- och skolförvaltningens verksamheter arbetar i enlighet med skollagen 
och förespråkar en avgiftsfri skola. Vidare är Barn- och skolförvaltningen 
redan involverad i ett liknande arbete som motionen förespråkar, nämligen 
framtagandet av en plan för arbete med barn i ekonomisk utsatthet. 
Kommunkontoret har fått i uppdrag av Kommunfullmäktige att ta fram 
planen inom ramen för ett av tre prioriterade områden för arbetet med 
folkhälsa i Lund med utgångspunkt i välfärdsrapportens resultat. Barn- och 
skolförvaltningen ingår i arbetet med att arbeta fram en plan. Utifrån 
ovanstående redogörelse framgår att det redan finns ett pågående arbete 
som motsvarar avsikterna med Liberalernas motion och därmed anser 
Barn- och skolförvaltningen remissen besvarad. 

Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 september 2018 dnr 
BSN 2018/0907.  
Motion från Liberalerna, " Minska utsattheten för barn med skuldsatta 
föräldrar" den 23 juli 2018 dnr KS 2018/0560.  

Barnets bästa 
Motionen handlar bl.a. om hur berörda nämnder och civilsamhället ska ta 
ett helhetsgrepp och se över vilka möjligheter som finns för att stärka barns 
(med skuldsatt föräldrar) framtidstro. Detta ska bl.a. ske genom att en 
handlingsplan tas fram för att minska utsattheten för barnen. Förslaget kan 
påverka barn och elever i Lunds kommun på ett positivt sätt. 



    
 Tjänsteskrivelse 2 (3) 

 2018-09-05 Diarienummer  
  BSN 2018/0907 

 

 

Ärendet 
Liberalerna har till kommunfullmäktige överlämnat motionen ”Minska 
utsattheten för barn med skuldsatta föräldrar” och föreslår i denna att 
Barn- och skolnämnden och Socialnämnden i samverkan med 
civilsamhällets organisationer och andra relevanta aktörer ta fram en 
handlingsplan för att minska utsattheten för barn med skuldsatta föräldrar. 
Barn- och skolnämnden ska avge ett yttrande i ärendet senast den 5 
oktober 2018.  
 
I motionen lyfts även bl.a. att 
 

 skolan ska vara avgiftsfri, men ändå förekommer informella 
insamlingar där barnens föräldrar förväntas bidra. 

 fler barn ur skuldsatta hushåll ska få information om gratis 
fritidsaktiviteter som erbjuds av kommun och föreningsliv.  

 stödinsatserna gentemot barn vars föräldrar blivit vräkta ska 
förbättras.  

 de långa väntetiderna till budget- och skuldrådgivningen i Lund ska 
minskas. 

 

Barn- och skolförvaltningens förslag till yttrande  
Rättslig reglering 
I skollagen 10 kap 10-11 § framgår det att Eleverna ska ha tillgång till 
böcker och andra lärverktyg utan kostnad. Men det får finnas enstaka 
inslag av små kostnader för eleverna, till exempel en färdbiljett eller en 
mindre entréavgift till ett museum.  
 
Skolverket understryker att även små kostnader kan vara betungande för 
hushåll med svag ekonomi om de förekommer vid upprepade tillfällen. Det 
måste skolan ta hänsyn till det när man planerar aktiviteter 
 
Barn- och skolförvaltningens verksamheter arbetar i enlighet med skollagen 
och förespråkar en avgiftsfri skola. Vidare är Barn- och skolförvaltningen 
redan involverad i ett liknande arbete som motionen förespråkar. 
Kommunfullmäktige i Lund har med utgångspunkt i välfärdsrapportens 
resultat beslutat att barn i ekonomisk utsatthet ska vara ett av tre 
prioriterade områden för arbetet med folkhälsa i Lund. För varje prioriterat 
område kommer en plan för genomförande att tas fram. Arbetet med barn 
i ekonomisk utsatthet har sammanförts med Lunds ansökan om bidrag till 
Delegationen mot segregation, delmos. Lund har beviljats statsbidrag som 
bl.a. omfattar en kartläggning, en behovsanalys och en plan för 
genomförande som ska redovisas till delmos i januari 2019. Redovisningen 
kommer även utgöra grunden för en plan för arbetet med barn i ekonomisk 
utsatthet som ska godkännas av kommunstyrelsen.  
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 2018-09-05 Diarienummer  
  BSN 2018/0907 

 

 

I beslutet om välfärdsrapporten från Kommunfullmäktige står det att 
planerna ska tas fram i samarbete med berörda förvaltningar. Därför har en 
styrgrupp bildats. Styrgruppens uppdrag är att bidra till att en plan för 
arbete med barn i ekonomisk utsatthet tas fram till kommunstyrelsen och 
att arbetet med genomförande och uppföljning genomförs i enlighet med 
planen. I styrgruppen ingår representanter från Barn- och 
skolförvaltningen, Utbildningsförvaltningen, Socialförvaltningen, Kultur- 
och fritidsförvaltningen och Kommunkontoret. Utifrån ovanstående 
redogörelse framgår att det redan finns ett pågående arbete som 
motsvarar avsikterna med Liberalernas motion och därmed anser Barn- och 
skolförvaltningen remissen besvarad.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Barn- och skolnämnden föreslås besluta 
att avge yttrande till kommunfullmäktige i enlighet med förvaltningens 

tjänsteskrivelse. 
 
 
 
 
Jytte Lindborg 
Skoldirektör 

Emma Möller 
Utvecklingsledare 

 
Beslut expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
Akten. 



Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5)

Sammanträdesdatum

2018-11-07

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 332 Motion från Gunnar Brådvik (L) ”Ett sportlov 
värt namnet”

Dnr KS 2018/0169

Sammanfattning
Liberalerna har överlämnat motionen ”Ett sportlov värt namnet” till 
kommunfullmäktige och föreslår i denna att barn- och skolnämnden 
och kultur- och fritidsnämnden i samverkan med föreningslivet tar 
fram en plan för att barn och unga ska kunna prova på olika idrotter 
utan kostnad under sportlovsveckan.

Kommunkontoret är positiv till gratis aktiviteter för barn och 
ungdomar i Lund under sportlovet.

Att utöka sportlovsverksamheten enligt motionens intentioner skulle 
innebära att kultur- och fritidsförvaltningen behöver större 
ekonomiska resurser i form av administrativ personal.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 19 september 2018 dnr KS 
2018/0169
Kultur- fritidsnämndens beslut den 19 april 2018 § 55 med 
förvaltningens tjänsteskrivelse den 3 april 2018 dnr KU 2018/0071
Barn- och skolnämndens beslut den 18 april 2018 § 81 med 
förvaltningens tjänsteskrivelse den 28 mars 2018
Motion från Gunnar Brådvik (L), ”Ett sportlov värt namnet”, daterad 
den 2 februari 2018

Yrkanden
Philip Sandberg (L) och Birger Swahn (M) yrkar att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunkontorets förslag.

 

Fanny Johansson (S) och Axel Hallberg (MP) yrkar att 
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att redovisa de ”prova på-
verksamheter” som idag görs och med det anse motionen besvarad.

 

Helena Falk (V) yrkar att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige besluta

att bifalla motionen och uppdra åt kultur- och 
fritidsnämnden att arrangera prova-på-verksamhet hela året, i 
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Sammanträdesdatum

2018-11-07

Justerare Utdragsbestyrkande

enlighet med Vänsterpartiets tidigare motion (2014-08-18).

 

Hans-Olof Andersson (SD) yrkar att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige besluta

att motionen ska anses besvarad med hänvisning till remissvarens 
hänvisningar till pågående arbete inom bland annat Lov i Lund och 
föreningsbidrag till gratis prova-verksamhet under loven.

 

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med hans eget m.fl. yrkande.

Omröstning begärs. 

För att avgöra vilket av de återstående yrkandena som ska vara 
motförslag i huvudvoteringen ställer ordföranden proposition på 
dessa och finner att kommunstyrelsen beslutar att Fanny Johanssons 
(S) m.fl. yrkande ska vara motförslag.

Kommunstyrelsen godkänner därefter följande voteringsordning:

Ja för bifall till Philip Sandbergs (L) m.fl. yrkande.

Nej för bifall till Fanny Johanssons (S) m.fl. yrkande.

Omröstningen utfaller enligt följande:

Philip Sandberg (L), Camilla Neptune (L), Fredrik Ljunghill (M), 
Birger Swahn (M), Inga-Kerstin Eriksson (C), Börje Hed (FNL), 
Hedvig Åkesson (KD) och Helena Falk (V) röstar ja.

Anders Almgren (S), Fanny Johansson (S), Björn Abelson (S) och Axel 
Hallberg (MP) röstar nej.

Hans-Olof Andersson (SD) avstår från att rösta.

Med 8 ja-röster mot 4 nej-röster och 1 som avstår från att rösta 
beslutar kommunstyrelsen således i enlighet med Philip Sandbergs 
(L) m.fl.  yrkande.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla motionen och ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag 

att genomföra prova-på-verksamhet under sportlovet år 2019 
och utvärdera utfallet av försöket.
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Sammanträdesdatum

2018-11-07

Justerare Utdragsbestyrkande

Reservationer
Anders Almgren (S), Fanny Johansson (S), Björn Abelson (S), Axel 
Hallberg (MP) och Hans-Olof Andersson (SD) reserverar sig mot 
kommunstyrelsens beslut.

Följande skriftliga reservation inges: Protbil. § 332/01-02. 

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten
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Sammanträdesdatum Diarienummer

2018-11-07 KS 2018/0384

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Plats och tid Knutssalen, Rådhuset, 2018-11-07 klockan 15.00–18.20

Ledamöter Philip Sandberg (L), ordförande
Fredrik Ljunghill (M), vice ordf
Anders Almgren (S), 2:e v ordf, tjänstgör inte § 328 pga jäv
Camilla Neptune (L)
Birger Swahn (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Börje Hed (FNL)
Hedvig Åkesson (KD)
Fanny Johansson (S)
Björn Abelson (S), tjänstgör inte § 310 pga jäv
Helena Falk (V)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare Lena Fällström (S), tjänstgör för Björn Abelson § 310 och för 
Anders Almgren (S) § 328
Axel Hallberg (MP), tjänstgör för Karin Svensson Smith (MP)

Ersättare Fabian Zäll (L)
Christine Ohlsson (M)
Klas Svanberg (M)
Louise Rehn Winsborg (M)
Mattias Horrdin (C)
Kenth Andersson (S)
Mats Olsson (V)
Cherry Batrapo (FI)
Christoffer Brinkåker (SD)

Övriga Christoffer Nilsson, kommundirektör
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör
Patrik Persson, controller
Johanna Davander, kommunikationschef
Kajsa Hansson Sigvardsson, kommunikatör
Emma Mesán, kommunjurist
Pernilla Ardhe, kommunjurist, sekreterare

Justerare Anders Almgren (S)
Fanny Johansson (S)

Paragrafer § 299-334
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Sammanträdesdatum Diarienummer

2018-11-07 KS 2018/0384

Justerare Utdragsbestyrkande

Plats och tid för justering Rådhuset, måndagen den 19 november 2018, kl 11.00

Underskrifter

Sekreterare

Pernilla Ardhe

Ordförande

Philip Sandberg (L)

Justerare

Anders Almgren (S) Fanny Johansson (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom 
anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2018-11-07

Paragrafer § 299-334

Datum då anslaget sätts upp 2018-11-20 Datum då anslaget tas ned 2018-12-12

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret/Bruksgatan 22

Underskrift

Pernilla Ardhe



 

 

 

 

 

Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 7 november 

2018, ärende 34. Motion från Gunnar Brådvik (L) ”Ett sportlov värt 

namnet” (KF) Dnr KS 2018/0169 

 

Sverigedemokraterna reserverar oss mot det fattade beslutet, till förmån för 

vårt eget yrkande:  

 

att 

 

motionen ska anses besvarad med hänvisning till remissvarens 

hänvisningar till pågående arbete inom bland annat Lov i Lund och 

föreningsbidrag till gratis prova-verksamhet under loven.  

 

För Sverigedemokraterna 2018-11-07 

 

 

_____________________ 

Hans-Olof Andersson 

ledamot (SD) kommunstyrelsen Lund 



Reservation 
Ärende 34   
Dnr KS 2018/0169 
 
   

1 
 

Socialdemokraterna reservation  
34. Motion från Gunnar Brådvik (L) ”Ett sportlov värt namnet” (KF) 

Barnens och deras vårdnadshavares förutsättningar och bakgrund ska inte avgöra barnens 
livschanser eller möjligheter att ha stimulerande och meningsfulla lov och ledigheter. 

Det är positivt att även Liberalerna visar en strävan att i alla fall till viss del tillgängliggöra 
fritidsaktivitet för alla barn och unga. Dock slår Liberalerna här in öppna dörrar. Som 
motionären bör vara medveten om, givet att Brådvik sitter i kultur- och fritidsnämnden, görs 
detta arbete redan fast i en ännu mer utvecklad version. 

Faktum är att kultur- och fritidsförvaltningen under 2017 arbetade med att ta fram en långsiktig 
och hållbar lovmodell för att skapa avgiftsfria aktiviteter för barn och unga i Lunds kommun. 
Efter sommaren 2017 var det tydligt att de stora vinnarna var barnen. Ett starkt samarbete 
mellan olika aktörer så som olika delar av föreningslivet var en central del för att kunna nå ut 
till barn och unga i hela kommunen. Över 400 aktiviteter fanns med i sommarlovskalendern 
med över 9500 deltagare. 

Kultur- och fritidsförvaltningen har också jobbat fram en plattform för all lovverksamhet att 
vila på, denna hittas på www.lund.se/lovilund och fortsätter ständigt att utvecklas. Samtidigt så 
finns ett samarbete mellan berörda förvaltningar för att säkerställa att lovaktiviteterna når ut till 
så många som möjligt. Dessutom har den rödgröna regeringen har också bidragit till att stärka 
möjligheterna för oss att genomföra dessa viktiga satsningar på barn och unga genom riktade 
statsbidrag. 

För att inte sparka in öppna dörrar och lägga förslag om saker som redan genomförs reserverar 
vi socialdemokrater oss mot kommunstyrelsens beslut till förmån för vårt eget yrkande. 

 

 

Anders Almgren (S) Fanny Johansson (S) 
2:e vice ordförande kommunstyrelsens Ledamot kommunstyrelsen  

 

 



Kommunkontoret Tjänsteskrivelse 1 (3)

Strategisk utvecklingsavdelning 2018-09-19 Diarienummer

KS 2018/0169

Postadress Besöksadress Telefon växel Internetadress E-post
 
 

 046-35 50 00 www.lund.se kommunkontoret@lund.se

Lisa Gunnefur

 040-3595961

lisa.gunnefur@lund.se

Kommunstyrelsen

Motion från Gunnar Brådvik (L) "Ett sportlov värt 
namnet"

Sammanfattning
Liberalerna har överlämnat motionen ”Ett sportlov värt namnet” till 
kommunfullmäktige och föreslår i denna att barn- och skolnämnden 
och kultur- och fritidsnämnden i samverkan med föreningslivet tar 
fram en plan för att barn och unga ska kunna prova på olika idrotter 
utan kostnad under sportlovsveckan. 

Kommunkontoret är positiv till gratis aktiviteter för barn och 
ungdomar i Lund under sportlovet. 

Att utöka sportlovsverksamheten enligt motionens intentioner skulle 
innebära att kultur- och fritidsförvaltningen behöver större 
ekonomiska resurser i form av administrativ personal. 

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 19 september 2018 dnr KS 
2018/0169
Kultur- fritidsnämndens beslut den 19 april 2018 § 55 med 
förvaltningens tjänsteskrivelse den 3 april 2018 dnr KU 2018/0071
Barn- och skolnämndens beslut den 18 april 2018 § 81 med 
förvaltningens tjänsteskrivelse den 28 mars 2018
Motion från Gunnar Brådvik (L), ”Ett sportlov värt namnet”, daterad 
den 2 februari 2018

Barnets bästa
Beslutet gynnar barn genom att arbetet med gratis 
sportlovsverksamhet för flickor och pojkar i Lund förstärks. 
Skolornas fritidshem erbjuder aktiviteter under loven men ett utökat 
utbud av aktiviteter under loven är bra för barn och elever i Lund.

För att främja inkludering, motverka segregation och skapa nya 
kontaktytor mellan barn och unga med olikartad social bakgrund är 
kultur- och fritidsförvaltningens ambition att ständigt bevaka barns 
och ungas bästa genom att erbjuda avgiftsfria aktiviteter som ger 
stimulans och personlig utveckling under loven. 



Tjänsteskrivelse 2 (3)

2018-09-19 Diarienummer

KS 2018/0169

Ärendet
Liberalerna har överlämnat motionen ”Ett sportlov värt namnet” till 
kommunfullmäktige och föreslår i denna att barn- och skolnämnden 
och kultur- och fritidsnämnden i samverkan med föreningslivet tar 
fram en plan för att barn och unga ska kunna prova på olika idrotter 
utan kostnad under sportlovsveckan. 

Idrotten och idrottsrörelsen fyller en viktig funktion för så väl 
folkhälsan som civilsamhällelig fostran. Liberalerna vill därför 
utveckla samarbetet med idrottsföreningarna och att de ska få bättre 
förutsättningar att marknadsföra sin verksamhet gentemot barn och 
unga i kommunen. 
Ett sätt att stimulera barn och unga till mer idrottande vore att 
kommunen gav möjlighet till barn och unga att prova på olika 
idrotter gratis under en tidsperiod.

Redovisning av barn- och skolnämndens och kultur och 
fritidsnämnden remissvar

Barn- och skolnämnden
Barn- och skolnämnden har en positiv inställning till gratis prova-på-
verksamhet under loven. Skolorna och fritidshemmen arbetar 
kontinuerligt, i enlighet med skollag och läroplan, med att erbjuda 
fysisk aktivitet och skolorna bjuder regelbundet in föreningar för att 
eleverna ska få möjlighet att prova på olika sporter och idrotter. Det 
ingår dock inte i skolans uppdrag att anordna verksamhet under 
elevernas fritid. 

Samarbetet mellan förvaltningarna inom ramen för Lov i Lund består 
bland annat i att se över om även skolornas fritidshem kan få del av 
Lov i Lund-aktiviteterna eller om någon aktivitet kan anordnas i 
samarbete med fritidshemmen.

Kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden är positiv till intentionerna i motionen 
och hänvisar till pågående arbete med bland annat Lov i Lund och 
föreningsbidrag till gratis prova-på-verksamhet under loven. Kultur- 
och fritidsnämnden rekommenderar kommunfullmäktige att besluta 
att genomföra prova-på-verksamhet under till exempel sportlovet år 
2019 och utvärdera utfallet av försöket.
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Kommunkontorets kommentar
Barn och unga i åldersgruppen 6-17 år behöver sammanlagt minst 
60 minuters fysisk aktivitet dagligen med ökad puls och andning för 
att uppnå hälsovinster. Lunds kommuns välfärdsrapport för 2017 
visar att endast 27,8 procent av flickorna och 38,1 procent av 
pojkarna i Lund når upp till den rekommenderade nivån av daglig 
fysisk aktivitet. 

Kultur- och fritidsnämnden och barn- och skolnämnden samarbetar 
inom ramen för Lov i Lund som erbjuder gratis lovverksamhet för 
flickor och pojkar i åldersgruppen 6-15 år under bland annat 
sportlovsveckan. De statliga medlen som Lund får till Lov i Lund 
fördelas mellan kommunerna utifrån andelen barn och ungdomar i 
hushåll med försörjningsstöd eller andra former av bistånd. 
Aktiviteterna inom Lov i Lund når därför den målgrupp unga som 
motionerar minst. 

Förutom de kostnadsfria sportaktiviteter som erbjuds elever inom 
ramen för Lov i Lund finns även möjlighet för föreningar och andra 
aktörer att söka bidrag från kultur- och fritidsförvaltningen för att 
bedriva lovverksamhet för flickor och pojkar i Lund.

Ytterligare pågående arbete inom kommunen som kan bidra till att 
fler barn och unga blir fysiskt aktiva är överenskommelsen mellan 
Lunds kommun och idéburen sektor i Lund samt kommunens arbete 
med folkhälsa som till och med år 2020 kommer ha ett särskilt fokus 
på barns och ungas levnadsvanor. 

Kommunkontoret rekommenderar kommunfullmäktige att besluta 
att genomföra prova-på-verksamhet under sportlovet år 2019 och 
utvärdera utfallet av försöket.

Kommunkontorets förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att Bifalla motionen och ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag 

att genomföra prova-på-verksamhet under sportlovet år 2019 
och utvärdera utfallet av försöket.

Carin Hillåker
tf kommundirektör

Britt Steiner
planeringschef

Beslut expedieras till:
Kultur- och fritidsnämnden, Gunnar Brådvik (L).



  

 

   Kommunfullmäktige 

   Lund kommun 

   Box 41 

              221 00 LUND 

     

           2018-02-18 

 

 
 

Ett sportlov värt namnet 
Idrotten och idrottsrörelsen fyller en viktig funktion för så väl folkhälsan som civilsamhällelig 

fostran. Liberalerna vill utveckla samarbetet med idrottsföreningarna och att de ska få bättre 

förutsättningar att marknadsföra sin verksamhet gentemot barn och unga i kommunen. 

 

Ett sätt att stimulera barn och unga till mer idrottande vore att kommunen gav möjlighet till 

barn och unga att prova på olika idrotter gratis under en tidsperiod. Ett sådant förslag lades i 

augusti 2014 av Vänsterpartiet. När förslaget nådde kommunfullmäktige i januari 2015 

beslutade fullmäktige att återremittera förslaget i avvaktan på utredningen av kulturchecken. 

Tre år senare har Kultur- och fritidsnämndens rödgröna styre fortfarande inte presenterat en 

utredning som godkänts av fullmäktige, varför Vänsterpartiets motion blivit liggande.  

 

Då styret verkar dröja med en fullgod utredning av att ge fler barn och unga möjlighet att ta 

del av musikundervisning, önskar Liberalerna se till att detta i alla fall inte går ut över 

idrotten. Vi skulle därför med denna motion vilja väcka liv i frågan om ”prova på” igen. 

 

I motionen om ”prova på” föreslår emellertid Vänsterpartiet att alla barn och unga i 

kommunen mellan 6 och 12 år ska få möjlighet att kostnadsfritt prova på idrotts- och 

kulturverksamheter under hela tre terminer. Kultur- och fritidsnämnden, när den behandlade 

motionen i oktober 2014, ställde sig positiv till idén i sig, men avstyrkte bifall till motionen då 

detta skulle bli för kostsamt. Det behövs en annan modell än ett och ett halvt års gratis ”prova 

på:ande” för att kunna realisera den goda grundtanken. 

 

Liberalerna föreslår därför att kommunen tillsammans med föreningslivet anordnar en så 

kallad ”prova på vecka” under sportlovsveckan. Föreningslivet skulle under denna vecka, 

genom kommunalt stöd med exempelvis fri tillgång till kommunens skollokaler och hjälp 

med marknadsföring, få möjlighet att låta barn och unga prova på olika idrotter gratis under 

sportlovet. Det hade varit en realistiskt genomförbar åtgärd som stimulerat barn och ungas 

möjlighet att prova på olika idrotter och hade gjort sportlovet i Lunds kommun till ett verkligt 

sportlov. 

 

Jag yrkar därför att fullmäktige uppdrar åt Kultur- och fritidsnämnden och Barn- och 

skolnämnden att i samverkan med föreningslivet ta fram en plan för möjligheten att 

anordna en prova på vecka enligt motionens intentioner. 

 

 
Gunnar Brådvik (L) 
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§ 55 Yttrande över motion från Gunnar 
Brådvik (L) angående 
sportlovsverksamhet 
Dnr KU 2018/0071 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har remitterat en motion från Gunnar Brådvik (L) med 

rubriken ”Ett sportlov värt namnet”. Motionärens förslag är att 

kommunen tillsammans med föreningslivet ska anordna en så kallad 

prova-på-vecka under sportlovsveckan. Satsningen skulle enligt 

motionen vara möjlig med hjälp av kommunalt stöd, såsom exempelvis 

fri tillgång till kommunens lokaler och hjälp med marknadsföring. 

Kommunstyrelsen har remitterat motionen till kultur- och fritidsnämnden 

samt barn- och skolnämnden för yttrande med anhållan om svar senast 

den 18 maj 2018.  

Kultur- och fritidsförvaltningen har en positiv inställning till gratis prova-

på-verksamhet och menar att en sådan till stor del bedrivs idag under 

sportlovsveckan med stöd genom kontanta medel och i många fall 

kostnadsfria lokaler. Att bedriva prova-på-verksamhet fullt ut enligt 

motionärens intention skulle innebära att förvaltningen behöver större 

ekonomiska resurser i form av administrativ personal.  

Genom ett tidigare regeringsbeslut erhåller Lunds kommun under åren 

2016-2019 statsbidrag till avgiftsfria sommarlovsaktiviteter för 

åldersgruppen 6-15 år. Statsbidraget har nu genom nya beslut utökats till 

övriga lov. Utifrån det statliga stödet undersöker förvaltningen 

möjligheterna att involvera föreningslivet.    

Med hänvisning till ovanstående föreslås kultur- och fritidsnämnden 

föreslå kommunfullmäktige att anse motionen vara besvarad. 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 april 2018 

Remiss från kommunkontoret, inkommen den 20 februari 2018 

Motion från Gunnar Brådvik (L), ”Ett sportlov värt namnet”, daterad 

den 2 februari 2018 

Yrkanden 
Elin Gustafsson (S) yrkar att nämnden ska ajournera sig för 

överläggning. 

Elin Gustafsson (S) och Peter Bergwall (MP) yrkar bifall till 

förvaltningens förslag. 
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Gunnar Brådvik (L) yrkar att nämnden ska besluta att rekommendera 

kommunfullmäktige att besluta att genomföra prova-på-verksamhet i 

enlighet med förslaget på försök under nästa år samt att rekommendera 

kommunfullmäktige att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att 

utvärdera utfallet av försöket. 

Saima Jönsson Fahoum (V) yrkar bifall till Gunnar Brådviks (L) 

yrkanden med tillägget att nämnden ska besluta att rekommendera 

kommunfullmäktige att prova-på-verksamheten ska ske under begränsad 

tid, till exempel sportlovsveckan. 

Birger Swahn (M), Saima Jönsson Fahoum (V), Sven Ingmar Andersson 

(C) och Zoltán G Wagner (KD) yrkar bifall till Gunnar Brådviks (L) 

yrkanden. 

Birger Swahn (M), Gunnar Brådvik (L), Sven Ingmar Andersson (C) och 

Zoltán G Wagner (KD) yrkar bifall till Saima Jönsson Fahoums (V) 

yrkande. 

Propositionsordning 
Ordföranden konstaterar att det föreligger ett yrkande från Elin 

Gustafsson (S) om att nämnden ska ajournera sig för överläggning. 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden 

bifaller detsamma. 

Ordföranden konstaterar att två förslag till beslut föreligger: yrkande från 

Elin Gustafsson (S) med flera om att bifalla förvaltningens förslag samt 

yrkande från Gunnar Brådvik (L) med flera om att nämnden ska 

rekommendera kommunfullmäktige att besluta att genomföra prova-på-

verksamhet i enlighet med förslaget på försök under nästa år, att 

rekommendera kommunfullmäktige att uppdra åt kultur- och 

fritidsnämnden att utvärdera utfallet av försöket samt att rekommendera 

kommunfullmäktige att prova-på-verksamheten ska ske under begränsad 

tid, till exempel sportlovsveckan. Ordföranden ställer proposition på de 

två yrkandena och finner att nämnden beslutar i enlighet med yrkande 

från Elin Gustafsson (S) med flera. Votering begärs. 

Ordföranden fastställer följande voteringsordning: 

Den som vill bifalla yrkande från Elin Gustafsson (S) med flera röstar ja. 

Den som vill bifalla yrkande från Gunnar Brådvik (L) med flera röstar 

nej. 

Elin Gustafsson (S), Gabor Tilesch (S), Kerstin Vikner (S), Peter 

Bergwall (MP) och Julius Eberhard (MP) röstar ja. 
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Birger Swahn (M), Adrian Borin (M), Gunnar Brådvik (L), Saima 

Jönsson Fahoum (V), Sven Ingmar Andersson (C) och Zoltán G Wagner 

(KD) röstar nej. 

Med sex nej-röster gentemot fem ja-röster beslutar kultur- och 

fritidsnämnden i enlighet med yrkande från Gunnar Brådvik (L) med 

flera. 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
att rekommendera kommunfullmäktige att besluta att genomföra 

prova-på-verksamhet i enlighet med förslaget på försök under nästa 

år 

att rekommendera kommunfullmäktige att uppdra åt kultur- och 

fritidsnämnden att utvärdera utfallet av försöket 

att rekommendera kommunfullmäktige att prova-på-verksamheten ska 

ske under begränsad tid, till exempel sportlovsveckan 

Reservationer  
Elin Gustafsson (S) och Peter Bergwall (MP) reserverar sig mot fattat 

beslut till förmån för eget yrkande samt inkommer med skriftlig 

reservation, se bilaga 1. Saima Jönsson Fahoum (V) reserverar sig mot 

fattat beslut samt inkommer med skriftlig reservation, se bilaga 2. 

Beslut expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

Akten 
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Kultur- och fritidsnämnden 
 

Plats och tid Stora Södergatan 47, sammanträdesrum Råbandsknopen,  

2018-04-19, klockan 17.30–20.15 

  

Ledamöter Elin Gustafsson (S), ordförande 

Peter Bergwall (MP), vice ordförande 

Birger Swahn (M), 2:e vice ordförande 

Gabor Tilesch (S) 

Kerstin Vikner (S) 

Adrian Borin (M) 

Julius Eberhard (MP) 

Gunnar Brådvik (L) 

Saima Jönsson Fahoum (V) 

Sven Ingmar Andersson (C) 

Zoltán G Wagner (KD) 

  

Ersättare Lars Westerberg (S) 

Börje Anehamre (M) 

David Tinglöv (M) 

Elsa Christersson (MP) 

Ioakim Vasiliadis (L) 

Göran Fries (V) 

Nita Lorimer (V) 

Sengül Köse Lindqvist (FI) 

  

Övriga Urban Olsson, kultur- och fritidsdirektör 

Lina Heimer, tillförordnad administrativ chef 

Annika Eklund, kulturchef 

Dan Kanter, idrotts- och fritidschef 

Karin Bergendorff, bibliotekschef 

Katarina Franzén, nämndsekreterare 

Lena Nielsen, controller, §§ 46-49 

Karin Larsson, utvecklingsstrateg, §§ 46-58 

Peder Severin, jurist/utvecklingsstrateg, §§ 46-52 

 

Justerare Adrian Borin (M) 

  

Paragrafer §§ 46-61 

  

Plats och tid för justering Kultur- och fritidsförvaltningens kansli, 2018-04-26 
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Underskrifter  

  

Sekreterare  

 Katarina Franzén 

  

  

Ordförande  

 Elin Gustafsson (S) 

  

  

Justerare  

 Adrian Borin (M) 

 

  

 ANSLAG/BEVIS 
  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  

Organ Kultur- och fritidsnämnden 

  

Sammanträdesdatum 2018-04-19 

  

Paragrafer §§ 46-61 

  

Datum då anslaget sätts upp 2018-04-27 Datum då anslaget tas ned 2018-05-21 

  

Förvaringsplats för protokollet Kultur- och fritidsförvaltningens kansli 

  

  

Underskrift  

 Katarina Franzén 
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Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress
Box 41 Stora Södergatan 47 046-35 50 00  kultur-fritid@lund.se www.lund.se
221 00 Lund

Christian Håkansson

046-359 78 33

christian.hakansson@lund.se

Kultur- och fritidsnämnden

Yttrande över motion från Gunnar Brådvik (L) 
angående sportlovsverksamhet
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har remitterat en motion från Gunnar Brådvik (L) med 
rubriken ”Ett sportlov värt namnet”. Motionärens förslag är att 
kommunen tillsammans med föreningslivet ska anordna en så kallad 
prova-på-vecka under sportlovsveckan. Satsningen skulle enligt 
motionen vara möjlig med hjälp av kommunalt stöd, såsom exempelvis 
fri tillgång till kommunens lokaler och hjälp med marknadsföring. 
Kultur- och fritidsförvaltningen har en positiv inställning till gratis prova-
på-verksamhet och menar att en sådan till stor del bedrivs idag under 
sportlovsveckan med stöd genom kontanta medel och i många fall 
kostnadsfria lokaler. Att bedriva prova-på-verksamhet fullt ut enligt 
motionärens intention skulle innebära att förvaltningen behöver större 
ekonomiska resurser i form av administrativ personal. 
Genom ett tidigare regeringsbeslut erhåller Lunds kommun under åren 
2016-2019 statsbidrag till avgiftsfria sommarlovsaktiviteter för 
åldersgruppen 6-15 år. Statsbidraget har nu genom nya beslut utökats till 
övriga lov. Utifrån det statliga stödet undersöker förvaltningen 
möjligheterna att involvera föreningslivet.   
Kommunstyrelsen har remitterat motionen till kultur- och fritidsnämnden 
och barn- och skolnämnden för yttrande med anhållan om svar senast den 
18 maj 2018. 
Med hänvisning till ovanstående föreslås kultur- och fritidsnämnden att 
föreslå kommunfullmäktige att anse motionen vara besvarad.

Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 april 2018
(denna skrivelse) 
Remiss från kommunkontoret, inkommen den 20 februari 2018
Motion från Gunnar Brådvik (L), ”Ett sportlov värt namnet”, daterad
den 2 februari 2018
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Barnets bästa
Sportlovsverksamhet berör barn och unga, förslag och beslut syftar till att 
stödja och förbättra redan pågående verksamhet. 
Förvaltningens ambition är att ständigt bevaka barns och ungas bästa 
genom att erbjuda avgiftsfria aktiviteter, som ger stimulans och personlig 
utveckling under loven. Detta för att främja inkludering, motverka 
segregation och skapa nya kontaktytor mellan barn och unga med 
olikartad social bakgrund.

Ärendet
Gunnar Brådvik (L) har till kommunstyrelsen inkommit med en motion 
om att kommunen tillsammans med föreningslivet ska anordna en så 
kallad prova-på-vecka under sportlovsveckan. Satsningen skulle enligt 
motionen vara möjlig med hjälp av kommunalt stöd, såsom exempelvis 
fri tillgång till kommunens lokaler och hjälp med marknadsföring.
Motionären menar att satsningen skulle vara en realistiskt genomförbar 
åtgärd, som skulle stimulera barns och ungas möjlighet att prova på olika 
idrotter och som skulle göra sportlovet i Lunds kommun till ett verkligt 
sportlov. 
Verksamheterna är viktiga i förebyggande syfte och för att ge barn och 
unga en rikare fritid, såväl i deltagar- som i ledarrollen. 
Kultur- och fritidsförvaltningen har en positiv inställning till gratis prova-
på-verksamhet och menar att verksamheten till stor del bedrivs under 
sportlovsveckan idag med stöd genom kontanta medel och i många fall 
kostnadsfria lokaler. 
Med kontanta medel menas möjlighet att ansöka om ”Bidrag till 
lovverksamhet” för föreningsliv och andra aktörer. En del av bidraget 
kan avse kostnadsfria lokaler. 
Att bedriva prova-på-verksamhet fullt ut enligt motionärens intention 
skulle innebära att förvaltningen behöver större ekonomiska resurser i 
form av administrativ personal.
Genom ett tidigare regeringsbeslut erhåller Lunds kommun under åren 
2016-2019 statsbidrag till avgiftsfria sommarlovsaktiviteter för 
åldersgruppen 6-15 år. Statsbidraget har nu genom nya beslut utökats till 
övriga lov. Medlen fördelas mellan kommunerna med hjälp av en 
fördelningsnyckel utifrån antal barn/ungdomar och antal barn/ungdomar i 
hushåll med försörjningsstöd eller andra former av ekonomiskt bistånd.
Utifrån det statliga stödet undersöker förvaltningen möjligheterna att 
involvera föreningslivet. 

Stöd och bidrag till lovverksamhet
Idag erbjuds lovbidrag genom ”Bidragsformer till föreningar och andra 
aktörer”. Bidragsformen antogs av kultur- och fritidsnämnden den 4 juni 
2015, § 66.
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Syftet med bidraget är att möjliggöra för föreningar och andra aktörer att 
arrangera lovverksamhet, inom vilken barn och unga i åldersgruppen
7-20 år, erbjuds verksamhet som stimulerar deras intressen och främjar 
deras utveckling. Syftet är även att entusiasmera barn att komma med i 
föreningslivet.

Marknadsföring av lovverksamhet
Lunds kommun tillhandahåller e-tjänsten ”Lov i Lund”, där föreningar, 
kommunens verksamheter och andra aktörer kan marknadsföra sina 
aktiviteter. E-tjänsten är en kalender, där invånare kan söka på aktuell 
dag för att ta del av de aktiviteter, som erbjuds. Information om 
aktiviteterna sprids även i sociala medier för att nå målgruppen och 
vårdnadshavare.
Med hänvisning till ovanstående föreslås kultur- och fritidsnämnden 
besluta att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen vara besvarad.

Förvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden föreslås besluta
att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen vara besvarad med 

hänvisning till vad som anförs i kultur- och fritidsförvaltningens 
tjänsteskrivelse

Urban Olsson
kultur- och fritidsdirektör

Dan Kanter
idrotts- och fritidschef

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten
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§ 81 Remiss: Motion från Gunnar Bråvik (L) 
”Ett sportlov värt namnet”

Dnr BSN 2018/0119

Sammanfattning
Liberalerna har till kommunfullmäktige överlämnat motionen ”Ett 
sportlov värt namnet” och föreslår i denna att Barn- och skolnämnden 
och Kultur- och fritidsnämnden i samverkan med föreningslivet tar fram 
en plan för att barn och unga ska kunna prova på olika idrotter under en 
vecka. Barn- och skolnämnden ska avge ett yttrande i ärendet.
Barn- och skolförvaltningen är positiv till gratis prova-på verksamhet för 
elever om det möjliggörs av Kultur- och fritidsförvaltningen. Det ingår 
inte i skolans uppdrag att anordna verksamhet under elevernas fritid. 
Barn- och skolförvaltningen och Kultur- och fritidsförvaltningen 
genomför redan ett samarbete inom ramen för Lov i Lund som är ett 
statsbidrag som avser kostnadsfria lovaktiviteter för åldersgruppen 6–15 
år. Inom ramen för det statliga stödet undersöker Kultur- och 
fritidsförvaltningen möjligheterna att involvera föreningslivet för att bl.a. 
erbjuda kostnadsfria sportaktiviteter på loven.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 28 mars 2018 dnr BSN 
2018/0119 
Motion från Liberalerna, Motion från Liberalerna ”Ett sportlov värt 
namnet” den 18 februari 2018 dnr KS 20108/0169

Yrkanden
Mårten Spanne (S) yrkar med instämmande av Dennis Svensson (MP) 
bifall till förvaltningens förslag.
Hanna Gunnarsson (V) tillstyrker motionen och uppmanar  barn- och 
skolnämnden att bifalla att kultur & fritidsnämnden svarar för 
genomförandet.
Staffan Bolin (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag samt lägger en 
protokollsanteckning för liberalerna.

Beslutsgång
Det finns således två yrkanden.

Ordförande ställer proposition på yrkandena 

Ja till Mårten Spannes (S) yrkande
Nej till Hanna Gunnarssons (V) yrkande
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Sammanträdesdatum
2018-04-18

Justerare Utdragsbestyrkande

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med Mårten Spannes 
(S) yrkande.

Beslut

BSN beslutar
att     avge yttrande till kommunfullmäktige i enlighet med förvaltningens 

tjänsteskrivelse ”Remiss: Motion från Gunnar Bråvik (L) ”Ett 
sportlov värt namnet” 2018-03-28.

Reservationer
Hanna Gunnarsson (V) anmäler reservation till förmån för eget yrkande.

Protokollsanteckningar
För Liberalerna: 
Barn- och skolförvaltningen är i sitt tjänsteyttrande positiva till motionen 
om gratis prova-på verksamhet för elever under sportlovet. Redan idag 
samarbetar förvaltningen med Kultur- och fritidsförvaltningen kring 
detta. Samtidigt är det viktigt att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan 
de båda nämnderna och förvaltningarna, vilket också Barn- och 
skolförvaltningen gör i sin skrivelse.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret 
Akten
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Sammanträdesdatum Diarienummer
2018-04-18 BSN 2018/0355

Justerare Utdragsbestyrkande

Barn- och skolnämnden
Plats och tid Råbandsknopen, Stora Södergatan 47, Lund, 2018-04-18 klockan 17.00–

21.00

Ledamöter Monica Molin (S), ordförande
Yanira Difonis (MP), vice ordf
Staffan Bolin (L), 2:e v ordf
Kenth Andersson (S)
Mårten Spanne (S)
Hanna Gunnarsson (V)
Astrid Rugsveen (M)
Alexander Lewerentz (M)
Mattias Horrdin (C)
John Sunnqvist (KD)

Tjänstgörande ersättare Dennis Svensson (MP), tjänstgörande för Jens Modéer (MP)

Ersättare Rita Borg (S)
Agneta Geijer (S)
Gösta Eklund (V)
Ann-Charlotte Ewerhard (M)
Charlotte Svanberg (M)
Håkan Friberg (L)
Sushma Uthappa-Schwerdt (L)
Caroline Ljungqvist (FI)

Övriga Jytte Lindborg, Skoldirektör, BSN
Elisabeth Salomonsson, Nämndsekreterare, BSN
Robert Dahlqvist, Bitr förvaltningschef, BSN
Jonas Eriksson, Kommunikatör, BSN
Sofia Güll, Kommunikatör, BSN
Emma Möller, Utvecklingsledare, BSN
Ann-Britt Svensson, Ekonom, BSN
Sirpa Tomasson, Ekonom, BSN
Patrik Löfstrand, Ekonom, BSN
Mira Norrsell, Miljösamordnare, K&F
Gustav Svensson, Lokalplanerare, BSN
Sebastian Rånes, Lokalplanerare, BSN
Camilla Stellgren, HR-konsult, BSN
Agneta Lindfors, Personalföreträdare, LR
Bengt Andersson, Personalföreträdare, Lärarförbundet

Justerare Alexander Lewerentz (M)

Paragrafer § 73-90
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Justerare Utdragsbestyrkande

Plats och tid för justering Barn- och skolkontoret

Underskrifter

Sekreterare
Elisabeth Salomonsson

Ordförande
Monica Molin (S)

Justerare
Alexander Lewerentz (M)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum 2018-04-18

Paragrafer § 73-90

Datum då anslaget sätts upp 2018-04-23 Datum då anslaget tas ned 2018-05-15

Förvaringsplats för protokollet Barn- och skolförvaltningen

Underskrift
Elisabeth Salomonsson



 

   

Barn- och skolförvaltningen Tjänsteskrivelse 1 (3) 

Skolkontoret  Diarienummer  

 2018-03-28 BSN 2018/0119  

    

 

Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post Webbadress 
Box 41 Stora Södergatan 47 046-35 50 00   barnochskola@lund.se www.lund.se 

221 00 Lund      

 

Emma Möller 
046-3599248 
emma.moller@lund.se 

Barn- och skolnämnden 

 

Remiss: Motion från Gunnar Bråvik (L) "Ett 
sportlov värt namnet" 

Sammanfattning 
Liberalerna har till kommunfullmäktige överlämnat motionen ”Ett 

sportlov värt namnet” och föreslår i denna att Barn- och skolnämnden 

och Kultur- och fritidsnämnden i samverkan med föreningslivet tar fram 

en plan för att barn och unga ska kunna prova på olika idrotter under en 

vecka. Barn- och skolnämnden ska avge ett yttrande i ärendet.  

Barn- och skolförvaltningen är positiv till gratis prova-på verksamhet för 

elever om det möjliggörs av Kultur- och fritidsförvaltningen. Det ingår 

inte i skolans uppdrag att anordna verksamhet under elevernas fritid. 

Barn- och skolförvaltningen och Kultur- och fritidsförvaltningen 

genomför redan ett samarbete inom ramen för Lov i Lund som är ett 

statsbidrag som avser kostnadsfria lovaktiviteter för åldersgruppen 6–15 

år. Inom ramen för det statliga stödet undersöker Kultur- och 

fritidsförvaltningen möjligheterna att involvera föreningslivet för att bl.a. 

erbjuda kostnadsfria sportaktiviteter på loven.  

Beslutsunderlag 
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 28 mars 2018 dnr BSN 

2018/0119.  

Motion från Liberalerna, Motion från Liberalerna "Ett sportlov värt 

namnet" den 18 februari 2018 dnr KS 20108/0169.   

Barnets bästa 
Motionen handlar bl.a. om hur barn och unga ska få möjlighet att 

kostnadsfritt prova på olika idrotter under sportlovet. Skolornas 

fritidshem erbjuder olika aktiviteter under loven men ett utökat utbud 

under sportlovet är bra för barn och elever i Lunds kommun.  

Ärendet 
Liberalerna har till kommunfullmäktige överlämnat motionen ”Ett 

sportlov värt namnet” och föreslår i denna att Barn- och skolnämnden 

och Kultur- och fritidsnämnden i samverkan med föreningslivet tar fram 

en plan för att barn och unga ska kunna prova på olika idrotter under en 
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  Diarienummer  

 2018-03-28 BSN 2018/0119  

    

 

 

vecka. Barn- och skolnämnden ska avge ett yttrande i ärendet senast den 

18 maj. I motionen lyfts även att föreningslivet under veckan skulle få fri 

tillgång till kommunens skollokaler och hjälp med marknadsföring för att 

kunna låta barn och unga prova på olika idrotter gratis under sportlovet.  

 

Barn- och skolförvaltningens förslag till yttrande 
Fritidshemmet ska enligt skollagen och läroplanen komplettera 

utbildningen i grundskolan och grundsärskolan. Fritidshemmet ska även 

stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en 

meningsfull fritid och rekreation. Fritidshemmet ska även främja 

allsidiga kontakter och social gemenskap. Detta ska ske genom att 

undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och 

erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare 

genom att de inspireras till nya upptäckter. I undervisningen ska eleverna 

erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som 

integrerar omsorg och lärande. Undervisningen i fritidshemmet 

kompletterar förskoleklassen och skolan genom att lärandet i högre grad 

ska vara situationsstyrt, upplevelsebaserat och grupporienterat samt utgå 

från elevernas behov, intressen och initiativ. Undervisningen syftar till att 

främja elevernas fantasi och förmåga att lära tillsammans med andra 

genom lek, rörelse och skapande genom estetiska uttrycksformer samt 

med utforskande och praktiska arbetssätt.  

 

Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla en allsidig 

rörelseförmåga genom att få delta i fysiska aktiviteter och vistelse i olika 

naturmiljöer. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att uppleva 

rörelseglädje och därigenom utveckla ett intresse för att vara fysiskt 

aktiva. Vidare ska undervisningen bidra till en förståelse för hur fysisk 

aktivitet och utevistelse kan påverka hälsa och välbefinnande. 

 

Skolorna och fritidshemmen arbetar kontinuerligt, i enlighet med skollag 

och läroplan, för att erbjuda eleverna fysiska aktiviteter. Det är bl.a. 

vanligt att olika föreningar bjuds in till idrott- och hälsa-lektionerna för 

att eleverna ska få möjlighet att prova på olika sporter och idrotter. Även 

under skolloven genomför fritidshemmen utflykter och aktiviteter för att 

bl.a. främja fysisk aktivitet.  

 

Barn- och skolförvaltningen är positiv till gratis prova-på verksamhet för 

elever om det möjliggörs av Kultur- och fritidsförvaltningen. Det ingår 

inte i skolans uppdrag att anordna verksamhet under elevernas fritid. 

Barn- och skolförvaltningen och Kultur- och fritidsförvaltningen 

genomför ett samarbete inom ramen för Lov i Lund som är ett statsbidrag 

som avser kostnadsfria lovaktiviteter för åldersgruppen 6–15 år. Inom 

ramen för statsbidraget undersöker Kultur- och fritidsförvaltningen 

möjligheterna att involvera föreningslivet för att bl.a. erbjuda 

kostnadsfria sportaktiviteter på loven. Samarbetet mellan förvaltningarna 

består bl.a. i att se över om även skolornas fritidshem kan få del av Lov i 

Lund-aktiviteterna eller om någon aktivitet kan anordnas i samarbete 

med fritidshemmen. 
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Förvaltningens förslag till beslut 

Barn- och skolnämnden föreslås besluta 
att avge yttrande till kommunfullmäktige i enlighet med 

förvaltningens tjänsteskrivelse ”Remiss: Motion från Gunnar 

Bråvik (L) ”Ett sportlov värt namnet” 2018-03-28. 

 

 

 

Jytte Lindborg 

Skoldirektör 

Emma Möller 

Utvecklingsledare 

 

Beslut expedieras till: 

Kommunkontoret 

Akten 
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