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Ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 20192021 med budget för 2019
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 13-14:e juni 2018 om Ekonomi- och
verksamhetsplan (EVP) 2019-2021 med budget för 2019.
Till följd av valår ska EVP 2019-2021 med budget för 2019 beredas på
nytt i kommunstyrelsen och fastställas av nyvald kommunfullmäktige
den 29:e nov 2018. Till kommunstyrelsens sammanträde 7:e november
2018 har det inkommit två uppdaterade förslag till EVP 2019-2021 för
kommunstyrelsen att fatta beslut om vilket förslag som föreslås vara
kommunstyrelsens förslag till EVP 2019-2021 med budget 2019 inför
fastställande i kommunfullmäktige 29:e nov 2018.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 26:e oktober 2018 dnr KS 2017/0747,
Lundakvintettens (L, M, C, KD, FNL) uppdaterade förslag till EVP
2019-2021 med budget för 2019,
Feministiskt Initiativs uppdaterade förslag till EVP 2019-2021 med
budget för 2019,
Preliminär EVP 2019-2021 med budget 2019 enligt KF-beslut 18061314.

Barnets bästa
I EVP redogörs för kommunens övergripande förutsättningar inför den
kommande planperioden. Många av de förändringar som görs i budgeten
påverkar delvis barn och unga. Respektive nämnd upprättar
verksamhetsplan och internbudget utifrån de i EVP fastställda
ekonomiska ramar och mål. Konsekvensanalyser för hur barn och unga
påverkas av förutsättningarna görs av respektive nämnd.

Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 13-14:e juni 2018 om EVP 20192021 med budget för 2019. Till följd av valår ska EVP 2019-2021
beredas på nytt i kommunstyrelsen 7:e november 2018 och fastställas av
nyvald kommunfullmäktige den 29:e november 2018. I EVP föreslås en
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förändrad skattesats om +25 öre till 21,49 kronor från och med år 2019
utifrån beslut i kommunfullmäktige den 13-14:e juni 2018.
De uppdaterade förslag som inkommit inför kommunstyrelsen 7:e
november är sammanfattade nedan och återfinns bifogat i handlingarna
innehållandes:






Budgettext
Driftramar per nämnd 2019-2021
Totalt budgetresultat för Lunds kommun 2019-2021
Investeringsramar per nämnd 2019-2021
Finansieringsbudget för Lunds kommun 2019-2021

Enligt Kommunfullmäktige 180613-14
Årets resultat, Mkr
Årets resultat i relation till skatterintäkter,
generella statsbidrag & utjämning
Investeringsram, Mkr

Förslag Lundakvintetten inför KS 181107
Årets resultat, Mkr
Årets resultat i relation till skatterintäkter,
generella statsbidrag & utjämning
Investeringsram, Mkr

Förslag Fi inför KS 181107
Årets resultat, Mkr
Årets resultat i relation till skatterintäkter,
generella statsbidrag & utjämning
Investeringsram, Mkr

Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021
28,1

60,5

23,7

0,4%
1 334,2

0,9%
1 597,0

0,3%
1 565,5

Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021
29,6

105,6

133,1

0,5%
1 000,0

1,5%
1 000,0

1,9%
1 000,0

Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021
66,7

40,8

3,1

1,0%
1 334,2

0,6%
1 597,0

0,0%
1 565,5

Under rubriken, Verksamheternas basuppdrag och ekonomiska ramar, i
av kommunfullmäktige beslutad EVP 2019-2021, redogörs kortfattat för
det verksamhetsuppdrag som nämnden eller styrelsen har samt den
lagstiftning och föreskrifter som i huvudsak styr verksamheten. Därefter
redovisas driftsram och investeringsram som föreslås för nämnden eller
styrelsen.
Föreslagen budget för perioden förutsätter fortsatta årliga
effektiviseringar för flertalet verksamheter utifrån beslutad EVP 20182020. Respektive nämnd och styrelse ska ta fram och realisera
nödvändiga åtgärder för att leva upp till beslutade driftsramar.
Nämnderna ska före januari månads utgång besluta om verksamhetsplan
och internbudget för 2019.
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Kommunkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att

för respektive nämnd fastställa driftram och investeringsram
för åren 2019-2021 i enlighet med den EVP 2019-2021 som
kommunstyrelsen beslutar om 2018-11-07,

att

fastställa servicenämndens resultatkrav och investeringsram
för åren 2019-2021 i enlighet med den EVP 2019-2021 som
kommunstyrelsen beslutar om 2018-11-07,

att

fastställa renhållningsstyrelsens resultatkrav och
investeringsram för åren 2019-2021 i enlighet med den EVP
2019-2021 som kommunstyrelsen beslutar om 2018-11-07,

att

fastställa utdebiteringen för år 2019 i enlighet med den EVP
2019-2021 som kommunstyrelsen beslutar om 2018-11-07,

att

fastställa riktlinjer för god ekonomisk hushållning för Lunds
kommun i enlighet med EVP-dokumentet,

att

fastställa Lunds kommuns fokusområden samt
kommunfullmäktiges mål,

att

ge kommunkontoret i uppdrag att beräkna belopp för skolpeng
för respektive förskola, grundskola och fritidshem i enlighet
med av kommunfullmäktige fastställda driftbudgetramar och
gällande resursfördelningsmodell,

att

i övrigt fastställa Ekonomi- och verksamhetsplan för åren
2019-2021 med budget för 2019,

att

bemyndiga kommunstyrelsen att besluta om överföring av
budgetavvikelser mellan åren,

att

bemyndiga kommunstyrelsen att disponera anslagen under
”Reserverade medel”,

att

kommunstyrelsen under år 2019 har rätt att nyupplåna i
enlighet med budgeten,

att

kommunstyrelsen under år 2019 har rätt att omsätta lån, det
vill säga låna upp belopp motsvarande beloppen på de lån som
förfaller under 2019

Tjänsteskrivelse
2018-10-26

4 (4)
Diarienummer

KS 2017/0747

Carin Hillåker
Bitr kommundirektör

Henrik Weimarsson
Ekonomidirektör

Beslut expedieras till:
Samtliga nämnder och styrelser
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen
Akten

EVP 2019-2021
Uppdaterat förslag inför Kommunstyrelsen 2018-11-07
för fastställande i Kommunfullmäktige 2018-11-29
Förslag:

Lundakvintetten (L, M, C, KD, FNL)

Innehåll
Budgettext
Driftramar per nämnd 2019-2021
Totalt budgetresultat för Lunds kommun 2019-2021
Investeringsramar per nämnd 2019-2021
Finansieringsbudget för Lunds kommun 2019-2021

Sid
1
12
26
27
28

En omstart för Lunds kommun

Lundakvintettens budgetförslag för 2019-2021

1

Inledning
Lunds kommun har mycket hög potential…
Lunds kommun har mycket goda förutsättningar bland annat tack vare ett fördelaktigt geografiskt
läge i Öresundsregionen med bra kommunikationer, ett anrikt och framgångsrikt universitet, ett
framstående universitetssjukhus och en välutbildad befolkning. Till detta kommer ett vitalt
föreningsliv med många engagerade eldsjälar, högteknologiska forskningsanläggningar i form av
Max IV och ESS, kunskapsintensiva näringar och sist men inte minst varierade boendemiljöer
med såväl stad som landsbygd. Listan kan göras lång och sammantaget vittnar de olika
framgångsfaktorerna om en kommun med mycket hög potential. Vi i Lundakvintetten vill bygga
vidare på Lunds många styrkor för att höja kommuninvånarnas livskvalitet och säkra en långsiktig
socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar utveckling.
…men står inför flera utmaningar
Lunds kommun står både som plats och som offentlig organisation inför betydande utmaningar.
Några konkreta exempel är Lunds kommuns omotiverat höga kostnader inom vissa områden,
svårigheten med kompetensförsörjning för välfärdsyrken och sjukfrånvaron bland vissa
yrkesgrupper. Här finns mycket kvar att göra.
Kommunalskatten ligger i dagsläget på en jämförelsevis hög nivå och kan ha negativ inverkan på
kommunens attraktionskraft. Ett hushåll i Lund där två vuxna tjänar vardera 25 000 kronor i
månaden betalar 11 438 kronor mer i skatt per år än om de hade bott i Kävlinge kommun
(beräknat genom Skatteverkets verktyg för skatteuträkning). Det är mer betydelsefullt att få fler
skattebetalare och hålla ned skattebördan än att ha högre skatter. Den ständiga
befolkningstillväxten ställer också krav på utbyggd samhällsservice och ett brett utbud av välfärd,
vilket i sin tur kräver att varje skattekrona kommer till maximal nytta och utnyttjas så effektivt
som möjligt.
Oförändrad skatt
En stabil och långsiktigt hållbar ekonomi och kostnadsutveckling är en grundförutsättning för
välfärdens finansiering. Detta gäller inte minst sett till den framtida demografiska utvecklingen.
Varje skattekrona ska användas kostnadseffektivt och ge maximal nytta. Den kommunala
utdebiteringen i Lund ligger idag på en alltför hög nivå. Ökade intäkter genom ännu en högre
skattesats är inte en framkomlig väg, i synnerhet inte med tanke på att Lunds kommun omges av
kommuner som gör sig mer konkurrenskraftiga med lägre skatter.
Lundakvintetten har även prövat att sänka skatten men funnit att detta inte är möjligt för 2019.
Mot denna bakgrund är kommunalskatten oförändrat 21,24 kronor. Den skattehöjning som
Socialdemokraterna och Miljöpartiet drev igenom med hjälp av Vänsterpartiet, Feministiskt
Initiativ och Sverigedemokraterna rivs alltså upp i Lundakvintettens förslag.
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Resultatmålet
Resultatet för 2019 uppgår till ca 0,5 % vilket är långt ifrån målet om 2 % vilket är
otillfredsställande. Det beror främst på en slösaktig rödgrön ekonomisk politik i flera års tid. För
de kommande åren planeras väsentliga resultatförbättringar.
Att långsiktigt budgetera så att ett överskott om 2 % uppnås är väsentligt för att säkerställa
kommunens långsiktiga soliditet, speciellt med tanke på de kraftiga investeringar som krävs under
den kommande tioårsperioden.
Trygghet och säkerhet är en fråga som blir allt mer angelägen, till och med i en förhållandevis
trygg kommun som Lund. Lundakvintetten vill därför vidta olika åtgärder för att
kommuninvånarna ska känna ökad trygghet. Upprätthållandet av lag och ordning vilar i första
hand på Polisen. Ändå behöver kommunen göra vad den kan för att bidra till att förebygga
otrygghet.
Företags- och innovationsklimatet är ytterligare ett kritiskt område att uppmärksamma. Lunds
kommun ligger illa till i tillgänglighetsmätningar avseende nåbarhet på telefon och mail.
Kommunen har under det rödgröna styret placerat sig dåligt i rankingar över företagsklimatet.
Lundakvintetten vill istället förbättra näringslivsklimatet genom en att underlätta för både
nyetablering och bistå alla befintliga företag i kommunen.
Sammanhållningen mellan stad och land måste också bli bättre än idag. Vi ser värdet i att hela
kommunen utvecklas. Kombinationen av stad och landsbygd är en styrka och därför måste vi
främja arbete inom kultur, fritid, näringsliv, byggande i hela Lunds kommun.
Tomma lador arvet efter de rödgröna
De rödgröna valde att presentera en budget för år 2019, med plan för år 2020 och 2021, som
trots en skattehöjning på 25 öre per intjänad hundralapp nästan helt saknar säkerhetsmarginaler.
Välskötta och stabila finanser är fundamentalt viktigt för en långsiktigt hållbar välfärd.
Marginalerna för oförutsedda händelser är näst intill obefintliga i den budget Socialdemokraterna
och Miljöpartiet fick igenom i Lunds kommunfullmäktige i juni 2018 med stöd av V, FI och SD.
Det rödgröna budgetförslaget innebär även att Lunds kommun slår i lånetaket våren år 2020, till
följd av investeringar och alltför låga budgeterade resultat. Den skenande skuldsättningen riskerar
att exponera Lunds kommun för kännbara räntekostnader den dag det nuvarande låga ränteläget
vänder uppåt. Vi inleder nu arbetet med att städa upp efter det förra styret. En åtgärd vi vidtar är
en extra effektivisering på ca 0,5% för ett antal olika nämnder (kommunkontoret, kultur- och
fritidsnämnden, socialnämnden och vård- och omsorgsnämnden).
Lundakvintetten tar över och vill ge goda förutsättningar även för framtida generationers lundabor
Liberalerna, Moderaterna, Förnyalund, Centerpartiet och Kristdemokraterna är redo att föra
Lunds kommun i en annan riktning. Lundakvintetten visar med den här väl avvägda och
framtidsinriktade budgeten att vi vill ta ansvar för kommunen och ge framtida generationers
lundabor en god välfärd genom en stark ekonomi. Lunds kommun har en fantastisk potential och
med ett nytt styre och en ny politisk vision som sätter medborgarna och en fungerande välfärd i
första rummet är möjligheterna näst intill oändliga.
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Lundakvintetten i Lunds kommun vill fortsätta verka för valfrihet och mångfald inom bland
annat skola och äldreomsorg eftersom vi anser att det utvecklar verksamheterna och leder till
högre kvalitet inom välfärden. Enskilda aktörer ska även i framtiden utgöra positiva alternativ till
kommunens verksamheter. Vi vill ha ett varierat byggande med blandade upplåtelseformer så att
boendemiljöerna i kommunen blir trivsamma, socialt hållbara och attraktiva. Stadskärnan ska vara
levande, ren och tillgänglig, samtidigt som hela kommunen ska få del av kultur- och fritidsutbud,
ha goda kommunikationer och social service.
Företagsklimatet ska förbättras genom att kommunen blir mer tillgänglig och att kommunens
service och vägledning för entreprenörer och etablerade företag blir ännu bättre. Det är en
strategiskt viktigt fråga att få fram verksamhetsmark i tillräcklig utsträckning för att möjliggöra
företagsetableringar såväl i Lunds stad som i övriga delar av kommunen.

Lundakvintettens satsningar och viljeinriktningar
Kommunstyrelsen
Bättre näringslivsförutsättningar i Lunds kommun
2 miljoner kronor för att stärka förutsättningarna för Lunds kommuns näringslivsarbete i hela
kommunen. I detta kan till exempel ”en väg in” för näringsidkare och bildandet av ett
näringslivsbolag i partnerskap med andra relevanta aktörer. Lundakvintetten avser att även
framgent förstärka Lunds viktiga näringslivsarbete; exempelvis för mer satsningar på företagande
i de östra kommundelarna och för att Lunds kommun ska klättra i rankingar över kommuners
företagsklimat. En anledning till varför Lundakvintetten prioriterar näringslivsfrågor är helt enkelt
att fler och större välmående företag skapar fler arbetstillfällen. Det i sin tur gör att resurserna till
vår gemensamma välfärd växer.
Ökad trygghet i ”C-triangeln”
2 miljoner kronor ska gå till trygghetsskapande åtgärder i den så kallade ”C-triangeln” i centrala
Lund (Knut den Stores Torg, Clemenstorget, Bantorget). Det handlar bland annat om
förordnade ordningsvakter med syfte att öka tryggheten men också om förebyggande arbete.
Ökad trygghet i hela kommunen
2 miljoner kronor ska gå till trygghetsskapande åtgärder på andra platser runt om i kommunen,
till exempel utvidga märk-DNA till fler delar av kommunen för att minska antalet inbrott och
inbrottsförsök i bilar och bostäder.
KS till förfogande bl a minskad sjukfrånvaro
5 Miljoner kronor ska reserveras under kommunstyrelsen för att bland annat förebygga
sjukfrånvaro bland kommunens medarbetare. I nuläget är situationen ohållbar och förutom
individuellt lidande för den enskilde medför den höga sjukfrånvaron kostnader för Lunds
kommun.
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Framtida hyresökning S Sandby bibliotek
650 000 kronor ska gå till att täcka den ökade hyreskostnaden för biblioteket i Södra Sandby.
Rådhuset som politiskt centrum
Den politiska ledningen ska inte isoleras högst upp i ett anonymt kontorshus med anonym entré
från baksidan. Den politiska ledningen och de högsta tjänstemännen ska som tidigare arbeta på
Lunds Rådhus vid Stortorget, där de lätt kan nås av lundaborna. Dessutom vore det historielöst
att flytta kommunalråden från Lunds sedan många år politiska centrum. För återflytten till
Rådhuset avsätts 600 000 kronor årligen.
Projekt bättre arbetsformer och effektivitet
För att bibehålla och öka kvaliteten i den service som kommunen erbjuder medborgare och
företag – utan att höja skatten – krävs målmedvetet och kontinuerligt effektiviseringsarbete. Det
gäller att dra bättre nytta av medarbetarnas kompetens och erfarenheter, kreativitet och
engagemang i lämpliga former. Även digitalisering öppnar för nya, kostnadseffektiva möjligheter.
För detta avsätts en miljon kronor.
Utredning nedgrävning av järnvägen
Fler järnvägsspår genom Lund måste innebära att järnvägen ska gå genom en tunnel. Vi vill att
Lunds kommun själv finansierar en förstudie, som ska påbörjas under år 2019, för att utreda
förutsättningarna och intäkter respektive kostnader för en framtida järnvägstunnel. Vi menar att
potentiella exploateringsintäkter kan utgöra en betydande del av finansieringen av tunnelbygget
när mark i Lunds centrum görs tillgänglig för bostäder, kontor och andra verksamhetslokaler. För
detta avsätts 2,5 miljoner kronor för 2019 och lika mycket för 2020.
Byggnadsnämnd
Inrättande av ett skönhetsråd
Ett skönhetsråd tillskapas för att vara rådgivare åt kommunens nämnder i frågor som rör den
fortsatta planeringen och utvecklingen av Lunds stad, de östra tätorterna och landskapet utanför
den täta bebyggelsen. Rådet ska ha bred sammansättning och bidra med rådgivande synpunkter t
ex på planer för nytt byggande ur arkitektonisk och estetisk synvinkel. Förutom att vara
rådgivande, kan rådet själv lyfta frågor inom sin domän och därmed fungera fristående. Det kan
till exempel handla om möbleringen i stadsrummet, offentliga konstverk, estetiskt särskilt
värdefulla byggnader eller kulturhistoriskt intressanta stads- och landskapsmiljöer. För detta
avsätts 300 000 kronor årligen.
Teknisk nämnd
Den kommande mandatperioden vill vi bland annat verka för att utveckla cykelvägar i och mellan
kommunens olika delar.
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Ökat vägunderhåll (vägdkador t ex) drift
1 Miljoner kronor ska gå till driftkonsekvenser av investeringar i ökat vägunderhåll. Idag är en del
av kommunens vägar i uselt skick. Detta vill vi åtgärda genom att skapa ekonomiskt utrymme i
tekniska nämnden för väginvesteringar motsvarande 13 miljoner kronor per år.
Underhållsskulden är drygt 70 miljoner kronor. På de tre åren Lundakvintettens budget gäller
(2019-2021) halveras denna skuld.
Ökad tillgänglighet i centrum
0,5 miljoner kronor ska användas till att öka tillgängligheten i centrum. Det kan exempelvis
handla om att få fram fler cykelställ runt om i kommunen eller att avlägsna onödiga hinder.
Ökad satsning på park och gatuunderhåll
1,76 miljoner kronor ska gå till att förbättra park- och gatuunderhållet genom exempelvis
renhållning.
Kultur- och fritidsnämnd
Vi vill se till att den av kommunfullmäktige beslutade musikchecken blir verklighet enligt
förslagets ursprungliga intentioner. Målsättningen är att musikchecken ska kunna användas av alla
barn och ungdomar som vill lära sig att spela ett instrument. Syftet är att korta köerna till
musikundervisning, köer som i vissa fall är oacceptabelt långa. Det ska vara möjligt att vända sig
till ackrediterade leverantörer utanför Kulturskolan. Lundakvintetten värnar samtidigt
kommunens framgångsrika kulturskola.
Skrylle är ett natur- och rekreationsområde som ligger oss i Lundakvintetten varmt om hjärtat. Vi
vill utveckla området och att det ska finnas god tillgänglighet både med kollektiva färdmedel och
tillräckligt med parkeringsplatser. Vi vill även att området hålls rent och fint samt att
Skryllegården fortsätter vara en naturlig mötesplats för motionärer, barnfamiljer och andra
besökare som vill njuta av de fantastiska omgivningarna.
Vi kommer också att verka för att det blir nya omklädningsrum på Tornavallen i Torna Hällestad
och Ekevallen i Genarp. Vi kommer att arbeta för att omklädningsrummen vid övriga
anläggningar ses över för eventuella förbättringar. Dessutom ska vi på sikt också satsa på skejt i
byarna. Lundakvintetten anser att det är betydelsefullt med likvärdiga förutsättningar oberoende
av var i kommunen man har valt att bosätta sig.
Föreningarnas Hus- fortsättning
Civilsamhället står för en betydelsefull del av demokratin och utgör en viktig del av
samhällsutvecklingen. Där skapas tillit, engagemang, bildning och viktiga mellanmänskliga
kontakter. Det är bra för folkhälsan och för omställningen till ett hållbart samhälle.
Lundakvintetten vill att det civila samhället ska stärkas och involveras ytterligare för att ta vara på
medborgarnas engagemang.
Föreningarnas Hus är en verksamhet som erbjuder kontors- och möteslokaler åt ideella
föreningar. Verksamheten drivs av föreningen Föreningarnas Hus i Lund med hjälp av stöd från
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Lunds kommun. Lundakvintetten vill att kultur- och fritidsnämnden även i fortsättningen ska ge
stöd till Föreningarnas Hus och att detta ska finansieras inom den ram som tilldelats.
Uppdrag: Förstudie konserthus i Lund
Lund har ett mycket stort och kreativt musikliv med en mängd körer, orkestrar och musikgrupper
som uppmärksammas även långt utanför landets gränser. Traditionellt är medborgarna i Lund
stora kulturkonsumenter. En klar brist i stadens kulturutbud är avsaknaden av en större
konsertlokal. Lundakvintetten vill genom en förstudie undersöka möjligheterna för en centralt
beläget konsertlokal för att möta detta behov. Placeringen i centrum kan få betydelse för det
lokala näringslivet och då särskilt för vitaliseringen av handeln, restauranglivet och
besöksnäringen i stort.
Uppdrag: Lund – Ordets stad
Stadshallen kommer att kunna utvecklas som ett nav i kulturidkandet i Lund. Under den just
påbörjade renoveringen av Stadshallen fungerar redan en politiskt tillsatt styrgrupp. I
styrgruppens uppdrag ska ingå att överväga Stadshallen som ett litteraturens hus, där författare,
akademiska institutioner, författarskolan i Lund och bokförlag med flera skulle kunna prägla
mycket av verksamheten och bidra till att uppmärksamma Lund som Ordets stad i Sverige. Dessa
verksamheter samsas lätt med att Stadshallen kan utvecklas som konstmuseum för
Lundakonstnärer samt som lokal för musikverksamheter i det mindre formatet.
Socialnämnd
Lundakvintetten vill motverka hemlöshet, barnfattigdom och jobba med förebyggande insatser.
Vi ser även en potential till minskade kostnader för försörjningsstöd, till exempel genom större
krav, noggrannare bedömningar och bättre uppföljning. Dessutom kan digitalisering göra att
arbetstid frigörs till att i större utsträckning fokusera på att fler ska få egen försörjning istället för
att vara bidragsberoende.
Minskad resurs för EU-medborgare
+ 0,35 miljoner kronor ska sparas in genom att halvera de resurser som idag finns avsatta för att
bistå EU-medborgare. För Lundakvintetten är det viktigt att det finns tillfällig och akut hjälp att
få när det är kallt på vintern, men kommunens roll bör successivt minska.
Netto flykting (Anpassning till reell kostnad)
10 miljoner kronor går till att kompensera socialnämnden för de åtaganden kommunen är ålagd
enligt gällande lagstiftning. Det är viktigt att nämnden arbetar för att den statliga ersättning som
utgår ska täcka kostnader för flyktingmottagandet.
Vård- och omsorgsnämnd
Välfärdsteknologi

7

1 miljon kronor går till förstärkt arbete med välfärdsteknologi. Det finns mycket att vinna på att
komma längre på det välfärdsteknologiska området. Denna resurs kan användas för olika projekt
och projektledning inom vård- och omsorgsförvaltningen som ska syfta till att öka kvalitén för
brukarna och förbättra arbetsmiljön.
Uppdrag: Kartläggning av tillgång och efterfrågan på boende för äldre
Målet är att ingen Lundabo över 85 års ålder ska nekas rätten och möjligheten att flytta från
ordinärt boende till en bostad med högre trygghets- och servicenivå. Förvaltningen ska utreda
vilka olika boendeformer som efterfrågas och i vilken mån dessa boendeformer tillgodoser
behovet för äldre personer. I uppdraget ingår också att beskriva hur andra kommuner varit
framgångsrika med ett bättre serviceinnehåll på detta område.
Utbildningsnämnd
Prioritering av elevhälsa inom nämnden
2 miljoner kronor ska gå till att stärka elevhälsan på gymnasieskolorna. I huvudsak handlar detta
om att öka tillgängligheten till bland annat skolsköterska, kurator och andra viktiga
stödfunktioner som kan stödja eleverna. Stress och psykisk ohälsa ökar bland skolelever och
Lundakvintetten tycker att det är viktigt att avsätta resurser för att komma till rätta med
situationen. Skolpengen och betalningar från andra kommuner som har elever i Lund gör att
summan blir ungefär 6 miljoner kronor.
Rättvisa löner, ta bort gapet efter Lärarlönelyftet
Lundakvintetten i Lund vill tillse att alla duktiga och erfarna pedagoger som uppfyller kriterierna
för Lärarlönelyftet ska få sin rättvisa löneökning. För detta ändamål avsätter Lundakvintetten 5
miljoner kronor för 2019 och 10 miljoner kronor för 2020. De medel som den rödgröna
regeringen skickade ut till de svenska kommunerna räckte inte på långa vägar till ändamålet.
Många pedagoger som uppfyllde kriterierna fick ingen löneökning. Lundakvintetten i Lunds
kommun vill på detta vis också bidra till att läraryrkets status höjs.
Uppdrag: Minska kön till SFI genom alternativ
Lundakvintetten är av uppfattningen att kön till SFI.-undervisningen i kommunen är onödigt
lång, vilket försvårar integrationen. Genom att vända sig till fler aktörer kan Lunds kommun
eventuellt minska kön till svenskundervisningen. En väl fungerande SFI-undervisning förbättrar
integration och möjligheten till egen försörjning.
Byggnadsvårdsutbildning
Lunds stad och de östra tätorterna kännetecknas av en varierad äldre bebyggelse från olika
tidsepoker, vilket ger den byggda miljön en unik karaktär av nutid och dåtid. För att behålla våra
äldre byggnader i gott skick - både funktionellt och estetiskt - krävs kunniga hantverkare med
både praktiska kunskaper och teoretiska insikter i byggnadsvård.
En byggnadsvårdsutbildning i Lund på gymnasienivå kan hantera dagens brist på hantverkare
med relevant yrkeskunnande kunskap. Efterfrågan i landet är stor på hantverkare med kännedom
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om äldre byggnadsmaterial och vår tids byggnadsteknik. En byggnadsvårdsutbildning (eventuellt i
visst samarbete Kulturen i Lund (Kulturhistoriska föreningen för Södra Sverige) kan bidra till
praktisk kunskap om hur äldre hus bäst fungerar i Lund och Skåne. Detta är en fråga vi kommer
att återkomma om i nämnden.

Barn- och skolnämnd
Prioritering av elevhälsa inom nämnden
4 miljoner kronor ska, i likhet med motsvarande resurs till utbildningsnämnden, gå till att stärka
elevhälsan på förskolor och grundskolor genom ökad tillgänglighet till skolsköterskor, kuratorer
med mera.
Pilotprojekt om lärarnas avlastning
0,5 miljoner kronor (2019) och 1 miljon kronor (2020) vill vi ska gå till ett 2-årigt pilotprojekt där
två skolor får ansöka om att delta. Det innebär att särskild personal anställs för att sköta
uppdraget som skolassistent. På så vis avlastas pedagogerna. Assistenterna kan exempelvis arbeta
med rastvaktande, mentorskap och administrativa uppgifter. Pilotprojektet, där två skolor har
möjlighet att delta, utvärderas efter två år.
Rättvisa löner, ta bort gapet efter Lärarlönelyftet
Lundakvintetten i Lund vill tillse att alla duktiga och erfarna pedagoger som uppfyller kriterierna
för Lärarlönelyftet ska få sin rättvisa löneökning. För detta ändamål avsätter Lundakvintetten 7
miljoner kronor för år 2019 och 14 miljoner kronor för år 2020. De medel som den rödgröna
regeringen skickade ut till de svenska kommunerna räckte inte på långa vägar till ändamålet.
Många pedagoger som uppfyllde kriterierna fick ingen löneökning. Lundakvintetten i Lunds
kommun vill på detta vis också bidra till att läraryrkets status höjs.
Satsning på förskola och F-3
9 miljoner kronor ska gå till kvalitetssatsningar inom förskolan och årskurserna F-3, till exempel
till att minska storleken på barngrupperna inom förskolan. För 2019 är det en halvårseffekt och
från 2020 blir det 16 miljoner kronor årligen.
Servicenämnd
Minskad kostnad för inköp av ekologisk mat
Lundakvintetten vill att Lunds kommun ska sträva efter att vara ledande inom miljö- och
klimatfrågor. Vi ska göra det enkelt för våra kommuninnevånare att leva klimatsmart. Men vi
behöver göra en översyn av nuvarande målsättning om 100% ekologisk mat och revidera denna
del av LundaEko. Det finns andra faktorer att ta hänsyn till, exempelvis närodlade produkter.
Lundakvintetten vill därför budgetera för mindre kostnader för ekologisk mat. För detta ändamål
sparar vi 4 miljoner kronor.
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Lämna Fair Trade City
Lund är en kommun som länge engagerat sig för rättvis handel och etisk konsumtion.
Lundakvintetten är fortsatt positiv till rättvisemärkta produkter, men anser att det är slöseri med
skattepengar att betala för just denna märkning och att öka inköpen av just detta varumärke.
Certifieringen kräver onödigt stora resurser från verksamheter som redan pågår. Dessutom finns
det gott om studier som pekar på att vanliga arbetare i utvecklingsländer inte alls gynnas av
märkningen. Genom att Lund lämnar Fair Trade City sparas 200 000 kronor årligen.
Uppdrag; Anpassning av skollokaler för övernattning
Servicenämnden får i uppdrag att inom befintlig ekonomisk ram undersöka möjligheten att
anpassa vissa skollokaler för övernattning.
Finansiering
Minskad drift efter lägre investeringstakt
En lägre investeringstakt medför i sin tur lägre driftkonsekvenser på + 24 miljoner kronor för år
2020. Lundakvintetten tror inte att Lunds kommun har möjlighet att investera 1,4 miljarder
kronor på ett år och föreslår därför en lägre och mer realistisk investeringsram (1 miljard kronor
årligen).
Ökad utdelning Kraftringen AB
Redan idag delar Kraftringen AB ut medel till sina ägare. En ökad utdelning från Kraftringen AB
från 2020 på + 20 miljoner kronor hjälper att finansiera budgeten och håller sig samtidigt inom
den avtalade gränsen för hur stor andel av vinsten bolaget ska dela ut (maximalt 55 %).
Ökad utdelning LKF AB för bostadssociala ändamål
Eftersom Lunds kommun redan idag genomför insatser som faller inom ramen för
bostadssociala ändamål (se särskild utredning av socialförvaltningen, diarienummer KS
2017/0969) är det rimligt att dessa existerande åtgärder och insatser delvis finansieras genom
utdelning från LKF AB. Möjligheten att använda allmännyttans vinst för detta ändamål regleras i
§ 5 i Lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. LKF AB:s vinst för år 2017
låg på drygt 108 miljoner kronor, varav drygt 1,3 miljoner kronor delades ut till ägaren. Vi vill
höja denna utdelning så att effekten i kommunens budget blir ytterligare 20 miljoner kronor för
2019 och därefter 15 miljoner kronor för åren 2020 och 2021.
Ökad utdelning LKP AB
Det är rimligt att Lunds kommuns parkering AB bidrar med ytterligare 1 miljon kronor i
utdelning årligen. År 2018 delade bolaget ut drygt 85 kkr till ägaren.
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Översikt över skattesatser år 2018, kommuner i Skåne

Kommun

Summa,
inkl.
kyrkoavgift

Summa,
exkl.
kyrkoavgift

Kommunal- Landstings- Begravningsskatt
skatt
avgift
Kyrkoavgift

OSBY
HÖÖR
BROMÖLLA
KRISTIANSTAD
MALMÖ

34.232
33.992
33.692
33.722
32.952

33.192
32.812
32.692
32.392
32.172

22.26
21.88
21.76
21.46
21.24

10.69
10.69
10.69
10.69
10.69

0.242
0.242
0.242
0.242
0.242

1.04
1.18
1.00
1.33
0.78

HÖRBY
ÖSTRA GÖINGE
BJUV
HÄSSLEHOLM
SJÖBO
PERSTORP
KLIPPAN
SVALÖV
TOMELILLA
TRELLEBORG
ESLÖV
SIMRISHAMN
SKURUP
ÅSTORP
SVEDALA
LANDSKRONA
ÄNGELHOLM
BÅSTAD
HELSINGBORG
YSTAD
BURLÖV
HÖGANÄS
LOMMA
STAFFANSTORP
ÖRKELLJUNGA
KÄVLINGE
VELLINGE

33.142
33.142
32.872
33.172
33.112
32.942
32.832
32.942
32.862
32.712
32.762
32.872
32.662
32.652
32.092
32.202
32.562
32.492
32.172
32.212
31.872
31.682
31.652
30.942
31.112
30.512
30.232

32.012
31.922
31.922
31.892
31.852
31.742
31.682
31.672
31.542
31.532
31.472
31.442
31.352
31.222
31.172
31.172
31.172
31.162
31.142
31.042
31.022
30.662
30.572
30.072
29.992
29.442
29.432

21.08
20.99
20.99
20.96
20.92
20.81
20.75
20.74
20.61
20.60
20.54
20.51
20.42
20.29
20.24
20.24
20.24
20.23
20.21
20.11
20.09
19.73
19.64
19.14
19.06
18.51
18.50

10.69
10.69
10.69
10.69
10.69
10.69
10.69
10.69
10.69
10.69
10.69
10.69
10.69
10.69
10.69
10.69
10.69
10.69
10.69
10.69
10.69
10.69
10.69
10.69
10.69
10.69
10.69

0.242
0.242
0.242
0.242
0.242
0.242
0.242
0.242
0.242
0.242
0.242
0.242
0.242
0.242
0.242
0.242
0.242
0.242
0.242
0.242
0.242
0.242
0.242
0.242
0.242
0.242
0.242

1.13
1.22
0.95
1.28
1.26
1.20
1.15
1.27
1.32
1.18
1.29
1.43
1.31
1.43
0.92
1.03
1.39
1.33
1.03
1.17
0.85
1.02
1.08
0.87
1.12
1.07
0.80

LUND

33.172

32.172

21.24

11

10.69

0.242

1.00
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Nettokostnadsramar 2019-2021
Belopp i tkr
Politisk ledning

Ingående nettokostnadsram

2019

2020

2021

-58 888

-58 546

-54 813

342

3 733

7

-58 546

-54 813

-54 806

KF-beslut 180613-14
Dubbel revision tfa valår
Ökat anslag Habo gård

2019
-150
-700

2020

2021

-700

-700

Summa förändringar exkl pris/lönekomp

-850

-700

-700

-59 396

-55 513

-55 506

2019
-5 240

2020
-5 240

2021
-5 240

Förändringar

Nettokostnadsram

Nettokostnadsram
Tillkommande förändringar inför KS 181107
KS 180905 Arvodesförändringar tfa ny politisk org

Summa förändringar i KF

Slutlig nettokostnadsram

-5 240

-64 636

12

-5 240

-60 753

-5 240

-60 746
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Nettokostnadsramar 2019-2021
Belopp i tkr
Kommunkontor

Ingående nettokostnadsram

2019

2020

2021

-195 910

-206 228

-208 045

-10 318

-1 818

583

-206 228

-208 045

-207 462

KF-beslut 180613-14
Utökad budgeet för Räddningstjänst Syd
E-arkivlösning i kommunen
Stärkt informationssäkerhet
Utvidgat uppdrag kring bolagsstyrning
Inrättande av kommunikatör i beredskap (KIB)

2019
-800
-2 500
-600
-500
-300

2020
-800
-2 500
-600
-500
-300

2021
-800
-2 500
-600
-500
-300

Uppföljning av bemötande & tillgänglighet i kommunen
Stärkt internationell webb
Stärkta resurser för merkostnad för facklig tid
Utveckla Future by Lund
Ökat anslag till FINSAM

-150
-500
-900
-2 000
-750

-150
-500
-900
-2 000
-750

-150
-500
-900
-2 000
-750

Fler arrangemang - genomförande av evenemangsstrategi
Bättre och mer hållbart upphandlingsarbete
Projekt ”Klimatsmart vardag”
Utveckling av Rådhuset
Medborgarstöd i östra tätorterna
Innovationsanslag för kvalitet och effektivitet
Arbete för minskad sjukfrånvaro och stärkt hälsa
Utveckling av Ideon
Lund som Mänskliga rättighetersstad
Kompetenshöjning HBTQ
Jämställda löner
Utvecklingsstöd idrottsprofiler
Öppna upp skollokaler till föreningar
Stärkt ANDT-arbete

-2 000
-600
-600
-600
-2 000
-2 000
-2 000
-1 000
-200
-200
-2 500
-1 500
-500
-200

-2 000
-600
-600
-600
-2 000
-2 000
-2 000
-1 000
-50
-200
-5 000
-1 500
-500
-200

-2 000
-600
-600
-600
-2 000
-2 000
-2 000
-1 000
-50
-200
-7 500
-1 500
-500
-200

-24 900

-27 250

-29 750

-231 128

-235 295

-237 212

Tillkommande förändringar inför KS 181107
KS 180620 Sommarlovsentreprenörer
Näringslivssatsning
Ökad trygghet i "C-triangeln"
Ökad trygghet i hela kommunen
KS till förfogande bl a minskad sjukfrånvaro
Rådhuset som politiskt centrum
Projekt bättre arbetsformer och effektivitet
Stärkt internationell webb (görs inom ram)
Stärkta resurser för merkostnad för facklig tid
Arbete för minskad sjukfrånvaro och stärkt hälsa (se separat
satsning)
Lund som Mänskliga rättighetersstad (görs med LU och Raul
Wallenberg Institutet, inom ram)

2019
-225
-2 000
-2 000
-2 000
-3 000
-600
-1 000
500
900

2020
-225
-3 000
-2 000
-2 000
-5 000
-600
-1 000
500
900

2021
-225
-4 000
-2 000
-2 000
-5 000
-600
-1 000
500
900

2 000

2 000

2 000

200

50

50

Extra utbildning för lönesättande chefer om jämställda löner
Bättre och mer hållbart upphandlingsarbete
Medborgarstöd i östra tätorterna
Innovationsanslag för kvalitet och effektivitet

2 500
600
2 000
2 000

5 000
600
2 000
2 000

7 500
600
2 000
2 000

Förändringar

Nettokostnadsram

Summa förändringar exkl pris/lönekomp

Nettokostnadsram
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Nettokostnadsramar 2019-2021
Belopp i tkr

Kompetenshöjning HBTQ (ingår i
kompetensutvecklingsarbetet)
Utveckla Future by Lund
Effektivisering med bibehållen kvalitet
Projekt "klimatsmart vardag"
Utveckling av Ideon
Summa förändringar i KF

Slutlig nettokostnadsram

200
2 000
1 000
600
1 000
4 675

-226 453

14

200
2 000
1 000
600
1 000
4 025

-231 270

200
2 000
1 000
600
1 000
5 525

-231 687
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Nettokostnadsramar 2019-2021
Belopp i tkr
Kommungemensamt

2019

2020

2021

-4 900

0

0

Nettokostnadsram

0

0

0

KF-beslut 180613-14

2019

2020

2021

Handledarbonus i förskola, grundskola och gymnasium

-3 000

-3 000

-3 000

Summa förändringar exkl pris/lönekomp

-3 000

-3 000

-3 000

Nettokostnadsram

-3 000

-3 000

-3 000

2019

2020

2021

3 000
-2 500

3 000
-2 500

3 000

500

3 000

Ingående nettokostnadsram

4 900

Förändringar

Tillkommande förändringar inför KS 181107
Handledarbonus i förskola, grundskola och gymnasium
Utredning nedgrävning av järnvägen
Summa förändringar i KF

500

Slutlig nettokostnadsram

Byggnadsnämnd

Ingående nettokostnadsram

-2 500

2019

-2 500

2020

0

0

2021

-24 315

-29 525

-29 774

-5 209

-250

-251

-29 525

-29 774

-30 025

Förändringar

Nettokostnadsram

0

KF-beslut 180613-14
Driftskostnader för exploateringsprojekt - strukturavgift och
MBK-avgift

2019

2020

2021

-1 850

-1 850

-1 850

Summa förändringar exkl pris/lönekomp

-1 850

-1 850

-1 850

-31 375

-31 624

-31 875

2019
-20
-300

2020
-20
-300

2021
-20
-300

Nettokostnadsram
Tillkommande förändringar inför KS 181107
KS 180905 Arvodesförändringar tfa ny politisk org
Inrättande av skönhetsråd
Summa förändringar i KF

Slutlig nettokostnadsram

-320

-31 695

15

-320

-31 944

-320

-32 195
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Nettokostnadsramar 2019-2021
Belopp i tkr
Teknisk nämnd

Ingående nettokostnadsram

2019

2020

2021

-189 837

-188 049

-188 855

1 788

-806

-806

Nettokostnadsram

-188 049

-188 855

-189 661

KF-beslut 180613-14

2019

2020

2021

-561
-7 150
-600
0
-1 000

-1 000
-561
-7 150
-600
-645
-1 000

-2 000
-561
-7 150
-600
-645
-1 000

-1 675
-60
-290
-30

-1 850
-120
-575
-60

-2 020
-180
-860
-90

-60

-350

-650

-175

-350

-525

-11 601

-14 261

-16 281

-199 650

-203 116

-205 942

2019

2020

2021

Utveckla de offentliga miljöerna i de östra kommundelarna
Pendlarparkering för bil och cykel
Förstärkt satsning på stadskärnan
Förstärkning av cykelinfrastruktur i Lunds kommun

175
60
290
60

350
120
575
350

520
180
860
650

Genomförande av dagvatten- och översvämningsplan

175

350

525

0

645

645

30
-20
-1 000
-500
-1 760
600

30
-20
-2 000
-1 000
-1 760
600

30
-20
-3 000
-1 000
-1 760
600

Förändringar

Finansiering av komponentavskrivning av underhåll
Resurser för skötsel av tillkommande arealer
Driftskostnader för exploateringsprojekt
Inrättande av cykelsamordnartjänst
Gör Vombsjösänkan till ett biosfärsområde
Centrumutveckling – stärkta platser och stråk
Utveckla de offentliga miljöerna i de östra kommundelarna
(drift- och kapitalkostn)
Pendlarparkeringar för bil och cykel (kapitalkostn)
Förstärkt satsning på stadskärnan (kapitalkostnader)
Fler cykelparkeringar (kapitalkostnader)
Förstärkning av cykelinfrastruktur i Lunds kommun
(kapitalkostnader)
Genomförande av dagvatten- och översvämningsplan
(kapitalkostnader)
Summa förändringar exkl pris/lönekomp

Nettokostnadsram
Tillkommande förändringar inför KS 181107
Följande flyttas från TN till TN-Infra (kap.kostn-del):

Gör Vombsjön till ett biosfärsområde flyttas till TN-Infra
Senareläggning av investeringskonsekvens för "Fler
cykelparkeringar"
KS 180905 Arvodesförändringar tfa ny politisk org
Ökat vägunderhåll drift
Ökad tillgänglighet i centrum
Ökad satsning på park och gatuunderhåll
Inrättande av cykelsamordnartjänst
Summa förändringar i KF

Slutlig nettokostnadsram

-1 890

-201 540

16

-1 760

-204 876

-1 770

-207 712
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Nettokostnadsramar 2019-2021
Belopp i tkr
Teknisk nämnd - Infrastruktur

Ingående nettokostnadsram

2019

2020

2021

-61 172

-48 022

-67 622

13 150

-19 600

-2 028

Nettokostnadsram

-48 022

-67 622

-69 650

KF-beslut 180613-14

2019

2020

2021

0

0

0

-48 022

-67 622

-69 650

Tillkommande förändringar inför KS 181107
Följande flyttas från TN till TN-Infra (kap.kostn-del):

2019

2020

2021

Utveckla de offentliga miljöerna i de östra kommundelarna
Pendlarparkering för bil och cykel
Förstärkt satsning på stadskärnan
Förstärkning av cykelinfrastruktur i Lunds kommun
Genomförande av dagvatten- och översvämningsplan

-175
-60
-290
-60
-175

-350
-120
-575
-350
-350

-520
-180
-860
-650
-525

0

-645

-645

Utveckla de offentliga miljöerna i de östra kommundelarna
Pendlarparkering för bil och cykel
Förstärkt satsning på stadskärnan
Förstärkning av cykelinfrastruktur i Lunds kommun

175
60
290
60

175
60
290
255

175
60
290
255

Genomförande av dagvatten- och översvämningsplan

175

175

175

Förändringar

Summa förändringar exkl pris/lönekomp

Nettokostnadsram

Gör Vombsjön till ett biosfärsområde flyttas till TN-Infra
Senareläggning av investeringskonsekvens:

Summa förändringar i KF

Slutlig nettokostnadsram

0

-48 022

17

-1 435

-69 057

-2 425

-72 075
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Nettokostnadsramar 2019-2021
Belopp i tkr
Kultur- och fritidsnämnd

Ingående nettokostnadsram

2019

2020

2021

-347 031

-350 764

-353 896

-3 734

-3 132

-3 171

-350 764

-353 896

-357 066

KF-beslut 180613-14
Stärkt föreningsstöd
Heltidstjänster för ungdomsombuden
Stärkt bibliotek i Södra Sandby
Föreningsstöd för unga 20-25 år
Genomförande av Kinos utveckling
Inrättande av Kulturråd
Utveckling och upprustning av friluftsbaden
(kapitalkostnader)

2019
-1 500
-250
-660
-1 500
-300
-250

2020
-1 500
-250
-660
-1 500
-300
-250

2021
-1 500
-250
-660
-1 500
-300
-250

-160

-325

-485

Summa förändringar exkl pris/lönekomp

-4 620

-4 785

-4 945

-355 384

-358 681

-362 011

2019
-20
1 735
1 500
250
1 500
250
0

2020
-20
1 735
1 500
250
1 500
250
0

2021
-20
1 735
1 500
250
1 500
250
0

Förändringar

Nettokostnadsram

Nettokostnadsram
Tillkommande förändringar inför KS 181107
KS 180905 Arvodesförändringar tfa ny politisk org
Effektivisering med bibehållen kvalitet 0,5%
Stärkt föreningsstöd
Heltidstjänster för ungdomsombuden
Föreningsstöd för unga 20-25 år
Inrättande av Kulturråd
Fortsättning Föreningarnas Hus (inom ram)
Uppdrag: Förstudie konserthus i Lund
Summa förändringar i KF

Slutlig nettokostnadsram

5 215

-350 169

18

5 215

-353 466

5 215

-356 796
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Nettokostnadsramar 2019-2021
Belopp i tkr
Socialnämnd

Ingående nettokostnadsram

2019

KF-beslut 180613-14
Stöd för tidigare externt finansierade tjänster
Finansiering av flyktingmottagandet
Utökad budget för externt köpt vård

-458 268

3 423

-6 720

-6 817

-451 548

-458 268

-465 086

2019
-2 000
-17 000
-10 000

2020
-2 000
0
-8 000

2021
-2 000
0
-5 000

2 200

2 200

2 200

-26 800

-7 800

-4 800

-478 348

-466 068

-469 886

2019
-50
350
10 000
7 000
2 200

2020
-50
350
8 000
0
2 200

2021
-50
350
5 000
0
2 300

Bostadsorganisation överföring av ram från Soc till SN
Summa förändringar exkl pris/lönekomp

Nettokostnadsram
Tillkommande förändringar inför KS 181107
KS 180905 Arvodesförändringar tfa ny politisk org
Justerad resurs EU-medborgare
Utökad budget för externt köpt vård
Finansiering av flyktingmottagandet
Effektivisering med bibehållen kvalitet 0,5%
Summa förändringar i KF

Slutlig nettokostnadsram

Socialnämnd - Försörjningsstöd

Ingående nettokostnadsram

2021

-451 548

Förändringar

Nettokostnadsram

2020

-454 971

19 500

-458 848

2019

10 500

-455 568

2020

7 600

-462 286

2021

-115 279

-116 869

-118 482

-1 591

-1 613

-1 635

Nettokostnadsram

-116 869

-118 482

-120 117

KF-beslut 180613-14

2019

2020

2021

0

0

0

-116 869

-118 482

-120 117

2019

2020

2021

Förändringar

Summa förändringar exkl pris/lönekomp

Nettokostnadsram
Tillkommande förändringar inför KS 181107
Summa förändringar i KF

Slutlig nettokostnadsram

0

-116 869

19

0

-118 482

0

-120 117
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Nettokostnadsramar 2019-2021
Belopp i tkr
Miljönämnd

Ingående nettokostnadsram

2019

2020

2021

-13 778

-14 363

-14 433

-584

-71

-71

-14 363

-14 433

-14 504

KF-beslut 180613-14
Genomförande av Lundakem

2019
-1 000

2020
-1 000

2021
-1 000

Summa förändringar exkl pris/lönekomp

-1 000

-1 000

-1 000

-15 363

-15 433

-15 504

2019
-20
1 000

2020
-20
1 000

2021
-20
1 000

Förändringar

Nettokostnadsram

Nettokostnadsram
Tillkommande förändringar inför KS 181107
KS 180905 Arvodesförändringar tfa ny politisk org
Genomförande av Lundakem
Summa förändringar i KF

Slutlig nettokostnadsram

Vård- och omsorgsnämnd

Ingående nettokostnadsram

980

-14 383

2019

980

-14 453

2020

980

-14 524

2021

-1 876 721

-1 982 472

-2 045 317

-105 752

-62 844

-72 088

-1 982 472

-2 045 317

-2 117 404

KF-beslut 180613-14
Högre förbehållsbelopp
Högre bostadstillägg
Avskaffa delade turer

2019
-2 000
-2 500
-2 000

2020
-2 000
-2 500
-2 000

2021
-2 000
-2 500
-2 000

Summa förändringar exkl pris/lönekomp

-6 500

-6 500

-6 500

-1 988 972

-2 051 817

-2 123 904

2019
-20
-1 000
2 000
9 300

2020
-20
-1 000
2 000
9 900

2021
-20
-1 000
2 000
10 200

Förändringar

Nettokostnadsram

Nettokostnadsram
Tillkommande förändringar inför KS 181107
KS 180905 Arvodesförändringar tfa ny politisk org
Satsning på välfärdsteknologi
Avskaffa delade turer (arbete pågår redan)
Effektivisering med bibehållen kvalitet 0,5%
Uppdrag: Kartläggning av tillgång och efterfrågan av boende
med olika servicenivåer för äldre personer med syfte att
kunna erbjuda personer över 85 år boende med ökad
trygghet
Summa förändringar i KF

Slutlig nettokostnadsram

10 280

-1 978 692

20

10 880

-2 040 937

11 180

-2 112 724
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Nettokostnadsramar 2019-2021
Belopp i tkr
Utbildningsnämnd

Ingående nettokostnadsram

2019

2020

2021

-531 432

-568 024

-589 781

-36 592

-21 757

-15 856

-568 024

-589 781

-605 636

KF-beslut 180613-14
Stärkt elevhälsa
ISLK - barn med särskilda behov

2019
-2 000
-600

2020
-2 000
-600

2021
-2 000
-600

Summa förändringar exkl pris/lönekomp

-2 600

-2 600

-2 600

-570 624

-592 381

-608 236

Tillkommande förändringar inför KS 181107
KS 180905 Arvodesförändringar tfa ny politisk org
Stärkt elevhälsa
ISLK - barn med särskilda behov (görs inom ram)
Prioritering av elevhälsa

2019
-20
2 000
600
-2 000

2020
-20
2 000
600
-3 000

2021
-20
2 000
600
-3 000

Rättvisa löner, ta bort gapet efter lärarlönelyftet (halvår 2019)
Uppdrag: Minska kön till SFI genom alternativ

-5 000

-10 000

-10 000

Förändringar

Nettokostnadsram

Nettokostnadsram

Summa förändringar i KF

Slutlig nettokostnadsram

-4 420

-575 044

21

-10 420

-602 801

-10 420

-618 656

Lundakvintetten

EVP 2019-2021 - Lundakvintettens förslag inför fastställande i KF 181129

Nettokostnadsramar 2019-2021
Belopp i tkr
Barn- och skolnämnd

Ingående nettokostnadsram

2019

2020

2021

-2 504 387

-2 627 286

-2 674 842

-122 899

-47 556

-46 764

Nettokostnadsram

-2 627 286

-2 674 842

-2 721 606

KF-beslut 180613-14
Obligatorisk lovskola
Obligatorisk prao
Stärkt elevhälsa

2019
-700
-500
-4 000

2020
-700
-500
-4 000

2021
-700
-500
-4 000

Försöksverksamhet med skolassistenter i grundskolan

-2 000

-2 000

-2 000

Kvalitetsatsning i förskolan med mindre barngrupper
Kvalitetssatsning i grundskolan
Stärk Lunds skolors resurscentrum - utökat uppdrag barn med
särskilda behov
Utveckling av S:t Hansgården

-10 000
-20 000

-10 000
-20 000

-10 000
-20 000

-2 000
-250

-2 000
-250

-2 000
-250

Summa förändringar exkl pris/lönekomp

-39 450

-39 450

-39 450

-2 666 736

-2 714 292

-2 761 056

2019

2020

2021

-2 323

-2 323

-2 323

-497

-497

-497

-180
-110

-180
-110

-180
-110

Förändringar

Nettokostnadsram
Tillkommande förändringar inför KS 181107
Tillkommande lokalkostn (Sofieberg/Tuna fsk) - Finansieras av
reserverade medel
Tillkommande lokalkostn (Lergöken) - Finansieras av
reserverade medel
Tillkommande inventarieanslag (Tuna & Körsbärets fsk) Finansieras av res medel
KS 180905 Arvodesförändringar tfa ny politisk org
Pilotprojekt om lärarnas avlastning (halvår år 2019)
Rättvisa löner, ta bort gapet efter Lärarlönelyftet (halvår år
2019)
Satsning på Förskola och F-3 (halvår år 2019)
Effektivisering med bibehållen kvalitet 0,5%
Kvalitetssatsning i förskolan

-500

-1 000

0

-7 000
-9 000
0
10 000

-14 000
-16 000
10 000
10 000

-14 000
-16 000
10 000
10 000

Försöksverksamhet med skolassistenter i grundskolan
Kvalitetssatsning i grundskolan

2 000
20 000

2 000
20 000

2 000
20 000

2 000
250

2 000
250

2 000
250

Stärk Lunds skolors resurscentrum - utökat uppdrag barn med
särskilda behov
Utveckling av S:t Hansgården
Summa förändringar i KF

Slutlig nettokostnadsram

14 640

-2 652 096

22

10 140

-2 704 152

11 140

-2 749 916
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Nettokostnadsramar 2019-2021
Belopp i tkr
Finansförvaltning

Ingående nettokostnadsram
Förändringar

Nettokostnadsram

2019

-249 791

-27 979

-69 895

-131 730

-179 896

-249 791

-381 521

2019

2020
-170

2021
-510

0

-170

-510

-179 896

-249 961

-382 031

2019

2020

2021

3 000
0
0

3 000
170
24 000

3 000
510
48 000

Summa förändringar exkl pris/lönekomp

Tillkommande förändringar inför KS 181107
Utfördelning av reserverade medel (driftmedel utbyggn
skolor)
Anpassning av skollokaler för övernattning
Minskad drift efter lägre investeringstakt (1000)

Summa förändringar i KF

Slutlig nettokostnadsram

2021

-179 896

KF-beslut 180613-14
Anpassning av skollokaler för övernattning

Nettokostnadsram

2020

-151 917

3 000

-176 896

23

27 170

-222 791

51 510

-330 521
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Nettokostnadsramar 2019-2021
Belopp i tkr
Renhållningsstyrelse

Intäkter
Kostnader

2019

2020

2021

162 200
-159 700

162 200
-159 700

162 200
-159 700

KF-beslut 180613-14
Översta steget - minimera kommunens avfall

2019
-600

2020
-600

2021
-600

Summa förändringar exkl pris/lönekomp

-600

-600

-600

1 900

1 900

1 900

2019
600

2020
600

2021
600

Resultatpåverkande

2 500

Resultatpåverkande
Tillkommande förändringar inför KS 181107
Översta steget - minimera kommunens avfall
Summa förändringar i KF

600

Slutligt resultatpåverkande

Servicenämnd

Resultatkrav
Avskrivning extra tillgångspost
Finansiella poster

Resultatpåverkande

2 500

2019

85 865
55 100
142 000

600

2 500

2020

87 865
55 100
142 000

2 500

600

2 500

2021

89 865
55 100
142 000

282 965

284 965

286 965

2019
-6 700
-3 000
-4 050
-2 200

2020
-6 700

2021
-6 700

-4 050
-2 200

-4 050
-2 200

6 000
3 000

6 000
3 000

6 000
3 000

-6 950

-3 950

-3 950

276 015

281 015

283 015

2019

2020

2021

-6 250
6 250
-310
4 000
200

-6 250
6 250
-310
5 000
200

-6 250
6 250
-310
7 000
200

KF-beslut 180613-14
Driftsmedel Stadshallen under ombyggnad (19-21)
Rivningskostnader Svaneskolan
Bostadsorganisation för sociala ändamål
Bostadsorganisation överföring av ram från Soc till SN
Gemensam fordonssystem (ska fördelas på nämnd)
Effektivare hyrsystem (ska fördelas på nämnd)
Summa förändringar exkl pris/lönekomp

Resultatpåverkande

2 500

Tillkommande förändringar inför KS 181107
Ny bostadsorganisation - anslagsfinansieras
Anslag
Resultatkrav
KS 180905 Arvodesförändringar tfa ny politisk org
Minskade inköp av ekologisk mat
Lämna fair trade city
Uppdrag: Anpassning av skollokaler för övernattning
Summa förändringar i KF

Slutligt resultatpåverkande

3 890

279 905

24

4 890

285 905

6 890

289 905
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Nettokostnadsramar 2019-2021
Belopp i tkr
Skatter & Finansiellt netto

Skatteintäkter
Generella statsbidrag & utjämning
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Övrigt

2019

5 934 141
647 607
125 185
-81 300
0

2020

6 118 099
715 281
135 510
-99 000
0

2021

6 344 469
749 614
141 020
-122 700
0

Resultatpåverkande

6 625 633

6 869 890

7 112 403

KF-beslut 180613-14
Skattehöjning (25 öre)

2019
69 500

2020
71 750

2021
74 250

-200

-800

-1 900

69 300

70 950

72 350

6 694 933

6 940 840

7 184 753

2019
-3 568
-69 500
2 200
0
20 000
1 000

2020
16 815
-71 750
8 300
20 000
15 000
1 000

2021
48 534
-74 250
15 600
20 000
15 000
1 000

Kostnad för nyalån tfa förändrad investeringsplan
Summa förändringar exkl pris/lönekomp

Resultatpåverkande
Tillkommande förändringar inför KS 181107
Förändrad skatteprognos SKL cirk 18:27 per Aug
Ingen skattehöjning (25 öre)
Minskad finansieringskostnad mht investeringar
Ökad utdelning Kraftringen
Ökad utdelning LKF för bostadssociala ändamål
Ökad utdelning LKP

Summa förändringar i KF

Slutlig nettokostnadsram

-49 868

6 645 065

25

-10 635

6 930 205

25 884

7 210 637

Lundakvintetten

Totalt budgetresultat inklusive simuleringar
Totalt budgetresultat KF-beslut 180613-14
Totalt Lunds kommun

2019

Nettokostnadsramar
Resultatpåverkan Renhållningsstyrelse
Resultatpåverkan Servicenämnd
Resultatpåverkan Skatter & Finans

Årets resultat

Årets resultat i % av skatter, generella statsbidrag och
utjämning
Resultatmål om 2 %
Differens mot resultatmålet

2020

2021

-6 944 762
1 900
276 015
6 694 933

-7 163 286
1 900
281 015
6 940 840

-7 445 932
1 900
283 015
7 184 753

0,4%

0,9%

0,3%

131 635

136 668

141 882

-103 549

-76 198

-118 145

2019

2020

2021

28 086

60 469

23 736

Totalt budgetresultat inför KS-beslut 181107
Totalt Lunds kommun

Nettokostnadsramar
Resultatpåverkan Renhållningsstyrelse
Resultatpåverkan Servicenämnd
Resultatpåverkan Skatter & Finans

Årets resultat

Årets resultat i % av skatter, generella statsbidrag och
utjämning
Resultatmål om 2 %
Differens mot resultatmålet

Förändrat Årets resultat jämfört med KF-beslut 180614

26

-6 897 842
2 500
279 905
6 645 065

-7 113 051
2 500
285 905
6 930 205

-7 369 957
2 500
289 905
7 210 637

0,5%

1,5%

1,9%

131 635

136 668

141 882

-102 007

-31 108

-8 796

1 542

45 090

109 349

29 628

105 559

133 085

Lundakvintetten

Investeringsramar 2019-2021
KF-beslut 180613-14

Investeringsramar (Tkr)
Barn- och skolnämnd
Utbildningsnämnd
Teknisk nämnd - skattefinansierade verksamhetsinvesteringar
Teknisk nämnd - infrastrukturinvesteringar
Teknisk nämnd - spårvägsinvesteringar
Teknisk nämnd - komponentutbyte
Byggnadsnämnd
Miljönämnd
Renhållningsstyrelse
Vård- och omsorgsnämnd
Socialnämnd
Kultur- och fritidsnämnd
Kommunstyrelsen
Servicenämnd
Summa investeringar före exploatering
Teknisk nämnd - Exploatering
Teknisk nämnd - Strategiska markförvärv
Kommunstyrelse - Fastighetstransaktioner
Summa investeringsramar

Budget
2019

Plan
2020

Plan
2021

18 000
7 500
25 545
89 100
-11 400
17 900
0
0
38 800
9 840
3 500
26 200
863 200
221 000
1 309 185
0
25 000
0
1 334 185

18 000
9 000
19 545
125 500
0
17 900
0
0
24 100
11 755
2 000
30 000
1 084 190
208 000
1 549 990
22 000
25 000
0
1 596 990

18 000
18 000
19 545
127 600
0
17 900
0
0
23 100
13 690
2 000
14 500
1 075 185
186 000
1 515 520
25 000
25 000
0
1 565 520

Budget
2019

Plan
2020

Plan
2021

18 000
7 500
26 045
88 600
-11 400
17 900
0
0
38 800
9 840
3 500
26 200
529 015
221 000
975 000
0
25 000
0
1 000 000

18 000
9 000
20 045
125 000
0
17 900
0
0
24 100
11 755
2 000
30 000
487 200
208 000
953 000
22 000
25 000
0
1 000 000

18 000
18 000
20 045
127 100
0
17 900
0
0
23 100
13 690
2 000
14 500
509 665
186 000
950 000
25 000
25 000
0
1 000 000

-334 185

-596 990

-565 520

Inför KS-beslut 181107

Investeringsramar (Tkr)
Barn- och skolnämnd
Utbildningsnämnd
Teknisk nämnd - skattefinansierade verksamhetsinvesteringar
Teknisk nämnd - infrastrukturinvesteringar
Teknisk nämnd - spårvägsinvesteringar
Teknisk nämnd - komponentutbyte
Byggnadsnämnd
Miljönämnd
Renhållningsstyrelse
Vård- och omsorgsnämnd
Socialnämnd
Kultur- och fritidsnämnd
Kommunstyrelsen
Servicenämnd
Summa investeringar före exploatering
Teknisk nämnd - Exploatering
Teknisk nämnd - Strategiska markförvärv
Kommunstyrelse - Fastighetstransaktioner
Summa investeringsramar

Förändring av investeringsramar KS 181107

27
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Finansieringsbudget
Budget
2019

Plan
2020

Plan
2021

28 086
360 000
59 300

60 469
365 000
67 500

447 386

492 969

23 736
370 000
92 800
0
486 536

-1 334 185
-1 334 185

-1 596 990
-1 596 990

-1 565 520
-1 565 520

886 799
0
0
886 799

1 104 021
0
0
1 104 021

1 078 984
0
0
1 078 984

Förändring av likvida medel

0

0

0

Finansieringsbudget (Tkr)
KS-beslut 181107

Budget
2019

Plan
2020

Plan
2021

Den löpande verksamheten
Årets resultat
Justering för avskrivningar mm
Justering för avsättningar
Kapitalbindning
Medel från den löpande verksamheten

29 628
360 000
59 300
0
448 928

105 559
365 000
67 500
0
538 059

133 085
370 000
92 800
0
595 885

-1 000 000
-1 000 000

-1 000 000
-1 000 000

-1 000 000
-1 000 000

551 072
0
0
551 072

461 941
0
0
461 941

404 115
0
0
404 115

0

0

0

-335 727

-642 080

-674 869

Finansieringsbudget (Tkr)
KF-beslut 180613/14
Den löpande verksamheten
Årets resultat
Justering för avskrivningar mm
Justering för avsättningar
Kapitalbindning
Medel från den löpande verksamheten
Investeringar
Nettoinvesteringar
Medel för investeringsverksamhet
Finansiering
Upplåning/Amortering
Minskning av långfristiga fordringar
Försäljning anläggningstillgångar
Medel från finansieringsverksamheten

Investeringar
Nettoinvesteringar
Medel för investeringsverksamhet
Finansiering
Upplåning/Amortering
Minskning av långfristiga fordringar
Försäljning anläggningstillgångar
Medel från finansieringsverksamheten
Förändring av likvida medel

Förändr finansiering

28

EVP 2019-2021
Uppdaterat förslag inför Kommunstyrelsen 2018-11-07
för fastställande i Kommunfullmäktige 2018-11-29
Förslag:

Feministiskt Initiativ

Innehåll
Budgettext
Driftramar per nämnd 2019-2021
Totalt budgetresultat för Lunds kommun 2019-2021
Investeringsramar per nämnd 2019-2021
Finansieringsbudget för Lunds kommun 2019-2021

Sid
1
4
20
21
22

1

En rosa budget
Feministiskt Initiativ (Fi) har sedan valet 2014 verkat politiskt i Lunds parlamentariska rum genom att
konsekvent driva den rosa politik vi getts mandat och förtroende att föra. Vi lägger nu för fjärde
gången en egen budget för Lunds kommun som i stort är densamma som den vi lade fram vid
kommunfullmäktige i juni 2018. Betydande förändringar är förklarade nedan och framgår i slutlig
nettokostnadsram.
Budgeten är vår grund för att fortsätta föra Lund i en riktning som tillförsäkrar alla i kommunen
rätten och möjligheten att färdas väl genom livet.
Feministiskt Initiativ är ett antirasistiskt feministiskt parti med intersektionalitet och mänskliga
rättigheter som grund. Vi verkar för att skapa ett öppet, inkluderande, jämställt och jämlikt samhälle
fritt från diskriminering och där alla kan vara delaktiga utifrån sina förutsättningar. För att samhället
ska fungera och för att alla ska få leva ett bra liv behöver vi fördela våra gemensamma medel. Det
gör vi genom att se till att vår gemensamma välfärd utökas istället för att urholkas, vilket kräver
satsningar och en hållbarhet på lång sikt. I en budget måste det tydligt synas att det är behoven som
styr ekonomin. Med Feministiskt Initiativs budget skapar vi gemensamt en bättre kommun för alla
invånare. Vår politik vill inkludera i stället för att exkludera, integrera i stället för att segregera och ge
alla en trygg plats i kommunen.
Lunds kommun har många övergripande mål, riktlinjer, policys och beslut som är styrande för arbetet
i kommunen och som ska leda till en miljömässig och social hållbarhet med jämlikhet och
jämställdhet som villkor. Detta innefattar självklart även anställda i kommunen, till största andelen
kvinnor, som ska har en god arbetsmiljö och möjlighet att utvecklas inom och med kommunens
verksamhet.
Fi har en tillit till förvaltningar och tjänstepersoners kompetens och vilja att utföra verksamhetens
uppdrag för kommuninvånarnas bästa. Vi vill ge förutsättningar för att detta ska vara möjligt och kan
inte bidra till att ytterligare försvagningar av välfärden görs. Vår syn på säkerhet fokuserar på en
mänsklig säkerhet för alla. Att tillförsäkra funktioner som ger stöd och garanterar säkerhet för
våldsutsatta kräver en långsiktig finansiering vilket är en övergripande kommunal angelägenhet.
Genom vår budget ger vi möjlighet att arbeta såväl förebyggande som med insatser när behovet
redan uppstått. Verksamheter som arbetar med verkningarna av skadliga normer i samhället ska
kunna förlita sig på att deras verksamhet är prioriterade frågor som inte ska utföras på ideell basis.
De ska också kunna vara trygga med att arbetet kan planeras på längre sikt än från år till år. Genom
att kompensera fullt för pris- och löneökningar samt att minimera effektiviseringar skapar vi dessa
förutsättningar. Vi riktar uppdrag och satsningar även i denna budget som vi under nästa
mandatperiod kommer att bevaka och förtydliga i det fortlöpande politiska arbetet.
Vi gör en tydlig budget med satsningar som inte sedan äts upp av dolda nedskärningar. Vi lägger en
ärlig och transparent budget som synliggör utmaningar och effekter som kommer ur en ovilja att öka
medel genom skatteintäkter. Vi väljer att inte budgetera för en prognosticerad resultatförbättring
som är beroende av faktorer kommunpolitiken inte kan påverka. Det vi baserar budgeten på är de
fakta vi har. Vi synliggör behoven och skapar utrymme för verksamheten med en ambition att
eliminera alla krav på effektiviseringar som begränsar istället för att utveckla arbetet i Lunds
kommun. Vi ställer krav på att beslutade mål och riktlinjer hörsammas, ständigt arbetas efter och
inte bortprioriteras eller lyfts upp endast vid val. Ett exempel på detta är att Lunds kommun har
undertecknat CEMR-deklarationen (den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor
och män på lokal och regional nivå) som innehåller principen om att handlingsplaner och program
har tillräcklig finansiering och mänskliga resurser för att jämställdhetsarbetet ska kunna nå framgång
och som ställer krav på konsekvensanalyser ur ett jämställdhetsperspektiv vid politiska beslut.
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Med ekonomi och välfärd som verktyg ser vi möjligheter att skapa en hållbar budget. Antagna
effektiviseringskrav har visat sig kraftigt försvåra arbetet med att garantera en välfärd för alla. Vi
minimerar därför nedskärningar (oftast benämnda effektiviseringskrav då det är så de är antagna i
kommunens rådande budget) men ser att kreativt och nyskapande tänkande, en ansvarsfull budget
och god politisk styrning ger utrymme för en stark välfärd.
Vi gör det tillsammans!
Förklaring av betydande förändringar jämfört Fi Lunds budgetförslag från juni 2018
Då vi nu går in i en ny mandatperiod ser Fi att vi än mer måste synliggöra behoven och värna den
gemensamma välfärden.
Budgeten har justerats utifrån nya förutsättningar och behov och vi förklarar de större förändringar
vi genomfört.
Skräpminskande åtgärder ”Översta steget” – genom att minska matsvinnet görs inte enbart en
ekonomisk besparing utan även en ekologisk. Vi måste hushålla med jordens resurser och inte
betrakta dem som outsinliga. Detta är ett ansvar kommunen har att öka medvetande kring och
föregå med gott exempel i vilket även kan ge högre kvalitet i kommunens tjänster.
Verksamhet Kompassen – Fi gläds åt beslutet Kommunfullmäktige under 2018 fattade att låta
ensamkommande unga som är i asylprocessen kvarstanna i kommunen efter att ha fyllt eller
bedömts vara 18 år. Vi ser inte att ansvaret ska läggas på ideell sektor men är tacksamma över att
ideella krafter går in och stöttar när behovet finns. Vi förutsätter att Lunds kommun fortsätter att ta
humanitärt ansvar som minst genom fortsättning av den IOP som tecknats för verksamhet
Kompassen 2018. Vi budgeterar därför för detta även kommande år och ökar denna post för att
motsvara det förslag till fortsatt IOP som Socialnämnden har beslutat om.
Räddningstjänsten Syd - Vi har under hela mandatperioden imponerats av deras arbete och sett att
de gör verklighet av att kombinera ett oerhört viktigt uppdrag med en god värdegrund. Vi väljer alltså
att lägga till en post för utökad budget för Räddningstjänsten Syd i vår budget.
Härbärge för utsatta EU-medborgare – Då det i nuläge inte finns en ideell organisation som kan
utföra det uppdrag som IOP innefattade har vi i denna budgeten inte avsatt medel specifikt till detta.
Vi har som stående uppdrag för kommunen att uppfylla en ”Tak över huvudet-garanti” och
förutsätter att denna inkluderar alla människor som befinner sig i Lund. Genom att förstärka
socialnämndens budget ser vi att det ska finnas utrymme att teckna nya avtal om kommunen inte
kan tillförsäkra alla som har behov tak över huvudet i egen verksamhet vilket hade varit önskvärt. Vi
påtalar som tidigare att ansvaret för människors basala behov inte bör ligga på ideell sektor.
Barn- och skolnämnden - I samtliga nämnder budgeterar Fi för full pris- och lönekompensation och
som i alla nämnder ser vi att konsekvenserna av effektiviseringskravet blir stora i barn- och
skolnämnden. Här ser vi dock att konsekvenserna kommer att slå extra hårt mot redan utsatta
grupper genom särskilda besparingar, till exempel att verksamhet för funktionsnedsatta läggs ner
eller görs otillgängligt, fri frukt till skolbarn slopas och öppna förskolan minskas från tre verksamheter
till en, eller genom en personalminskning på 51 personer, vilket i sin tur kommer leda till förlorat
statligt stöd och i praktiken bli en personalminskning på 96 personer. Därför tar vi i denna nämnden
helt bort kravet på effektivisering omedelbart. Vi ser också i högsta grad vikten av ett aktivt
antidiskrimineringsarbete i skolan och budgeterar extra för detta.

För att försäkra finansiering för samtliga kommunala verksamheter och trygga den gemensamma
välfärden behövs förstärkning år tre vilket ger en skattehöjning på 10 öre 2021.
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Feministiskt Initiativ

Budgetförslag Lunds kommun 2019-2021 Feministiskt Initiativ rev. Enl. 180613-14

Nettokostnadsramar 2019-2021
Belopp i tkr
Politisk ledning

2019

Ingående nettokostnadsram

2020

2021

-58 888

-58 546

-54 813

342

3 733

7

-58 546

-54 813

-54 806

KF-beslut 180613-14
Dubbel revision tfa valår
Ökat anslag Habo gård

2019
-150
-700

2020

2021

-700

-700

Summa förändringar exkl pris/lönekomp

-850

-700

-700

-59 396

-55 513

-55 506

2019
-5 240
850
1 120
700
-589
-150

2020
-5 240
700
1 120
700
-1 175

2021
-5 240
700
1 120
700
-1 723

Förändringar

Nettokostnadsram

Nettokostnadsram
Tillkommande förändringar inför KS 181107
KS 180905 Arvodesförändringar tfa ny politisk org
Återställning av ram enligt F! Lunds förslag
Sänkta kommunalrådslöner
Almedalen
Avveckling av nedskärningar
Dubbel revision tfa valår
Summa förändringar i KF

-3 309

Slutlig nettokostnadsram

-62 705

4

-3 895

-59 408

-4 443

-59 949

Feministiskt Initiativ

Budgetförslag Lunds kommun 2019-2021 Feministiskt Initiativ rev. Enl. 180613-14

Nettokostnadsramar 2019-2021
Belopp i tkr

Kommunkontor

2019

Ingående nettokostnadsram

2020

2021

-195 910

-206 228

-208 045

-10 318

-1 818

583

-206 228

-208 045

-207 462

KF-beslut 180613-14
Utökad budgeet för Räddningstjänst Syd
E-arkivlösning i kommunen
Stärkt informationssäkerhet
Utvidgat uppdrag kring bolagsstyrning
Inrättande av kommunikatör i beredskap (KIB)

2019
-800
-2 500
-600
-500
-300

2020
-800
-2 500
-600
-500
-300

2021
-800
-2 500
-600
-500
-300

Uppföljning av bemötande & tillgänglighet i kommunen
Stärkt internationell webb
Stärkta resurser för merkostnad för facklig tid
Utveckla Future by Lund
Ökat anslag till FINSAM

-150
-500
-900
-2 000
-750

-150
-500
-900
-2 000
-750

-150
-500
-900
-2 000
-750

Fler arrangemang - genomförande av evenemangsstrategi
Bättre och mer hållbart upphandlingsarbete
Projekt ”Klimatsmart vardag”
Utveckling av Rådhuset
Medborgarstöd i östra tätorterna
Innovationsanslag för kvalitet och effektivitet
Arbete för minskad sjukfrånvaro och stärkt hälsa
Utveckling av Ideon
Lund som Mänskliga rättighetersstad
Kompetenshöjning HBTQ
Jämställda löner
Utvecklingsstöd idrottsprofiler
Öppna upp skollokaler till föreningar
Stärkt ANDT-arbete

-2 000
-600
-600
-600
-2 000
-2 000
-2 000
-1 000
-200
-200
-2 500
-1 500
-500
-200

-2 000
-600
-600
-600
-2 000
-2 000
-2 000
-1 000
-50
-200
-5 000
-1 500
-500
-200

-2 000
-600
-600
-600
-2 000
-2 000
-2 000
-1 000
-50
-200
-7 500
-1 500
-500
-200

-24 900

-27 250

-29 750

-231 128

-235 295

-237 212

Tillkommande förändringar inför KS 181107
KS 180620 Sommarlovsentreprenörer
Återställning av ram enligt F! Lunds förslag
Mipim
Avveckling av nedskärningar
Utökad budgeet för Räddningstjänst Syd
E-arkivlösning kommunen
Höjd medlemsavgift FINSAM

2019
-225
24 900
300
-1 470
-800
-2 500
-750

2020
-225
27 250
300
-3 016
-800
-2 500
-750

2021
-225
29 750
300
-4 577
-800
-2 500
-750

Summa förändringar i KF

19 455

20 259

21 198

Förändringar

Nettokostnadsram

Summa förändringar exkl pris/lönekomp

Nettokostnadsram

Slutlig nettokostnadsram

-211 673

5

-215 036

-216 014

Feministiskt Initiativ

Budgetförslag Lunds kommun 2019-2021 Feministiskt Initiativ rev. Enl. 180613-14

Nettokostnadsramar 2019-2021
Belopp i tkr

Kommungemensamt

2019

2020

2021

-4 900

0

0

Nettokostnadsram

0

0

0

KF-beslut 180613-14

2019

2020

2021

Handledarbonus i förskola, grundskola och gymnasium

-3 000

-3 000

-3 000

Summa förändringar exkl pris/lönekomp

-3 000

-3 000

-3 000

Nettokostnadsram

-3 000

-3 000

-3 000

Tillkommande förändringar inför KS 181107
Återställning av ram enligt F! Lunds förslag
Uppdrag: Kraftringen steg 1 - 100% förnybart
Uppdrag: Jämställda löner
Uppdrag: Ensamkommande ska kunna stanna
längre
Uppdrag: Övergång till partikelfria fordon

2019
3 000

2020
3 000

2021
3 000

Summa förändringar i KF

3 000

3 000

3 000

Ingående nettokostnadsram

4 900

Förändringar

Slutlig nettokostnadsram

0

6

0

0

0

0

Feministiskt Initiativ

Budgetförslag Lunds kommun 2019-2021 Feministiskt Initiativ rev. Enl. 180613-14

Nettokostnadsramar 2019-2021
Belopp i tkr

Byggnadsnämnd

2019

Ingående nettokostnadsram
Förändringar

Nettokostnadsram

2020

2021

-24 315

-29 525

-29 774

-5 209

-250

-251

-29 525

-29 774

-30 025

KF-beslut 180613-14
Driftskostnader för exploateringsprojekt - strukturavgift och
MBK-avgift

2019

2020

2021

-1 850

-1 850

-1 850

Summa förändringar exkl pris/lönekomp

-1 850

-1 850

-1 850

-31 375

-31 624

-31 875

2019
-20
1 850
-243

2020
-20
1 850
-538

2021
-20
1 850
-836

Nettokostnadsram
Tillkommande förändringar inför KS 181107
KS 180905 Arvodesförändringar tfa ny politisk org
Återställning av ram enligt F! Lunds förslag
Avveckling av nedskärningar
Summa förändringar i KF

1 587

Slutlig nettokostnadsram

-29 788

7

1 292

-30 332

994

-30 881

Feministiskt Initiativ

Budgetförslag Lunds kommun 2019-2021 Feministiskt Initiativ rev. Enl. 180613-14

Nettokostnadsramar 2019-2021
Belopp i tkr

Teknisk nämnd

2019

Ingående nettokostnadsram

2020

2021

-189 837

-188 049

-188 855

1 788

-806

-806

-188 049

-188 855

-189 661

2019
-561
-7 150
-600
0
-1 000

2020
-1 000
-561
-7 150
-600
-645
-1 000

2021
-2 000
-561
-7 150
-600
-645
-1 000

-1 675
-60
-290
-30

-1 850
-120
-575
-60

-2 020
-180
-860
-90

-60

-350

-650

-175

-350

-525

-11 601

-14 261

-16 281

-199 650

-203 116

-205 942

2019

2020

2021

Utveckla de offentliga miljöerna i de östra kommundelarna
Pendlarparkering för bil och cykel
Förstärkt satsning på stadskärnan
Förstärkning av cykelinfrastruktur i Lunds kommun

175
60
290
60

350
120
575
350

520
180
860
650

Genomförande av dagvatten- och översvämningsplan

175

350

525

0

645

645

30
-20
10 811
-600
1 100
0
-1 899

30
-20
11 841
-1 200
1 600
300
-3 779

30
-20
12 871
-1 800
1 800
550
-5 668

Förändringar

Nettokostnadsram
KF-beslut 180613-14
Finansiering av komponentavskrivning av underhåll
Resurser för skötsel av tillkommande arealer
Driftskostnader för exploateringsprojekt
Inrättande av cykelsamordnartjänst
Gör Vombsjösänkan till ett biosfärsområde
Centrumutveckling – stärkta platser och stråk
Utveckla de offentliga miljöerna i de östra kommundelarna
(drift- och kapitalkostn)
Pendlarparkeringar för bil och cykel (kapitalkostn)
Förstärkt satsning på stadskärnan (kapitalkostnader)
Fler cykelparkeringar (kapitalkostnader)
Förstärkning av cykelinfrastruktur i Lunds kommun
(kapitalkostnader)
Genomförande av dagvatten- och översvämningsplan
(kapitalkostnader)
Summa förändringar exkl pris/lönekomp

Nettokostnadsram
Tillkommande förändringar inför KS 181107
Följande flyttas från TN till TN-Infra (kap.kostn-del):

Gör Vombsjön till ett biosfärsområde flyttas till TN-Infra
Senareläggning av investeringskonsekvens för "Fler
cykelparkeringar"
KS 180905 Arvodesförändringar tfa ny politisk org
Återställning av ram enligt F! Lunds förslag
Driftkostnader underhåll
Pynt
Avskaffa fågelvoljärerna
Avveckling av nedskärningar
Uppdrag: Dialog med handelsföreningen
Summa förändringar i KF

10 182

Slutlig nettokostnadsram

-189 468

8

11 162

-191 954

11 143

-194 799

Feministiskt Initiativ

Budgetförslag Lunds kommun 2019-2021 Feministiskt Initiativ rev. Enl. 180613-14

Nettokostnadsramar 2019-2021
Belopp i tkr

Teknisk nämnd - Infrastruktur

2019

Ingående nettokostnadsram

2020

2021

-61 172

-48 022

-67 622

13 150

-19 600

-2 028

Nettokostnadsram

-48 022

-67 622

-69 650

KF-beslut 180613-14

2019

2020

2021

0

0

0

-48 022

-67 622

-69 650

Tillkommande förändringar inför KS 181107
Följande flyttas från TN till TN-Infra (kap.kostn-del):

2019

2020

2021

Utveckla de offentliga miljöerna i de östra kommundelarna
Pendlarparkering för bil och cykel
Förstärkt satsning på stadskärnan
Förstärkning av cykelinfrastruktur i Lunds kommun
Genomförande av dagvatten- och översvämningsplan

-175
-60
-290
-60
-175

-350
-120
-575
-350
-350

-520
-180
-860
-650
-525

0

-645

-645

Utveckla de offentliga miljöerna i de östra kommundelarna
Pendlarparkering för bil och cykel
Förstärkt satsning på stadskärnan
Förstärkning av cykelinfrastruktur i Lunds kommun

175
60
290
60

175
60
290
255

175
60
290
255

Genomförande av dagvatten- och översvämningsplan
Återställning av ram enligt F! Lunds förslag
Summa förändringar i KF

175
0
0

175
1 435
0

175
2 425
0

Förändringar

Summa förändringar exkl pris/lönekomp

Nettokostnadsram

Gör Vombsjön till ett biosfärsområde flyttas till TN-Infra
Senareläggning av investeringskonsekvens:

Slutlig nettokostnadsram

-48 022

9

-67 622

-69 650

Feministiskt Initiativ

Budgetförslag Lunds kommun 2019-2021 Feministiskt Initiativ rev. Enl. 180613-14

Nettokostnadsramar 2019-2021
Belopp i tkr

Kultur- och fritidsnämnd

2019

Ingående nettokostnadsram

2020

2021

-347 031

-350 764

-353 896

-3 734

-3 132

-3 171

-350 764

-353 896

-357 066

KF-beslut 180613-14
Stärkt föreningsstöd
Heltidstjänster för ungdomsombuden
Stärkt bibliotek i Södra Sandby
Föreningsstöd för unga 20-25 år
Genomförande av Kinos utveckling
Inrättande av Kulturråd
Utveckling och upprustning av friluftsbaden
(kapitalkostnader)

2019
-1 500
-250
-660
-1 500
-300
-250

2020
-1 500
-250
-660
-1 500
-300
-250

2021
-1 500
-250
-660
-1 500
-300
-250

-160

-325

-485

Summa förändringar exkl pris/lönekomp

-4 620

-4 785

-4 945

-355 384

-358 681

-362 011

2019
-20
4 620
-400
-100
-3 000
5 500
-5 500
-1 735

2020
-20
4 785
-400
-100
-3 000
5 500
-5 500
-3 489

2021
-20
4 945
-400
-100
-3 000
5 500
-5 500
-5 259

Förändringar

Nettokostnadsram

Nettokostnadsram
Tillkommande förändringar inför KS 181107
KS 180905 Arvodesförändringar tfa ny politisk org
Återställning av ram enligt F! Lunds förslag
Inkludera nyanlända
Utredning användning lokaler
Eftersatt underhåll
Nej till musikcheck
Förstärkt Kulturskola
Avveckling av nedskärningar
Summa förändringar i KF

-635

Slutlig nettokostnadsram

-356 019

10

-2 224

-360 905

-3 834

-365 845

Feministiskt Initiativ

Budgetförslag Lunds kommun 2019-2021 Feministiskt Initiativ rev. Enl. 180613-14

Nettokostnadsramar 2019-2021
Belopp i tkr

Socialnämnd

2019

Ingående nettokostnadsram

2020

2021

-454 971

-451 548

-458 268

3 423

-6 720

-6 817

-451 548

-458 268

-465 086

KF-beslut 180613-14
Stöd för tidigare externt finansierade tjänster
Finansiering av flyktingmottagandet
Utökad budget för externt köpt vård
Bostadsorganisation överföring av ram från Soc till SN

2019
-2 000
-17 000
-10 000
2 200

2020
-2 000
0
-8 000
2 200

2021
-2 000
0
-5 000
2 200

Summa förändringar exkl pris/lönekomp

-26 800

-7 800

-4 800

-478 348

-466 068

-469 886

2019
-50
26 800
-3 946
-600
-2 275

2020
-50
7 800
-3 946
-600
-4 533

2021
-50
4 800
-3 946
-600
-6 824

-37 500
-6 000

-37 500
-6 000

-37 500
-6 000

Förändringar

Nettokostnadsram

Nettokostnadsram
Tillkommande förändringar inför KS 181107
KS 180905 Arvodesförändringar tfa ny politisk org
Återställning av ram enligt F! Lunds förslag
Verksamhet Kompassen
Antidiskrimineringsarbete
Avveckling av nedskärningar
Uppdrag: Kvinnor som aktledare
Uppdrag: Tak över huvudgaranti
Förstärkt finansiering mottagande
Externt finansierade tjänster
Summa förändringar i KF

-23 571

Slutlig nettokostnadsram

-501 919

11

-44 829

-510 897

-50 120

-520 006

Feministiskt Initiativ

Budgetförslag Lunds kommun 2019-2021 Feministiskt Initiativ rev. Enl. 180613-14

Nettokostnadsramar 2019-2021
Belopp i tkr

Socialnämnd - Försörjningsstöd

2019

Ingående nettokostnadsram

2020

2021

-115 279

-116 869

-118 482

-1 591

-1 613

-1 635

Nettokostnadsram

-116 869

-118 482

-120 117

KF-beslut 180613-14

2019

2020

2021

0

0

0

-116 869

-118 482

-120 117

2019

2020

2021

0

0

0

Förändringar

Summa förändringar exkl pris/lönekomp

Nettokostnadsram
Tillkommande förändringar inför KS 181107
Summa förändringar i KF

Slutlig nettokostnadsram

Miljönämnd

Ingående nettokostnadsram

-116 869

-118 482

-120 117

2019

2020

2021

-13 778

-14 363

-14 433

-584

-71

-71

-14 363

-14 433

-14 504

KF-beslut 180613-14
Genomförande av Lundakem

2019
-1 000

2020
-1 000

2021
-1 000

Summa förändringar exkl pris/lönekomp

-1 000

-1 000

-1 000

-15 363

-15 433

-15 504

2019
-20
1 000
-138

2020
-20
1 000
-282

2021
-20
1 000
-426

Förändringar

Nettokostnadsram

Nettokostnadsram
Tillkommande förändringar inför KS 181107
KS 180905 Arvodesförändringar tfa ny politisk org
Återställning av ram enligt F! Lunds förslag
Avveckling av nedskärningar
Summa förändringar i KF

842

Slutlig nettokostnadsram

-14 521

12

698

-14 735

554

-14 950

Feministiskt Initiativ

Budgetförslag Lunds kommun 2019-2021 Feministiskt Initiativ rev. Enl. 180613-14

Nettokostnadsramar 2019-2021
Belopp i tkr

Vård- och omsorgsnämnd

2019

Ingående nettokostnadsram

2020

2021

-1 876 721

-1 982 472

-2 045 317

-105 752

-62 844

-72 088

-1 982 472

-2 045 317

-2 117 404

KF-beslut 180613-14
Högre förbehållsbelopp
Högre bostadstillägg
Avskaffa delade turer

2019
-2 000
-2 500
-2 000

2020
-2 000
-2 500
-2 000

2021
-2 000
-2 500
-2 000

Summa förändringar exkl pris/lönekomp

-6 500

-6 500

-6 500

-1 988 972

-2 051 817

-2 123 904

2019
-20
6 500
-12 000
-4 494
-4 500
-600
-14 492

2020
-20
6 500
-12 000
-4 494
-4 500
-600
-29 613

2021
-20
6 500
-12 000
-4 494
-4 500
-600
-44 953

3 300
1 350
1 800
500

3 300
1 350
1 800
500

3 300
1 350
1 800
500

Förändringar

Nettokostnadsram

Nettokostnadsram
Tillkommande förändringar inför KS 181107
KS 180905 Arvodesförändringar tfa ny politisk org
Återställning av ram enligt F! Lunds förslag
6 timmars arbetsdag 2 älderboenden
Ökad habiliteringsersättning
Högre förbehållsbelopp och bostadstillägg
Antidiskrimineringsarbete
Avveckling av nedskärningar
Uppdrag: Fortsätt avskaffandet av delade turer
IBIC: effektivare planering
IBIC: förbättrad arbetsmiljö
Välfärdsteknologi: tillsyn via webbkamera
Välfärdsteknologi: mobil dokumentation
Summa förändringar i KF

Slutlig nettokostnadsram

-22 656

-2 011 628

13

-37 777

-2 089 594

-53 117

-2 177 021
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Budgetförslag Lunds kommun 2019-2021 Feministiskt Initiativ rev. Enl. 180613-14

Nettokostnadsramar 2019-2021
Belopp i tkr

Utbildningsnämnd

2019

Ingående nettokostnadsram

2020

2021

-531 432

-568 024

-589 781

-36 592

-21 757

-15 856

-568 024

-589 781

-605 636

KF-beslut 180613-14
Stärkt elevhälsa
ISLK - barn med särskilda behov

2019
-2 000
-600

2020
-2 000
-600

2021
-2 000
-600

Summa förändringar exkl pris/lönekomp

-2 600

-2 600

-2 600

-570 624

-592 381

-608 236

2019
-20
2 600
-1 500
-300
-600
-2 731
-600
-2 100

2020
-20
2 600
-1 500
-350
-600
-5 580
-600
-2 100

2021
-20
2 600
-1 000
-1 400
-600
-8 529
-600
-2 100

Förändringar

Nettokostnadsram

Nettokostnadsram
Tillkommande förändringar inför KS 181107
KS 180905 Arvodesförändringar tfa ny politisk org
Återställning av ram enligt F! Lunds förslag
Stärkt elevhälsa
Förebyggande arbete stressrelaterad ohälsa
Antidiskrimineringsarbete
Avveckling av nedskärningar
Kompensation förstelärare
Kompensation lärarlönelyftet
Summa förändringar i KF

-5 251

Slutlig nettokostnadsram

-575 875

14

-8 150

-600 531

-11 649

-619 885
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Budgetförslag Lunds kommun 2019-2021 Feministiskt Initiativ rev. Enl. 180613-14

Nettokostnadsramar 2019-2021
Belopp i tkr

Barn- och skolnämnd

2019

Ingående nettokostnadsram

2020

2021

-2 504 387

-2 627 286

-2 674 842

-122 899

-47 556

-46 764

Nettokostnadsram

-2 627 286

-2 674 842

-2 721 606

KF-beslut 180613-14
Obligatorisk lovskola
Obligatorisk prao
Stärkt elevhälsa

2019
-700
-500
-4 000

2020
-700
-500
-4 000

2021
-700
-500
-4 000

Försöksverksamhet med skolassistenter i grundskolan
Kvalitetsatsning i förskolan med mindre barngrupper
Kvalitetssatsning i grundskolan
Stärk Lunds skolors resurscentrum - utökat uppdrag barn
med särskilda behov
Utveckling av S:t Hansgården

-2 000
-10 000
-20 000

-2 000
-10 000
-20 000

-2 000
-10 000
-20 000

-2 000
-250

-2 000
-250

-2 000
-250

Summa förändringar exkl pris/lönekomp

-39 450

-39 450

-39 450

-2 666 736

-2 714 292

-2 761 056

2019

2020

2021

-2 323

-2 323

-2 323

-497

-497

-497

-180
-110
39 450
-600
-38 000

-180
-110
39 450
-600
-77 000

-180
-110
39 450
-600
-117 123

-2 260

-41 260

-81 383

Förändringar

Nettokostnadsram
Tillkommande förändringar inför KS 181107
Tillkommande lokalkostn (Sofieberg/Tuna fsk) - Finansieras av
reserverade medel
Tillkommande lokalkostn (Lergöken) - Finansieras av
reserverade medel
Tillkommande inventarieanslag (Tuna & Körsbärets fsk) Finansieras av res medel
KS 180905 Arvodesförändringar tfa ny politisk org
Återställning av ram enligt F! Lunds förslag
Antidiskrimineringsarbete
Avveckling av nedskärningar
Uppdrag: Mindre barngrupper i förskolan
och fritidshemmet
Summa förändringar i KF

Slutlig nettokostnadsram

-2 668 996

15

-2 755 552

-2 842 439
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Nettokostnadsramar 2019-2021
Belopp i tkr

Finansförvaltning

2019

Ingående nettokostnadsram
Förändringar

Nettokostnadsram
KF-beslut 180613-14
Anpassning av skollokaler för övernattning

Summa förändringar exkl pris/lönekomp

Nettokostnadsram
Tillkommande förändringar inför KS 181107
Utfördelning av reserverade medel (driftmedel utbyggn
skolor)
Återställning av ram enligt F! Lunds förslag
Summa förändringar i KF

-249 791

-27 979

-69 895

-131 730

-179 896

-249 791

-381 521

2019

2020
-170

2021
-510

0

-170

-510

-179 896

-249 961

-382 031

2019

2020

2021

3 000
0

3 000
170

3 000
510

-176 896

16

2021

-179 896

3 000

Slutlig nettokostnadsram

2020

-151 917

3 170

-246 791

3 510

-378 521
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Nettokostnadsramar 2019-2021
Belopp i tkr

Renhållningsstyrelse

2019

Intäkter
Kostnader

2020

2021

162 200
-159 700

162 200
-159 700

162 200
-159 700

KF-beslut 180613-14
Översta steget - minimera kommunens avfall

2019
-600

2020
-600

2021
-600

Summa förändringar exkl pris/lönekomp

-600

-600

-600

1 900

1 900

1 900

2019
600
-100
-600

2020
600
-100
-600

2021
600
-50
-600

Resultatpåverkande

2 500

Resultatpåverkande
Tillkommande förändringar inför KS 181107
Återställning av ram enligt F! Lunds förslag
Fyrfackskärl i kommunens ytterområden
Översta steget - minimera kommunens avfall
Summa förändringar i KF

-100

Slutligt resultatpåverkande

1 800

17

2 500

-100

1 800

2 500

-50

1 850

Feministiskt Initiativ
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Nettokostnadsramar 2019-2021
Belopp i tkr

Servicenämnd

2019

Resultatkrav
Avskrivning extra tillgångspost
Finansiella poster

85 865
55 100
142 000

Resultatpåverkande

2020

87 865
55 100
142 000

2021

89 865
55 100
142 000

282 965

284 965

286 965

KF-beslut 180613-14
Driftsmedel Stadshallen under ombyggnad (19-21)
Rivningskostnader Svaneskolan
Bostadsorganisation för sociala ändamål
Bostadsorganisation överföring av ram från Soc till SN
Gemensam fordonssystem (ska fördelas på nämnd)
Effektivare hyrsystem (ska fördelas på nämnd)

2019
-6 700
-3 000
-4 050
-2 200
6 000
3 000

2020
-6 700

2021
-6 700

-4 050
-2 200
6 000
3 000

-4 050
-2 200
6 000
3 000

Summa förändringar exkl pris/lönekomp

-6 950

-3 950

-3 950

276 015

281 015

283 015

2019

2020

2021

-6 250
6 250
-310
-6 700
6 950

-6 250
6 250
-310
-6 700
3 950

-6 250
6 250
-310
-6 700
3 950

Resultatpåverkande
Tillkommande förändringar inför KS 181107
Ny bostadsorganisation - anslagsfinansieras
Anslag
Resultatkrav
KS 180905 Arvodesförändringar tfa ny politisk org
Utveckling av stadshallen
Återställning av ram enligt F! Lunds förslag
Uppdrag: Verka för en vegetabilisk norm
Summa förändringar i KF

-60

Slutligt resultatpåverkande

275 955

18

-3 060

277 955

-3 060

279 955
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Nettokostnadsramar 2019-2021
Belopp i tkr

Skatter & Finansiellt netto

2019

Skatteintäkter
Generella statsbidrag & utjämning
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Övrigt

5 934 141
647 607
125 185
-81 300
0

2020

6 118 099
715 281
135 510
-99 000
0

2021

6 344 469
749 614
141 020
-122 700
0

Resultatpåverkande

6 625 633

6 869 890

7 112 403

KF-beslut 180613-14
Skattehöjning (25 öre)

2019
69 500

2020
71 750

2021
74 250

-200

-800

-1 900

69 300

70 950

72 350

6 694 933

6 940 840

7 184 753

2019
-3 568
-69 300
100 579
32 200
-1 500

2020
16 815
-70 950
103 697
34 500
-2 000

2021
48 534
-72 350
137 404
35 500
-2 500

Kostnad för nyalån tfa förändrad investeringsplan
Summa förändringar exkl pris/lönekomp

Resultatpåverkande
Tillkommande förändringar inför KS 181107
Förändrad skatteprognos SKL cirk 18:27 per Aug
Återställning av ram enligt F! Lunds förslag
Skattehöjning (36 öre 2019) samt (10 öre 2021)
Ökat vinstuttag Kraftringen
Avskaffat uttag LKF
Summa förändringar i KF

58 411

Slutlig nettokostnadsram

6 753 344

19

82 062

7 022 902

146 588

7 331 341

Feministiskt Initiativ

Totalt budgetresultat inklusive simuleringar
Totalt budgetresultat KF-beslut 180613-14
Totalt Lunds kommun

2019

Nettokostnadsramar
Resultatpåverkan Renhållningsstyrelse
Resultatpåverkan Servicenämnd
Resultatpåverkan Skatter & Finans

Årets resultat

Årets resultat i % av skatter, generella statsbidrag och
utjämning
Resultatmål om 2 %
Differens mot resultatmålet

2020

2021

-6 944 762
1 900
276 015
6 694 933

-7 163 286
1 900
281 015
6 940 840

-7 445 932
1 900
283 015
7 184 753

0,4%

0,9%

0,3%

131 635

136 668

141 882

-103 549

-76 198

-118 145

2019

2020

2021

28 086

60 469

23 736

Totalt budgetresultat inför KS-beslut 181107
Totalt Lunds kommun

Nettokostnadsramar
Resultatpåverkan Renhållningsstyrelse
Resultatpåverkan Servicenämnd
Resultatpåverkan Skatter & Finans

-6 964 378
1 800
275 955
6 753 344

-7 261 840
1 800
277 955
7 022 902

-7 610 079
1 850
279 955
7 331 341

1,0%

0,6%

0,0%

Resultatmål om 2 %

131 635

136 668

141 882

Differens mot resultatmålet

-64 914

-95 850

-138 814

38 635

-19 652

-20 669

Årets resultat

Årets resultat i % av skatter, generella statsbidrag och
utjämning

Förändrat Årets resultat jämfört med KF-beslut 180614

20

66 721

40 817

3 067

Feministiskt Initiativ

Investeringsramar 2019-2021
KF-beslut 180613-14
Investeringsramar (Tkr)
Barn- och skolnämnd
Utbildningsnämnd
Teknisk nämnd - skattefinansierade verksamhetsinvesteringar
Teknisk nämnd - infrastrukturinvesteringar
Teknisk nämnd - spårvägsinvesteringar
Teknisk nämnd - komponentutbyte
Byggnadsnämnd
Miljönämnd
Renhållningsstyrelse
Vård- och omsorgsnämnd
Socialnämnd
Kultur- och fritidsnämnd
Kommunstyrelsen
Servicenämnd
Summa investeringar före exploatering
Teknisk nämnd - Exploatering
Teknisk nämnd - Strategiska markförvärv
Kommunstyrelse - Fastighetstransaktioner
Summa investeringsramar

Budget
2019

Plan
2020

Plan
2021

18 000
7 500
25 545
89 100
-11 400
17 900
0
0
38 800
9 840
3 500
26 200
863 200
221 000
1 309 185
0
25 000
0
1 334 185

18 000
9 000
19 545
125 500
0
17 900
0
0
24 100
11 755
2 000
30 000
1 084 190
208 000
1 549 990
22 000
25 000
0
1 596 990

18 000
18 000
19 545
127 600
0
17 900
0
0
23 100
13 690
2 000
14 500
1 075 185
186 000
1 515 520
25 000
25 000
0
1 565 520

Budget
2019

Plan
2020

Plan
2021

18 000
7 500
26 045
88 600
-11 400
17 900
0
0
38 800
9 840
3 500
26 200
863 200
221 000
1 309 185
0
25 000
0
1 334 185

18 000
9 000
20 045
125 000
0
17 900
0
0
24 100
11 755
2 000
30 000
1 084 190
208 000
1 549 990
22 000
25 000
0
1 596 990

18 000
18 000
20 045
127 100
0
17 900
0
0
23 100
13 690
2 000
14 500
1 075 185
186 000
1 515 520
25 000
25 000
0
1 565 520

0

0

0

Inför KS-beslut 181107
Investeringsramar (Tkr)
Barn- och skolnämnd
Utbildningsnämnd
Teknisk nämnd - skattefinansierade verksamhetsinvesteringar
Teknisk nämnd - infrastrukturinvesteringar
Teknisk nämnd - spårvägsinvesteringar
Teknisk nämnd - komponentutbyte
Byggnadsnämnd
Miljönämnd
Renhållningsstyrelse
Vård- och omsorgsnämnd
Socialnämnd
Kultur- och fritidsnämnd
Kommunstyrelsen
Servicenämnd
Summa investeringar före exploatering
Teknisk nämnd - Exploatering
Teknisk nämnd - Strategiska markförvärv
Kommunstyrelse - Fastighetstransaktioner
Summa investeringsramar

Förändring av investeringsramar KS 181107

21
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Finansieringsbudget
Budget
2019

Plan
2020

Plan
2021

28 086
360 000
59 300

60 469
365 000
67 500

447 386

492 969

23 736
370 000
92 800
0
486 536

-1 334 185
-1 334 185

-1 596 990
-1 596 990

-1 565 520
-1 565 520

886 799
0
0
886 799

1 104 021
0
0
1 104 021

1 078 984
0
0
1 078 984

Förändring av likvida medel

0

0

0

Finansieringsbudget (Tkr)
KS-beslut 181107

Budget
2019

Plan
2020

Plan
2021

Den löpande verksamheten
Årets resultat
Justering för avskrivningar mm
Justering för avsättningar
Kapitalbindning
Medel från den löpande verksamheten

66 721
360 000
59 300
0
486 021

40 817
365 000
67 500
0
473 317

3 067
370 000
92 800
0
465 867

-1 334 185
-1 334 185

-1 596 990
-1 596 990

-1 565 520
-1 565 520

848 164
0
0
848 164

1 123 673
0
0
1 123 673

1 099 653
0
0
1 099 653

0

0

0

-38 635

19 652

20 669

Finansieringsbudget (Tkr)
KF-beslut 180613/14
Den löpande verksamheten
Årets resultat
Justering för avskrivningar mm
Justering för avsättningar
Kapitalbindning
Medel från den löpande verksamheten
Investeringar
Nettoinvesteringar
Medel för investeringsverksamhet
Finansiering
Upplåning/Amortering
Minskning av långfristiga fordringar
Försäljning anläggningstillgångar
Medel från finansieringsverksamheten

Investeringar
Nettoinvesteringar
Medel för investeringsverksamhet
Finansiering
Upplåning/Amortering
Minskning av långfristiga fordringar
Försäljning anläggningstillgångar
Medel från finansieringsverksamheten
Förändring av likvida medel

Förändr finansiering
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Inledning
Kommunstyrelsens ordförande har ordet
Lunds kommun går in i 2019 med en mycket positiv utveckling. Lunds kommun är en
attraktiv plats att bo och verka i. Inte minst för att Lund är en av Europas starkaste platser för
innovation och en av de ledande jobbmotorerna. Detta gör att människor från hela världen
söker sig hit. Vi har bakom oss rekordår både vad gäller bostadsbyggandet och
befolkningstillväxten. Med detta följer krav på att bygga ut den kommunala servicen med fler
äldreboende och fler skolor och förskolor. Det ställer också krav på investeringar i
infrastrukturen, att vi fortsätter att sprida satsningar över hela kommunen och att vi fortsätter
att stärka förutsättningarna för vårt föreningsliv. Det kräver helt enkelt att vi fortsätter
utveckla Lund och att vi gör nödvändiga investeringar för framtiden.
Vi vill skapa ett framtidens Lund som är både ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart. Ett
Lund som är öppet och välkomnande för såväl nutida som framtida medborgare och besökare
till vår kommun. Därför har vi tagit fram en budget som skapar förutsättningar för Lund att stå
väl rustat inför framtidens utveckling och som investerar i vår gemensamma framtid. Där
gemensamma resurserna används effektivt, där innovativa nya metoder utvecklas i
verksamheten och där kommunen stöttar framväxten av nya jobb.
Hela Lunds kommun ska leva och utvecklas
En viktig prioritering är att skapa förutsättningar för hela kommunen att utvecklas och att
satsningar som görs sprids i alla kommundelar. Vi har under mandatperioden tagit viktiga
investeringsbeslut om nya skolor och idrottshallar i flera av de östra kommundelarna. Vi ser
också att bostadsbyggandet ökar och att flera viktiga detaljplaner har klubbats och fler är på
väg fram som syftar till att utveckla de östra kommundelarna. Detta är ett tydligt trendbrott i
hur utvecklingen sker i Lunds kommun.
Vi ska fortsätta att gå från ord till handling, vi nöjer oss inte med det som nu är igång. Därför
vill vi öka investeringstakten och utbyggnaden av servicen i de östra kommundelarna. Vi vill
skapa förutsättningar för att ytterligare stärka de offentliga miljöerna i respektive tätort. Vi
ska också göra det möjligt för fler att resa kollektivt, därför ska det angöras minst en ny
pendlarparkering för bil och cykel i respektive tätort utanför staden.
Utvecklingen av de östra kommundelarna ska ske i nära samarbete med de som bor i
respektive tätort. Det är de som bor i tätorterna som vet bäst vilka de stora behoven är. Därför
är det viktigt att vi har en välfungerande medborgarservice som främjar denna dialog. Detta är
en viktig prioritering för kommunen.
Fortsatt utveckling av stadskärnan
Efter åtta år av vad som närmast kan beskrivas som en stagnation i stadsutvecklingen är det
nu mycket som byggs och utvecklas i Lunds stad. Med fler personer som bor och verkar i
staden krävs det att vi skapar bra förutsättningar att förflytta sig såväl inom staden som till
staden. Många viktiga sådana utvecklingsprojekt är redan igång. Inte minst med byggnationen
av spårvägen men också stora förbättringar i cykelinfrastrukturen.
Samtidigt utvecklar vi nu såväl torg som stråk i stadsmiljön där många människor rör sig.
Lunds centrum ska vara en attraktiv mötesplats för människor, handel och kultur. Det är
viktigt att utvecklingen av stadskärnan görs i nära samarbete med handeln, fastighetsägare,
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lundabor och andra aktörer som tillsammans med kommunen vill fortsätta att utveckla utbudet
och attraktiviteten ytterligare. På så sätt höjer vi ambitionerna samtidigt som vi omsätter ännu
fler goda idéer till handling.
Avgörande investeringar för framtiden
När det går bra för Lund ska det märkas för lundaborna. Med gemensamma krafter har vi
förutsättningar att tillse att de avgörande investeringarna för framtiden som behövs också
görs. Detta måste vara avgörande i vilka prioriteringar vi gör.
Ett viktigt område att investera i är våra barn och unga. Vi har äntligen vänt skolutvecklingen
i Lunds kommun och är nu återigen en av landets 10 bästa skolkommuner. För att denna
positiva utveckling ska fortsätta investerar vi nu mer i pengar i skola och utbildning än
någonsin tidigare. Utöver stora kvalitetssatsningar gör vi särskilda satsningar på att det
anställs fler vuxna i skolan och att elevhälsan förbättras. Genom att introducera så kallade
skolassistenter kommer vi dels avlasta lärarna så att de får mer tid att göra det som de är bäst
på att göra – att undervisa våra elever. Men det hjälper också till att skapa en trygghet i våra
skolor när vi har fler vuxna på plats. Satsningen på elevhälsan är ett viktigt steg i att tackla en
av vår tids stora samhällsutmaningar – den psykiska ohälsan hos unga. Den psykiska ohälsan
har spridit sig långt ner i åldrarna och därför bygger vi ut elevhälsan såväl i grundskolan som i
gymnasieskolan.
Men våra satsningar på barn och unga sträcker sig även utanför deras vardag i skolan. Vi
investerar i bättre möjligheter för en aktiv fritid för våra barn och unga. Vi avsätter medel för
att rusta upp våra friluftsbad, fyller på med mer pengar i föreningsbidragssystemet och skapar
ett separat föreningsbidrag för de mellan 20 och 25 år. Samtidigt vill vi öppna upp skollokaler
för föreningar efter skoltid, våra skollokaler behöver inte stå tomma bara för att det inte längre
är någon undervisning där. Vi vill också göra i ordning ett antal skolor så att det går att
övernatta där. Detta är något som efterfrågats av föreningsliv så att fler föreningar kan ha
lägeraktiviteter i Lunds kommun.
Men framtidsinvesteringar handlar också om att skapa en bättre framtid för våra äldre och
personer med funktionsnedsättningar. Vi vill skydda äldre och personer med
funktionsnedsättning från alltför höga avgifter och att dessa grupper ska få behålla en skälig
nivå av egna medel, som ska räcka till nödvändiga och normala levnadskostnader. Därför
investerar vi i ett höjt förbehållsbelopp. Likadant höjer vi bostadstillägget. Bostadstillägget
ges som ekonomiskt stöd till enskilda hushåll i syfte att minska deras kostnader för att skaffa
eller inneha en permanentbostad. Dessa två jämlikhetsreformer är viktiga
framtidsinvesteringar.
Framtidsinvesteringar handlar också om att investera i ett bättre klimat- och miljöarbete. Det
innebär att vi skjuter till ytterligare medel för att förstärka och utveckla cykelinfrastrukturen,
skapa fler cykelparkeringar samtidigt som vi startar upp återvinningsprojekt som ska utveckla
kommunens verksamheter.
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Fortsatt framåt för Lund
Vi vill fortsätta att föra Lund framåt. Nu gör vi investeringar i den kommunala verksamheten
för att möta lundabornas krav på en förbättrad välfärd och kommunalservice. Vi ser också till
att dessa kommer hela kommunen till del. Detta är en grundförutsättning för att hela Lunds
kommun ska kunna leva och utvecklas.
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Kommunens samlade verksamhet
Kommunkoncernen omfattar Lunds kommun med dess nämnder och styrelser,
kommunalförbund samt företag som kommunen på grund av andelsinnehav har inflytande
över. Kommunen har därutöver ett antal uppdragsföretag.
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Fem år i sammandrag
2017

2018

2019

2020

2021

121 274

123 360

125 522

127 701

129 435

- varav 0-5 år

8 021

7 959

8 049

8 110

8 217

- varav 6-15 år

13 802

14 186

14 443

14 680

14 852

- varav 16-18 år

3 478

3 759

3 962

4 198

4 280

- varav 19-64 år

75 950

76 846

77 952

79 114

80 028

- varav 65-79 år

15 114

15 549

15 885

16 162

16 348

4 909

5 061

5 231

5 437

5 710

Allmänt

Antal invånare per 31 december

- varav 80 år och äldre

Utdebitering av obligatoriska skatter och avgifter
Kommunalskatt, kr

21,24

21,24

21,49

21,49

21,49

Landstingsskatt, kr

10,69

10,69

10,69

10,69

10,69

Begravningsavgift*

0,246

0,246

0,246

0,246

0,246

Skatteintäkter, generella statsbidrag och
utjämning, mnkr

6 000

6 201

6 651

6 905

7 168

Verksamhetens nettokostnad, mnkr

5 924

6 245

6 667

6 880

7 161

Verksamhetens nettokostnad, tkr/inv

48,8

50,6

53,1

53,9

55,3

Finansnetto, mnkr

73

62

44

36

16

Finansiella jämförelsestörande poster

15

0

0

0

0

164

18

28

60

24

2,7 %

0,3 %

0,4 %

0,9 %

0,3 %

521

418

447

493

487

-815

-1 310

-1 334

-1 597

-1 566

180

892

887

1 104

1 079

-114

0

0

0

0

787

1 310

1 334

1 597

1 566

Driftsbudget

Årets resultat, mnkr
Årets resultat i förhållande till
skatteintäkter, generella statsbidrag och
utjämning

Finansieringsbudget
Medel från den löpande verksamheten,
mnkr
Medel för investeringsverksamheten,
mnkr
Medel från finansieringsverksamheten,
mnkr
Förändring av likvida medel, mnkr

Investeringsbudget, mnkr
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Vart går skattepengarna?
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Vision, fokusområden och mål
Kommunens vision ska vara till nytta för alla som bor och verkar i kommunen. Den ska
stimulera till ett utökat gränsöverskridande samarbete med andra organisationer och företag,
för att tillsammans skapa en hållbar utveckling, och i ännu högre grad sätta Lund på kartan
som en kommun som skapar framtiden med kunskap, innovation och öppenhet.
Visionen ska fungera som en språngbräda och drivkraft för allt utvecklings- och
förändringsarbete. Förhållningssätten ska ge alla medarbetare och beslutsfattare en riktning
och vägledning i allt agerande.

Lunds kommuns vision
Lund skapar framtiden - med kunskap, innovation och öppenhet
I Lund har kunskap förändrat världen i mer än 1000 år. Nytänkande och problemlösande
ligger i vår natur. Vi hämtar kraft i historien för att tillsammans med andra skapa framtiden.
Lund är en plats där du kan vara dig själv, där du vill bo, utvecklas och bidra till framtiden.
Här finns en unik kunskapskultur där olikheter berikar. Vi vågar tänka stort och visa
handlingskraft. Genom öppenhet och tillit till varandra låter vi idéerna växa till hållbara
lösningar på dagens och morgondagens utmaningar.
Tillsammans kan vi mötas, skratta och lösa världsproblem. Genom att visa vägen och
inspirera andra visar vi att Lund är ett levande och ledande kunskapscentrum som gör
skillnad. Då, nu och i framtiden. Här och i världen.

Förhållningssätt
Lyssna
Vi lyssnar och tar till oss kunskap som finns i Lund och i världen utanför. Öppenheten gör att
vi får nya perspektiv, odlar innovationer, idéer och en stark demokrati.
Lära
Vi lär genom att lyssna, men också genom att vara nyfikna och skapa.
Vårt lärande driver utvecklingen och i en värld som är i ständig förändring bjuder vi in, testar
nya tankar och lösningar och följer goda exempel.
Leda
Vi leder och vi visar mod och handlingskraft; vi genomför förändringar och tar initiativ. Vi
verkar tillsammans med andra och drar nytta av varandras kompetenser, erfarenheter och våra
olika uppdrag och roller. Tillsammans åstadkommer vi mer.
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Fokusområden
Fokusområdena ska vara avgränsade och prioriterade övergripande målområde som ska ta
kommunen i riktning mot visionen. Det kan adressera en särskild utmaning som kommunen
har eller vara ett område som man vill uppmärksamma särskilt.
Under hösten 2017 och våren 2018 har kommunens ledningsgrupp och kommunstyrelsens
arbetsutskott tillsammans arbetat nya fokusområden och mål. Tillsammans med
representanter från förvaltningarna har sedan lämpliga indikatorer valts ut. Tillsammans med
en genomgång av annan relevant information kommer årlig uppföljning och analys av
fokusområdena och målen att göras.
Lunds kommuns fokusområden:
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Kommunfullmäktiges mål och indikatorer
Fokusområden

Smartare Lund

Höjd kvalitet och gott
bemötande

Kommunfullmäktigemål

Vi vill att Lund ska ha
utbildning i världsklass.
Vi vill uppmuntra
nytänkande och en stark
innovationskultur i
organisationen.
Vi vill ta tillvara på den
samlade kunskapen hos
alla som bor, verkar eller
vistas i Lund.

Vi vill bidra till bättre
service och höjd kvalitet i
verksamheten.
Vi vill öka
tillgängligheten och alltid
ge ett gott bemötande.
Vi vill öka
kommuninvånarnas
inflytande.

Styrande indikator

Mål
2019

Mål
2018

Utfall
2017

Utfall
2016

Elever i åk 3 som
deltagit i alla delprov
som klarat alla delprov
för ämnesproven i SV,
Sv2 och MA,
hemkommun,
genomsnittlig andel (%)

79

78,4

78,7

Elever i åk 6 som
uppnått kunskapskraven
i alla ämnen (som
eleven läser),
hemkommun, andel (%)

89

87,6

87,8

Elever i åk. 9 som
uppnått kunskapskraven
i alla ämnen,
hemkommun, andel (%)

90

88,17

89,62

Gymnasieelever med
examen inom 3 år,
yrkesprogram
kommunala skolor,
andel (%)

75

69,59

75,22

Andel som tar kontakt
med kommunen via
telefon som får ett
direkt svar på en enkel
fråga, (%)

75

75

37

31

Informationsindex för
kommunens webbplats
- Totalt

90

90

86,85

85,55

Företagsklimat enl. ÖJ
(Insikt) - Totalt, NKI

75

74

75,8

72,95

Nöjd Medborgar-Index
- Helheten

64

64

62

Nöjd Inflytande-Index
- Helheten

46

46

43

Nöjd Region-Index
- Helheten

71

71

71

Nöjd Region-Index
- Trygghet

68

68

66

Personalkontinuitet,
antal personal som en
hemtjänsttagare, över
65 år, möter under 14
dagar, medelvärde.
Interna och externa
utförare

12

14

16

Personalkontinuitet,
antal personal som en
hemtjänsttagare under
65 år, möter under 14
dagar, medelvärde,
intern utförare personer
under 65 år

14

15

17
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Fokusområden

Ett starkare
samhällsengagemang

Ett grönt föredöme

Kommunfullmäktigemål

Vi vill skapa jämlika
livsvillkor i nära
samverkan med
lundaborna och
civilsamhället.
Vi vill ge kraft åt
lundabornas engagemang.
Vi vill att lundaborna ska
ha en hög tilltro till
kommunen.

Vi vill att Lund ska vara
en föregångskommun för
hållbarhet.
Vi vill att Lunds
hållbarhetsarbete ska bidra
till ett mer hälsosamt och
attraktivt Lund.
Vi vill minska Lunds
klimatavtryck.

Styrande indikator

Mål
2019

Mål
2018

Utfall
2017

Utfall
2016

Väntetid i antal dagar
från första
kontakttillfället för
ansökan vid nybesök till
beslut inom
försörjningsstöd,
medelvärde

16

Delaktighetsindex,
andel (%) av maxpoäng

75

Hushåll med
ekonomiskt bistånd som
erhållit bistånd i 10-12
månader under året,
andel (%)

33

Barn i befolkningen
som ingår i familjer
med långvarigt
ekonomiskt bistånd,
andel (%)

1,5

Skillnad i meritvärde
mellan flickor och
pojkar åk 9,
skolkommun (exkl
nyinvandrade elever)

22

24,8

22,4

Skillnad i meritpoäng
Åk 9 mellan elever vars
föräldrar har högst
gymnasieutbildning
respektive högre
utbildning,
skolkommun (exkl
nyinvandrade elever)

46

49

54,5

Andel grundskolor och
förskolor i kommunen
med utmärkelser för
lärande för hållbar
utveckling.

100 %

100 %

49 %

50 %

Hushållsavfall, kg/år

21 801

22 246

25 516

25 677

63 %

58 %

63 %

63 %

205

200

176

170

38

37

34

33

Andelen matavfall
utsorterat och behandlat
biologiskt så att
växtnäring och energi
tagits tillvara.
Antalet tusen cyklade
km/dygn
Antalet påstigande på
stadsbuss, regionbuss
och tåg per år (miljoner
påstigande)

Målvärde för 2018 är ej beslutade för flertalet indikatorer
Statistik kring ekonomiskt bistånd publiceras i november
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75

23

25,5

72

72

36,6

37,54

2,1

Styrmodell och ledningsprocess
Styrmodell

Lunds kommuns vision ska fungera som en språngbräda och drivkraft för allt utvecklingsoch förändringsarbete. Förhållningssätten lyssna, lära och leda ska ge alla medarbetare och
beslutsfattare en riktning och vägledning i allt agerande.
Kommunen har inte full rådighet över allt arbete som utförs. Lagar och förordningar är starkt
styrande över verksamheter och i många fall även enskildas tjänsteutövning. Det som i
styrmodellen beskrivs som verksamhetens basuppdrag består dels av nämndens uppdrag
enligt de av kommunfullmäktige beslutade reglementena och dels av de lagar och
förordningar som styr nämnden.

Ekonomistyrning
Ekonomistyrningen utgår från:
Finansiella mål:
•
•

Resultatet ska uppgå till minst 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag,
inklusive utjämning.
Nettolåneskulden får inte överstiga 60 procent av skatteintäkter och generella
statsbidrag, inklusive utjämning.

Nämndgemensamma riktlinjer för ekonomistyrning:
•
•
•
•
•

God budgetföljsamhet ska vara prioriterat för kommunens nämnder och styrelser.
Nämnder och styrelser ska löpande under året följa det ekonomiska utfallet i
månadsrapporter och delårsrapporter.
Vid befarad negativ budgetavvikelse ska nämnder och styrelser snarast upprätta en
åtgärdsplan för hur budgetföljsamhet ska uppnås.
Nämnder och styrelser ska ha en rättvisande och aktuell redovisning.
Nämnder och styrelser ska ha ändamålsenlig ekonomimodell samt planerings- och
uppföljningssystem.

Utöver ovan finansiella mål kommer fler finansiella mål att följas upp i
uppföljningsprocessens finansiella analys.
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Målstyrning
Under strategiprocessen identifieras de områden som kommunen särskilt vill utveckla och
förbättra under den kommande perioden. Kommunfullmäktige beslutar om fokusområden
som alla nämnder och styrelser ska förhålla sig till.
Kommunfullmäktige beslutar också om prioriterade mål som är strategiskt viktiga för att nå
framgång inom respektive fokusområde.
Nämnder och styrelser beslutar om sina utvecklingsmål i sina verksamhetsplanen senast under
december månad före respektive verksamhetsår. Nämnder och styrelser definierar själva vilka
områden de vill prioritera för utveckling. Nämnder och styrelser ska förhålla sig till de
gemensamma fokusområdena och besluta om utvecklingsmål som ska bidra till den egna
basverksamheten eller den gemensamma utvecklingen. I uppföljningsprocessen ska nämnder
och styrelser redovisa hur de bidragit till den gemensamma utvecklingen samt på vilket sätt de
bidrar till uppfyllandet av fokusområdena.
För att kunna följa och mäta utvecklingen av kommunfullmäktiges mål och nämndernas
utvecklingsmål ska en eller flera styrande indikatorer beslutas för respektive mål.
Förvaltningen tar fram mål för varje avdelning eller enhet som benämns verksamhetsmål.
Dessa mål kan ha sin utgångspunkt både i utvecklingsmålen, kvalitetsstyrningen av
basuppdraget och ekonomistyrningen. Varje medarbetare ska veta vad som förväntas av hen
och detta ska uttryckas i den individuella utvecklingsplanen.

Kvalitetsstyrning
Kvalitetsstyrningen styr och följer basuppdraget. Detta är ryggraden i den kommunala
verksamheten. Nämnderna tar fram följande indikatorer för att löpande "hålla koll på"
utvecklingen inom nämndens basuppdrag. Det är viktigt att nämnderna kan följa utvecklingen
av kvalitet och resultat över tid och jämföra kommunens verksamheter med andra kommuner
för att uppnå ett ständigt lärande.

Ledningsprocessen
Den kommunövergripande ledningsprocessen består av tre delprocesser som har ett starkt
samband och där delprocesserna är beroende av varandra. Delprocesserna är
strategiprocessen, planeringsprocessen och uppföljningsprocessen.
Ledningsprocessen med dess delprocesser innefattar de aktiviteter och det arbete som
genomförs för att formulera kommunens vision, fokusområden och mål samt arbetet med att
uppnå dessa mål. Ledningsprocessen skapar systematik i organisationen och används för att
samordna, kommunicera och skapa delaktighet, med syfte att uppnå organisationens
övergripande mål.
Ledningsprocessen är transparent och inbjuder till dialog. Ledningsprocessen kännetecknas av
delaktighet, helhetstänkande och gemensamt ansvar. Ledningsprocessen kännetecknas även
av tillit. En tillit till medarbetare, tillit mellan olika delar i organisationen och tillit mellan
politiker och tjänstemän. Tillit och förtroende är av avgörande betydelse för att lyckas med
den målstyrning, ekonomistyrning och kvalitetsstyrning som utgör kärnan i kommunens
styrmodell.
Det pågår ett kontinuerligt arbete året runt i de olika delprocesserna. Bilden nedan beskriver
endast när arbetet i de olika delprocesserna är som mest intensivt och då särskilda dokument
ska arbetas fram och beslutas.
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Ledningsprocessen- kommunövergripande

Strategiprocessen handlar om att ta fram bästa möjliga underlag och föreslå strategier för en
långsiktig styrning som säkerställer nuvarande och kommande generationers tillgång till
välfärdstjänster med hög kvalitet. I strategiprocessen genomförs omvärlds- och trendanalyser,
analys av förändringar i lagar och förordningar samt en nulägesbeskrivning. I
nulägesbeskrivningen görs uppföljning och analys av verksamhetens kvalitet och resultat samt
en uppföljning av nämndernas måluppfyllelse och uppdrag. Strategiprocessen lämnar med
utgångspunkt från kommunens vision förslag till fokusområden och kommunfullmäktiges
mål.
Efter strategiprocessen tar planeringsprocessen vid. Utifrån resultatet av omvärldsanalyser
och nulägesbeskrivning och analys av förändringar i lagar och förordningar med mera arbetas
det under planeringsprocessen fram förslag till mål och fördelning av ekonomiska resurser.
Planeringsprocessen avslutas med förslag till EVP som beslutas av kommunfullmäktige i juni.
Under uppföljningsprocessen sker uppföljning av nämndernas utvecklingsmål och arbete med
fokusområden. Det sker också en uppföljning av nämndernas basuppdrag med tillhörande
indikatorer och ekonomi månadsvis (med undantag av sommarmånaderna). Även de
personalstrategiska frågorna ingår i uppföljningsprocessen. Uppföljningsprocessen är ett
viktigt styrinstrument som ger beslutsfattare tillgång till snabb och relevant information för att
kunna fatta rätt beslut i rätt tid. Uppföljningsprocessen är också utgångspunkt för nästa års
strategiprocess och ska fånga upp resultat som kan ge upphov till förändringar i fokusområden
och utvecklingsmål.
En viktig utgångspunkt i ledningsprocessen är kravet på god ekonomisk hushållning, vilket
innebär att kommunens finansiella såväl som verksamhetsmässiga mål uppnås och att
verksamheten bedrivs långsiktigt, ändamålsenligt och effektivt.

Ekonomi- och verksamhetsplanens roll i ledningsprocessen
Planeringsprocessen ingår som en del i den övergripande ledningsprocessen.
Ledningsprocessen beskrivs mer ingående nedan.
Planeringsprocessen avslutas med att kommunfullmäktige fastställer en övergripande
ekonomi- och verksamhetsplan med budget, så kallad EVP, för kommunen. Dokumentet
innehåller en plan för mål och verksamhet samt ekonomiska ramar för nämnder och styrelser
för en period av tre år. Det första året benämns budget medan de två följande åren kallas för
plan.
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Ekonomi- och verksamhetsplanen har många uppgifter. Den är ett verktyg för planering,
styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten. Genom att fastställa övergripande mål
och ekonomiska förutsättningar anger kommunfullmäktige på vilket sätt kommunens medel
ska nyttjas för att nå visionen.
I korthet ser planeringsprocessen ut på följande sätt:
•
•
•
•
•
•

September två år före budgetåret - uppstart strategiprocess
Januari – strategidag med redovisning av resultat från strategiprocessen
Februari och mars – EVP-dialog med nämnder och styrelser
Maj – kommunstyrelsen fattar beslut om förslag till EVP
Juni – kommunfullmäktige fattar beslut om EVP
December - nämnder och styrelser fattar beslut om verksamhetsplan och internbudget
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Program för uppföljning av privata utförare
Inledning
Kommuner får efter beslut av kommunfullmäktige lämna över vården av en kommunal
angelägenhet till en juridisk person eller enskild individ.
Kommunfullmäktige ska enligt kommunallagen för varje mandatperiod anta ett program för
uppföljning av privata utförare och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses. Programmet ska
tillgodose att arbetet görs på ett strukturerat och likvärdigt sätt.
Programmet omfattar all den verksamhet som kommunen upphandlar av privata utförare.
Programmet omfattar inte fristående skolor och förskolor då denna verksamhet regleras
genom tillståndsgivning.
Kraven som programmet lägger fast påverkar avtal i upphandlingar som ligger framåt i tiden.
Kommunens bolag ska i tillämpliga delar också följa programmet, främst vad avser
allmänhetens insyn. Detta ska tillgodoses via en bolagspolicy (som är under framtagande).
Programmet gäller också när upphandling för Lunds kommuns räkning görs av annan part än
kommunen.
Avtal ska utformas så att verksamheten hos de privata utförarna bedrivs i enlighet med
kommunens krav. Kraven ska vara tydliga, relevanta och tillräckliga. Det ska tydligt framgå
hur samverkan mellan beställare och utförare ska genomföras och hur brister i verksamheten
ska hanteras. Kommunens möjligheter att besluta om sanktioner eller häva ett avtal ska tydligt
regleras i avtalet.
Mål
De fokusområden, mål och styrande indikatorer som kommunfullmäktige eller nämnd
fastställer i ekonomi och verksamhetsplanen samt i verksamhetsplaner gäller även för privata
utförare i tillämpliga delar.
Kommunens övriga styrdokument ska i tillämpliga delar följas av de kommunala bolagen och
de privata utförarna. Vilka delar som är tillämpliga regleras i upphandlingar och bolagspolicy
(som är under framtagande).
Uppföljning
I avtal ska det säkras att utförare bistår kommunen vid uppföljning och utvärdering av
verksamheter samt lämna nödvändiga uppgifter (exempelvis statistikuppgifter, tidsdata,
rapporter och register) till kommunen. Utförarens skyldighet att lämna uppgifter begränsas till
att omfatta sådant som inte strider mot lag eller annan författning. Undantag är
företagshemligheter enligt lag och skydd för företagshemligheter. Utförare av kommunala
angelägenheter ska ha en rutin för att hantera klagomål och synpunkter. På begäran ska
uppgifter från klagomålshanteringen lämnas över till kommunen.
Uppföljning och kontroll av verksamhet som genom avtal lämnas över till privata utförare ska
utföras och särskilt inriktas på medborgarfokus, säkerhet och risk för ekonomiska
oegentligheter. Uppföljning görs för att:
•
•

Kontrollera att uppdraget utförs i enlighet med uppdragsbeskrivning,
förfrågningsunderlag, anbud och avtal.
Utveckla verksamheten för att skapa nya och förbättrade tjänster.
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Varje nämnd som tecknar avtal ska ansvara för uppföljning och kontroll inom sitt
verksamhetsområde samt att det regleras i de avtal/ uppdragsbeskrivningar som tecknas med
privata utförare.
Allmänhetens insyn
Lunds kommun ska i avtal med privata utförare tillförsäkra sig information som gör det
möjligt att ge allmänheten insyn i den verksamhet som lämnas över till en privat utförare.
Informationen ska göra det möjligt för allmänheten att få insyn i hur uppdraget utförs.
Informationen ska även utgöra ett underlag för medborgare att göra ett aktivt val av utförare i
de fall tjänsten utförs enligt lagen för valfrihetssystem.
Utföraren ska lämna information när kommunen begär det. Informationen begränsas till att
omfatta sådant som kan lämnas utan att det strider mot lag eller annan författning.
Kommunen ska redovisa resultatet av uppföljningen. Informationen ska vara lättillgänglig,
informativ och överskådlig. När det gäller verksamheter med medborgarval bör de privata
utförarnas hemsidor hållas aktuella, så att kommunen via sin hemsida kan hänvisa till dem.
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Förutsättningar för ekonomi- och verksamhetsplan
Nya lagar och förordningar
Öppen data
Öppen data (Open data) är en viktig nationell prioritering för att skapa förutsättningar för
bättre beslut och nya affärsmöjligheter för näringslivet. Det innebär en omställning för de
institutioner och förvaltningar som idag "äger" data och som idag har köp/sälj-system. När
data öppnas och görs tillgänglig blir kommunen också mer transparent. Det kommer bli en
viktig del i kommunens kommande arbete med öppen data. Det ställer krav på hur den
kommunala fördelningsnyckeln för datan är konstruerad och minskade intäkter bör
koordineras centralt.
Mottagandeutredningen
Under våren 2018 har mottagandeutredningen presenterat sitt slutbetänkande. Huvudförslaget
innebär att asylsökande ska tas emot i statliga ankomstcenter där asylprocessen påbörjas.
Asylsökande med högre sannolikhet att få stanna anvisas till en kommun inom fyra veckor.
För dem får kommunerna ansvar att ordna boende och insatser under asyltiden. Efter
uppehållstillstånd bor den nyanlända kvar i samma kommun. Rätten till eget boende (ebo)
under asyltiden kan enligt förslaget begränsas genom en social prövning av boendet. Om det
till exempel bor för många i bostaden i förhållande till storlek, ska den asylsökande hänvisas
till ett asylboende. Mottagandeutredningen föreslår endast mindre förändringar i mottagandet
av ensamkommande barn och unga. Mottagandeutredningen lämnar förslag på ett nytt
ersättningssystem till kommuner, regioner och landsting men har inte haft uppdrag att lämna
förslag på ersättningsnivåer. Det är i dagsläget inte klart hur remissförfarandet ska gå till eller
när förslaget är tänkt att införas.
Arbetsmarknadsutredningen
Inom utredningen ska analyser göras gällande hur statens åtagande för en väl fungerande
arbetsmarknad och Arbetsförmedlingens uppdrag kan utformas. I utredningen ska
kommunernas roll i arbetsmarknadspolitiken förtydligas samt hur enskilda kommuner, i de
fall det är effektivt, i högre grad ska kunna medverka i genomförandet av
arbetsmarknadspolitiken. Redovisning ska ske under vintern 2019.
Tillståndsverksamhet
Mycket talar för en kommande tillståndsplikt avseende tobaksförsäljning, vilket skulle vara
ett uppdrag för förvaltningens tillståndsenhet. Detta kommer i så fall innebära behov av
resurser som får finansieras genom avgiftsuttag från tobakshandeln.
Lag om samverkan vid utskrivning
Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård trädde i kraft
den 1 januari 2018. Samtidigt upphävs lagen om kommunernas betalningsansvar för viss
hälso- och sjukvård. Den Skånegemensamma rutinen samordnad vård- och omsorgsplanering
(SVPL) utgår och ersätts av Rutin och vägledning för samverkan vid utskrivning från sluten
hälso- och sjukvård. Lagförändringen får särskild betydelse 2019 eftersom den då även
innefattar den psykiatriska slutenvården.
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Nationell kvalitetsplan (SOU 2017:21)
Det finns förslag till en nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer.
Föreslagna åtgärder syftar till högre kvalitet och effektivitet, bättre förebyggande och
rehabiliterande insatser, tryggad personalförsörjning och användning av välfärdsteknologi.
Nationell demensstrategi
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram ett underlag till en nationell strategi
för demenssjukdom. Förslag till demensstrategi har lämnats över till Socialdepartementet för
vidare beredning. Några av förslagen på insatser i Socialstyrelsens underlag handlar om
utveckling av lokala demensteam som är gränsöverskridande mellan hälso- och sjukvård,
Inför grundläggande demensutbildning för personal i hemtjänsten, utveckling av
kommunernas dagverksamheter och en nationell rekryteringsstrategi. Det pågår också en
revidering av de nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom.
Översyn av socialtjänstlagen
Socialtjänstlagen ska ses över för att skapa en socialtjänst som bland annat sätter individen i
centrum och ger människor lika möjligheter och rättigheter. I utredningen ska lämnas förslag
på bland annat socialtjänstens uppdrag, struktur och konstruktion, en hållbar socialtjänst som
främjar långsiktigt strukturellt förebyggande arbete och bidrar till hållbarhet samt minskar
behovet av individuella insatser. Uppdraget ska redovisas senast den 1 december 2018.
Hjälpmedelsutredningen
Utredningen (SOU 2017:43) "På lika villkor – delaktighet, jämlikhet och effektivitet i
hjälpmedelsförsörjningen" överlämnades i maj 2017 till regeringen med förslag på åtgärder
för att öka likvärdigheten och minska skillnaderna i fråga om avgifter och regelverk samt se
över frågan om nationell reglering, ett samlat huvudmannaskap och effektiv verksamhet för
hjälpmedel.
Habiliteringsersättningen
LSS-utredningen har fått ett tilläggsdirektiv att se över frågan om habiliteringsersättning –
den ersättning som kommuner kan ge personer med funktionsnedsättningar för att uppmuntra
till deltagande i daglig verksamhet. Utredningen ska vid behov lämna lagstiftningsförslag i
syfte att säkerställa en likformig utformning av habiliteringsersättning i kommunerna.
Regeringen aviserade i höstbudgeten att tilläggsdirektivet skulle ges samtidigt som man sköt
till 350 miljoner kronor till kommunerna för habiliteringsersättningen. Syftet är att uppmuntra
fler kommuner till att stimulera till deltagande i daglig verksamhet, som kan vara i form av till
exempel olika sorters hantverk eller praktik på arbetsplatser. I dag är systemet frivilligt och
ca 88 procent av kommunerna har habiliteringsersättning.
Promemoria (Ds 2017:68), Förutsättningar för vissa särskilda boendeformer för äldre har
presenterats med ett antal nya delar som gäller förslaget om mellanboende.
Regeringen vill förtydliga kommunernas möjlighet att erbjuda mellanboendeformer inom
ramen för särskilda boendeformer för äldre för att fler äldre ska kunna få möjlighet att bo på
ett sätt som motsvarar deras önskemål. Förslaget förtydligar kommunernas möjlighet att
erbjuda ett så kallat mellanboende för äldre personer som behöver viss hjälp, service och
gemenskap men inte har behov av hjälp och tillsyn alla tider på dygnet. Regeringen föreslår
bland annat att, det i mellanboenden inte ska krävas tillgång till personal dygnet runt, att
tillståndsplikt ska gälla för mellanboenden som bedrivs av privata utförare och, att
Socialtjänstlagens regler om högkostnadsskydd för avgifter för plats i särskilda boenden ska
gälla även för mellanboenden. Promemorian har nu skickats ut på remiss. Lagförslaget
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föreslås träda i kraft den 2 april 2019.
Bostadsanpassningsbidraget
I oktober 2017 överlämnade regeringen ett förslag på en ny lag om bostadsanpassningsbidrag
till Lagrådet. Boverket har på uppdrag av regeringen, gjort en översyn av lagen om
bostadsanpassningsbidrag som resulterat i förslag på en ny lag med flera nya bestämmelser.
Till exempel föreslås att bidrag ska kunna beviljas för vissa brandskyddsåtgärder och för
åtgärder för att värna integriteten, när personliga assistenter eller annan utomstående personal
är verksamma i bostaden i stor omfattning. Det finns också förslag på att ägaren av ett
flerbostadshus kan ta över rätten till bidrag för åtgärder i allmänna utrymmen och utökade
möjligheter för hyresvärdar och bostadsrättsföreningar att få bidrag för att återställa
anpassningar och nya handläggningsbestämmelser. Lagändringen kan innebära ökade
kostnader för kommunerna.
Det finns också i Remissförslag till mellanboendeformer för äldre ett
bostadsanpassningsförslag som kan ge ekonomiska effekter för kommunen om de genomförs.
Skollagen
Regeringen avser även att framöver besluta om förändringar i den stadgeindelade timplanen.
Undervisningstiden i idrott och hälsa i grundskolan planeras utökas med 100 timmar, och
undervisningstiden i matematik i högstadiet i grundskolan, grundsärskolan och specialskolan
ska utökas med 105 timmar. Dessa timmar ska omfördelas från elevens val. Lagändringen
gäller från 1 juli 2019.
Reviderad läroplan för förskolan
Skolverket har lämnat sitt förslag till reviderad läroplan för förskolan till regeringen. I
förslaget har bland annat begreppet undervisning och förskollärarens ansvar förtydligats.
Gränsen mellan utbildning och undervisning blir tydligare.
Skolplikt från sex års ålder
Regeringen har beslutat att gå vidare till lagrådet om förslag att skolplikten för barn bosatta i
Sverige inträda ett år tidigare än i dag, det vill säga redan höstterminen det kalenderår då
barnet fyller sex år. Skolplikten ska börja fullgöras i förskoleklassen som då blir en
obligatorisk skolform inom skolväsendet. Därefter ska skolplikten såsom i dag fullgöras i
grundskolan, om inte barnet ska tas emot i sameskolan, specialskolan eller grundsärskolan.
Obligatorisk prao
Riksdagen har beslutat att prao ska återinföras som en obligatorisk del i utbildningen för
elever i årskurs 8 och 9. Eleverna ska vara ute i arbetslivet i sammanlagt tio dagar, alternativt
praktisera på ett yrkesprogram, och förändringen i skollagen börjar gälla nästa år vid
halvårsskiftet (1/7 2019).
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Trend- och omvärldsanalys
Under 2017 reviderades den trend- och omvärldsanalys som initialt togs fram 2015.
Revideringen av Omvärlds- och trendanalysen genomfördes med stöd av två arbetsgrupper
med deltagare från kommunens förvaltningar. Ett tillfälle ägnades åt trendernas aktualitet och
styrka och ett tillfälle åt konsekvenser och möjligheter för Lund utifrån trenderna. Rapporten
presenterades för, och kommenterades av, kommunens ledningsgrupp bestående av samtliga
förvaltningschefer samt Kommunstyrelsens arbetsutskott.
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Långsiktig ekonomisk utveckling
Färre ska försörja fler
Lunds befolkning ökar mer i åldersgrupperna 0-19 år respektive 65 år och äldre, där
efterfrågan på kommunal service är som störst, än i åldersgruppen 20-64 år, där det största
skatteunderlaget finns. Den så kallade försörjningskvoten ökar både för Lunds kommun och
för riket i stort. Ett annat sätt att beskriva det på är att "färre ska försörja fler". Den
demografiska förändringen kommer att fortsätta under lång tid framöver innan det kommer
till ett nytt jämviktsläge. Något som kommer att inträffa först efter år 2031, vilket är så långt
som kommunens befolkningsprognos sträcker sig.
Den demografiska förändringen innebär att kostnaderna för kommunens verksamheter ökar
snabbare än skatteintäkter och generella statsbidrag om verksamhetens bedrivs på samma sätt
som idag. Det kommer också att innebära stora behov av investeringar samt betydande
svårigheter att försörja framtidens verksamheter med personal.

För att få en bättre bild av hur stora ekonomiska utmaningar som befolkningsförändringen för
med sig genomfördes under 2015 en långsiktig finansiell analys. Enligt analysen ökar
nettokostnaderna med 130 procent fram till år 2028 medan skatteintäkterna (inklusive
generella statsbidrag och utjämning) under samma period ökar med 100 procent, förutsatt att
efterfrågan på kommunal service liksom sättet att leverera servicen på är oförändrad jämfört
med idag och förutsatt att skattesatsen är oförändrad. Även om analysen har några år på
nacken så visar de senaste årens utveckling att resultatet av analysen fortfarande gäller.
Omräknat till pengar innebär det att det kommer att uppstå ett underskott på cirka 800
miljoner kronor (i dagens penningvärde) år 2028, som är sista året i analysperioden, om inga
åtgärder vidtas. Om underskottet finansieras helt via effektiviseringar innebär det ett årligt
effektiviseringsbehov om 0,91 procent. Om underskottet finansieras helt via skatten så krävs
en höjning av skattesatsen med 3,43 kronor.
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Stora investeringsbehov
I takt med att skatteintäkter och statsbidrag inte ökar i samma takt som kostnadsutvecklingen
finns det samtidigt stora behov av att investera i infrastruktur och verksamhetslokaler.
Investeringsbehovet har varit ökande de senaste åren men bedöms kulminera under
kommande planperiod då de förskolor och skolor som har haft problem med inomhusmiljön
är åtgärdade. Från och med 2023 och framåt bedöms investeringarna ligga på mer normala
nivåer. En viktig förutsättning för att investeringsnivåerna ska gå ner till dessa nivåer är att
kommunen arbetar enligt den nya lokalinvesteringsprocessen, där målet är att kommunen ska
genomföra rätt investeringar, till rätt kostnad och till rätt kvalitet. För att sänka
investeringsutgifterna har kommungemensamma riktlinjer för beställningar tagits fram och
det pågår ett arbete med att ta fram ett standardlokalprogram för förskolor, skolor och
idrottslokaler som kommer att vara klart till 2019-års ingång.
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Behov av årliga överskott
De stora investeringsvolymerna gör att det är svårt att helt finansiera investeringarna med
egna medel, och därmed ökar kommunens behov av att låna. En ökad låneskuld innebär en
risk för att dagens verksamhet får betalas av framtida generationer och att räntekostnader
kommer att ta ett allt större utrymme av kommunens resurser, vilket blir extra kännbart när
dagens låga räntenivåer stiger. Det behövs årliga överskott för att möjliggöra en hög grad av
egen finansiering av investeringar och för att kunna hantera framtida räntekostnader. Den
schablon som brukar anges för att nå upp till Kommunallagens krav på god ekonomisk
hushållning är ett överskott motsvarande 2 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och
utjämning, vilket överensstämmer med den av kommunfullmäktige beslutade nivån från och
med 2018.
Resultatet av den långsiktiga finansiella analysen lyfter fram vikten av att en kommun har
årliga överskott som även skapar förutsättningar för att hantera oförutsedda utgifter. Beroende
på kommunens finansiella styrka (soliditet) och befolkningsutveckling (investeringsbehov)
varierar behovet av ett årligt överskott. Analysen visade att Lunds kommun bör ha ett årligt
överskott på minst 2 procent för att bidra till finansiering av investeringar och för att ha
utrymme för att hantera oförutsedda utgifter.

Behov av tak för nettolåneskulden
Det behövs också ett tak för hur stora skulder som kommunen kan ta på sig för att inte riskera
att räntekostnader i framtiden äter upp stora delar av verksamheternas resurser. Analysen
visade att kommunens nettolåneskuld inte bör uppgå till mer än 60 procent av skatteintäkter
och statsbidrag för att undvika svårhanterliga framtida räntekostnader och för att upprätthålla
möjligheterna till finansiering till bra villkor genom en fortsatt hög kreditvärdighet (AAArating enligt Standard & Poor’s). Om gränsen (skuldtaket) riskerar att nås bör det leda till
överväganden kring om hur investeringar ska finansieras, exempelvis genom hårdare
prioritering, större överskott för att finansiera med egna medel eller genom att andra aktörer
står för investeringarna.
Finansiella mål
Kommunfullmäktige har i enlighet med analyserna kring behov av årliga överskott och tak för
nettolåneskulden beslutat om följande finansiella mål för Lunds kommun (EVP 2016-2018):
•
•

Årets resultat ska uppgå till minst 2 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och
utjämning.
Nettolåneskulden ska uppgå till högst 60 procent av skatteintäkter, generella
statsbidrag och utjämning.
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Bedömning av nettolåneskuldens utveckling
Om Lunds kommun når det finansiella målet om ett årligt överskott på minst 2 procent och
om investeringarna genomförs enligt plan (EVP 2019-2021) kommer nettolåneskulden nå
skuldtaket på 60 procent i första halvan av år 2020.

Vid denna utveckling av låneskulden kommer kommunens räntekostnader på sikt att öka. Den
generella räntenivån är för närvarande fortsatt låg, men osäkerheten är stor kring hur
räntenivån utvecklas kommer att utvecklas framöver. Allt pekar på att räntenivån har slagit i
botten och att en höjning av reporäntan av Riksbanken närmar sig.
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Konjunkturläget
Det svenska konjunkturläget
Den svenska ekonomin visade på en fortsatt stark utveckling under året som gick och BNP
beräknas ha ökat med 2,7 procent under 2017. SKL (Sveriges kommuner och landsting)
räknar med att tillväxten för 2018 kommer att vara fortsatt hög i svensk ekonomi med en
ökning av BNP på 2,9 procent. Den fortsatt höga produktionstillväxten förklaras av positiv
utveckling i omvärlden som gynnar svensk export.
Under 2019 förväntas den inhemska efterfrågan försvagas. Högkonjunkturen passerar då sin
topp och resursutnyttjandet i svensk ekonomi börjar försvagas. Detta innebär en lägre
utvecklingstakt för BNP, sysselsättning och skatteunderlag jämfört med tidigare år. Särskilt
svag blir utvecklingen 2020 och 2021 i samband med att konjunkturläget gradvis försvagas.
BNP beräknas då årligen växa med cirka 1,5 procent att jämföra med 2,1 procent 2019 och
cirka 3 procent för åren 2016–2018. Sysselsättningen i form av arbetade timmar beräknas inte
längre öka från 2019, och för kommunsektorns del innebär det en väsentligt svagare
utveckling av skatteunderlaget än åren innan. Situationen för kommunsektorns del blir särskilt
problematisk av att befolkningen och behoven av skola, vård och omsorg samtidigt växer
extra snabbt.
Nyckeltal för den svenska ekonomin (procentuell förändring)

Källa: SKL cirkulär 18:18
Från och med 2019 växlar skatteunderlagets ökning ner till en nivå under den genomsnittliga
sedan millennieskiftet, dvs. nivåer kring 3,5 procents årlig ökning. Det beror framförallt på att
den långa perioden med sysselsättningsökning upphör när konjunkturtoppen passeras.
Skatteunderlagstillväxt i procent

Källa: SKL cirkulär 18:18
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Ekonomiska förutsättningar 2019-2021
Utveckling av skatteunderlaget
Sedan SKL:s skatteprognoser i slutet av 2017 har det skett en kontinuerlig nedskrivning av
ökningstakten av skatteunderlaget för perioden 2019-2021. I september 2017 bedömdes den
årliga ökningstakten för åren 2019-2021 hamna på mellan 3,5 procent och 3,9 procent. I den
senaste prognosen (april 2018) bedöms ökningstakten ligga på mellan 3,1 procent och 3,7
procent. Det innebär att skatteunderlaget bedöms öka med cirka 0,4 procentenheter mindre.
Varje procentenhetsförändring motsvarar drygt 60 miljoner kronor för Lunds kommun.
Skatteunderlagsutveckling

2018

2019

2020

2021

Enligt SKL 17:47 (sep 2017)

3,4 %

3,5 %

3,8 %

3,9 %

Enligt SKL 17:28 (dec 2017)

3,5 %

3,2 %

3,4 %

3,9 %

Enligt SKL 18:5 (feb 2018)

3,3 %

3,2 %

3,1 %

3,6 %

Enligt SKL 18:18 (apr 2018)

3,8 %

3,2 %

3,1 %

3,7 %

Befolkningsutveckling
Den senaste befolkningsprognosen, upprättad i mars 2018, visar en årlig befolkningsökning
på drygt 2 000 personer eller 1,7 % de närmsta åren. Detta är en generellt högre ökningstakt
jämfört med föregående års befolkningsprognos. Lund redovisar en större årlig ökning
jämfört med riket totalt.
Antal invånare
Lunds kommun
Antal invånare
31/12, prognos 2018

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

121 274

123 360

125 522

127 701

129 435

131 178

132 925

134 674

136 421

1,7 %

1,8 %

1,7 %

1,4 %

1,3 %

1,3 %

1,3 %

1,3 %

Årlig förändring,
prognos 2018

Skatteintäkter och statsbidrag
Skatteintäkter och statsbidrag prognostiseras till 6 582 miljoner kronor för 2019, vilket är 145
miljoner kronor högre än vad prognosen visade för ett år sedan i samband med beslut om EVP
2018-2020. Förändringen i skatteintäkter och statsbidrag beror på att uppdaterad
befolkningsprognos visar på en högre befolkningsökning jämfört med tidigare. Lunds del av
regeringens nya välfärdsmiljarder har också tillkommit sedan föregående års EVP-beslut.

Investeringsutrymme
Under förutsättning av att investeringarna under 2018 kommer att genomföras enligt gällande
prognos kommer nettolåneskulden att uppgå till cirka 2 800 miljoner kronor vid utgången av
2018. Det innebär att det återstår cirka 1 400 miljoner kronor till skuldtaket. Om detta
utrymme ska fördelas över treårsperioden ger det möjligheter till en genomsnittlig
nettolåneskuldökning om 475 miljoner kronor årligen 2019-2021.

29

Förutsatt att kommunens ekonomiska resultat ger ett överskott på 2 procent av skatter och
generella statsbidrag, och att avskrivningarna kommer att uppgå till cirka 365 miljoner kronor
per år, kan kommunen egenfinansiera investeringar på cirka 495 miljoner kronor årligen.
Utifrån skuldsättningsperspektivet ger det ett möjligt genomsnittligt investeringsutrymme på
cirka 970 miljoner kronor årligen under åren 2019-2021. Därefter är skuldtaket nått och
investeringsutrymmet sjunker till cirka 495 miljoner kronor per år.
En årlig investeringsnivå på 1 000 miljoner kronor genererar tillkommande årliga
driftkostnader på cirka 60-80 miljoner kronor.

Allmänna förutsättningar
De viktigaste beräkningsförutsättningarna för EVP 2019-2021 är:
•
•
•

•

Befolkningsprognos mars 2018 som påverkar resursfördelningarna inom barn- och
skolnämnden, utbildningsnämnden samt vård- och omsorgsnämnden.
Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning har beräknats efter Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL) prognos per april 2018 (cirkulär 18:18)
Prisuppräkning enligt Konjunkturinstitutets rapport Konjunkturläget mars 2018 minus
0,5 procentenheters revidering:
o Personalkostnader: 2,55 %
o Köpta tjänster: 2,20 %
o Övriga intäkter/kostnader: 1,38 %
o Totalt: 2,32 %
Prisuppräkning av interna priser inom Lunds kommun för 2019 fastställs till 1,07 %.
Detta med hänsyn tagen till faktisk prisuppräkning och fastställda
effektiviseringsnivåer. Om det finns behov av högre prisökningar än den fastställda
uppräkningsfaktorn kan sådan prishöjning ske först efter dialog mellan beställare och
utförare.

Resultatutjämningsreserv
Kommuner och landsting har från och med 2013 möjlighet att under vissa angivna
förutsättningar reservera medel i RUR för att kunna täcka underskott vid ett senare tillfälle.
Kommunfullmäktige beslutade 2013 om riktlinjer för en resultatutjämningsreserv; högst ett
belopp som motsvarar det lägsta av antingen den del av årets resultat eller den del av årets
resultat efter balanskravsjusteringar som överstiger en procent av skatteintäkter, generella
statsbidrag och utjämning. Reserven per den siste december 2017 uppgår till 317 miljoner
kronor.
Disposition från resultatutjämningsreserven ska endast ske för att täcka underskott som
uppstår till följd av en lågkonjunktur. Bedömningen av konjunkturens effekt på intäkterna
görs genom att jämföra aktuellt års prognostiserade underliggande skatteunderlagsutveckling
med den genomsnittliga underliggande utvecklingen under den senaste tioårsperioden. Om det
aktuella årets prognostiserade skatteunderlagsutveckling understiger genomsnittet för de tio
senaste åren får disposition göras med ett belopp som motsvarar mellanskillnaden.
Den årliga utvecklingen 2019 beräknas uppgå till drygt 5 procent vilket är i nivå med det
tioåriga genomsnittet. Vid negativt balanskravsresultat 2019 är det således inte möjligt att
disponera medel ur reserven.
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God ekonomisk hushållning
I kommunallagen och i lagen om kommunal redovisning finns ett regelverk för hur
kommuner ska sköta sin ekonomiska förvaltning. Där framgår bland annat att kommuner och
landsting ska ha en god ekonomisk hushållning med mål och riktlinjer för sin ekonomi och
verksamhet.
Som allmän utgångspunkt för god ekonomisk hushållning gäller att varje generation själva
måste bära kostnaderna för den service som den konsumerar. Detta innebär att ingen
generation ska behöva betala för det som tidigare generationer har förbrukat. Resultatet måste
därför vara tillräckligt stort för att motsvarande servicenivå ska kunna garanteras även för
nästkommande generation utan att den ska behöva uttaxeras en högre skatt.
Som stöd för bedömningen om kommunfullmäktiges mål mot fokusområdena uppnås och om
verksamheten bedrivs på ett ekonomiskt sätt har både finansiella- och
verksamhetsmål/indikatorer tagits fram för budgetperioden – detta ställs också som krav i
lagstiftningen.
De finansiella målen finns för att betona att ekonomin är en restriktion för verksamhetens
omfattning. Verksamheten ska bedrivas inom befintliga ekonomiska ramar även om detta kan
medföra att de i budgeten angivna målen/indikatorer och riktlinjer för verksamheten inte helt
kan uppnås. Om det uppstår konflikt mellan ekonomiskt utrymme i budget och
verksamhetsmål/indikatorer ska nämnden/styrelsen agera och prioritera så att budgetramen
inte överskrivs.
Finansiella mål
•
•

Resultatmålet innebär att kommunen finansiella resultat ska uppgå till 2,0 procent av
skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning under 2019.
Skuldsättningsmål innebär att nettolåneskulden år 2019 ska uppgå till högst till högst
60 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning.
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Verksamheternas basuppdrag och ekonomiska ramar
Långsiktigt goda ekonomiska förutsättningar är avgörande för att utveckla kvaliteten i
kommunens verksamhet, säkra välfärdens finansiering och för att nå ambitiösa och
nödvändiga miljömål. Det är därför grundläggande att de gemensamma resurserna används så
effektivt och produktivt som möjligt. Arbetet med att arbeta effektivare, stärka
kostnadskontrollen och tydliggöra prioriteringar är därför en viktig del i verksamheternas
grunduppdrag, som måste utvecklas vidare. Kommunstyrelsen har genom kommunstyrelsens
arbetsutskott, med stöd av kommunkontoret och kommunens ledningsgrupp, ett övergripande
ansvar att leda och samordna arbetet som omfattar hela kommunens ekonomi och alla
verksamhetsområden. Genom effektiviseringar, kostnadskontroll och förbättrade
prioriteringar kan de ekonomiska förutsättningarna fortsatt stärkas, samtidigt som kvalitet i
verksamheten och tjänster kan utvecklas. Det möjliggör även att alla de satsningar som
budgeten innehåller också kan åstadkomma så stora positiva effekter som möjligt.
För att lyckas med effektiviseringar, kostnadskontroll och förbättrade prioriteringar är det en
nödvändighet att medarbetarnas kunskap tas tillvara inom alla verksamheter och alla
ansvarsnivåer. Endast genom att använda oss av medarbetarnas djupa yrkesmässiga kunskap
och nytänkande kan detta arbete realiseras på ett bra sätt. En viktig uppgift för alla ledare är
därför att ta tillvara medarbetarnas goda idéer och utifrån detta gemensamt utveckla
innovativa och effektiva lösningar. Ansvaret för detta har alla nämnder och styrelser inom
sina ansvarsområden, med stöd av respektive förvaltning, där prioriteringar måste göras i
respektive internbudget. Kommungemensamt samordnas arbetet av kommunstyrelsen genom
dess arbetsutskott.
Erfarenheter ska samlas och spridas inom hela organisationen och Lunds kommun ska
intensifiera arbetet med att lära av andra framgångsrika och kostnadseffektiva organisationer
och verksamheter. Detta gäller samtliga verksamhetsområden. Effektivare processer, ökad
samordning, användandet av ny teknik och arbetssätt, samt tydligare prioriteringar, är några
av de arbetssätt som vidare ska utvecklas. Kommunens investeringar och dess
driftskonsekvenser kommer även fortsatt att ägnas ett särskilt fokus i effektiviseringsarbetet.
Arbetet med utvecklade arbetssätt som livscykelkostnadskalkyler har inletts och ska utvecklas
vidare och tillämpas inom fler områden för att möjliggöra mer långsiktiga och strategiska
vägval.
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Pedagogisk verksamhet
Barn- och skolnämnd
Basuppdrag
Barn- och skolnämnden ansvarar för förskola, grundskola, förskoleklass, skolbarnsomsorg
och obligatorisk särskola för Lunds kommun. Nämnden har även ett övergripande ansvar för
skolskjutsar, regler och avgifter för kommunal förskoleverksamhet och skolbarnomsorg,
sommarskola och Lunds skolors resurscentrum.
Nämndens arbete styrs av skollagen och förordningar såsom för läroplaner och kursplaner.

Ekonomiska ramar
Barn- och skolnämnd (Tkr)
Driftsram
Investeringsram

Budget 2018

Budget 2019

Plan 2020

Plan 2021

2 504 386

2 666 736

2 714 292

2 761 056

14 000

18 000

18 000

18 000

Utbildningsnämnd
Basuppdrag
Utbildningsnämnden har ansvaret för gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal
vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna, utbildning i svenska för invandrare,
International School of Lund samt Modersmålscentrum i Lund.
Genom samverkansavtal med andra kommuner har nämnden även ansvar för att erbjuda
utbildning i Lund inom gymnasieskola och gymnasiesärskola.
Utbildningsnämnden har samordningsansvar för skolhälsovården samt IKT-samordning och
systemansvar för verksamhetsprogram för förskole- och skolverksamheten. Nämnden är
kontaktnämnd med fristående skolor och förskolor.
Nämndens arbete styrs av skollagen samt förordningar som läroplaner och kursplaner.

Ekonomiska ramar
Utbildningsnämnd (Tkr)
Driftsram
Investeringsram

Budget 2018

Budget 2019

Plan 2020

Plan 2021

531 432

570 624

592 381

608 236

9 100

7 500

9 000

18 000
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Infrastruktur och miljö
Teknisk nämnd
Basuppdrag
Tekniska nämnden är förvaltningsmyndighet för kommunens tekniska förvaltning. Tekniska
nämnden ansvarar för kommunens gångbanor, cykelvägar, gator, torg, parker, natur- och
skogsområden samt koloni- och odlingslottsområden. Nämnden ansvarar också för
exploatering av bostads- och företagsområden, förvaltning av kommunens markreserv samt
kommunens verksamhet inom kollektivtrafikområdet inklusive färdtjänst och riksfärdtjänst.
Nämndens arbete styrs av trafiklagstiftning och plan- och bygglagen.

Ekonomiska ramar
Teknisk nämnd (Tkr)

Budget 2018

Budget 2019

Plan 2020

Plan 2021

189 837

199 650

203 116

205 942

Skattefinansierade
verksamhetsinvesteringar

29 345

25 545

19 545

19 545

Infrastrukturinvesteringar

68 900

89 100

125 500

127 600

174 692

-11 400

0

0

13 200

17 900

17 900

17 900

0

0

22 000

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

311 137

146 145

209 945

215 045

Budget 2018

Budget 2019

Plan 2020

Plan 2021

61 172

48 022

67 622

69 650

0

0

0

0

Driftsram
Investeringsram

Spårvägsinvesteringar
Komponentutbyte
Exploatering
Strategiska markförvärv
Investeringsram

Teknisk nämnd - Infrastruktur (Tkr)
Driftsram
Investeringsram

Byggnadsnämnd
Basuppdrag
Byggnadsnämnden genomför på uppdrag av kommunstyrelsen den övergripande planeringen i
kommunen och tar fram förslag till översiktsplan och fördjupningar av översiktsplanen.
Byggnadsnämnden prövar också frågor om förhandsbesked, bygglov, rivningslov och övriga
beslut enligt plan- och bygglagen samt utövar tillsyn över byggverksamheten och prövar
frågor om olovligt byggande enligt plan- och bygglagen och andra lagar som berör
byggverksamheten. Nämnden ansvarar för bygglovsärende och kontroll av tekniska
egenskapskrav, obligatorisk ventilationskontroll och besiktning.
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Byggnadsnämnden ansvarar också för fastighetsbildningsärenden enligt
fastighetsbildningslagen, förrättningar enligt anläggningslagen samt förrättningar enligt lagen
om exploateringsverksamhet. Under nämnden ligger också en omfattande teknisk kart- och
GIS verksamhet (geografisk information) samt mätverksamhet.

Ekonomiska ramar
Byggnadsnämnd (Tkr)
Driftsram
Investeringsram

Budget 2018

Budget 2019

Plan 2020

Plan 2021

24 315

31 375

31 624

31 875

0

0

0

0

Miljönämnd
Basuppdrag
Miljönämnden utövar tillsyn i Lunds kommun enligt livsmedelslagstiftningen,
smittskyddslagstiftningen och miljöbalken inklusive tillsyn av strandskyddet samt fullgör i
övrigt kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

Ekonomiska ramar
Miljönämnd (Tkr)
Driftsram
Investeringsram

Budget 2018

Budget 2019

Plan 2020

Plan 2021

13 778

15 363

15 433

15 504

0

0

0

0

Renhållningsstyrelse
Basuppdrag
Renhållningsstyrelsens verksamhet omfattar insamling av allt hushållsavfall i Lunds kommun.
Gångbanerenhållning och gaturenhållning utförs på uppdrag av tekniska nämnden och externa
fastighetsägare. Renhållningsstyrelsen ansvarar för information om avfallshantering.
Verksamheten är finansierad av taxor och avgifter. Styrelsens arbete styrs av miljöbalken.

Ekonomiska ramar
Renhållningsstyrelse (Tkr)
Resultatkrav
Investeringsram

Budget 2018

Budget 2019

Plan 2020

Plan 2021

500

-100

-100

-100

24 500

38 800

24 100

23 100
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Vård och omsorg
Vård- och omsorgsnämnd
Basuppdrag
Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för vård- och omsorgsinsatser enligt socialtjänstlagen
(SOL), hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt lagen om särskilt stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS).
Två målgrupper står i fokus för verksamheten: äldre personer och personer med
funktionsnedsättning. Valfrihetssystem enligt lagen om (LOV) finns inom hemvården, samt
avlösar- och ledsagarservice, daglig verksamhet och för personlig assistans.

Ekonomiska ramar
Vård- och omsorgsnämnd (Tkr)
Driftsram
Investeringsram

Budget 2018

Budget 2019

Plan 2020

Plan 2021

1 876 721

1 988 972

2 051 817

2 123 904

10 100

9 840

11 755

13 690

Socialnämnd
Basuppdrag
Socialnämnden arbetar inom verksamhetsområden som svarar för service, biståndsinsatser
och utredningar för barn och ungdomar och deras föräldrar, vuxna med
missbruksproblematik, personer med psykiska funktionsnedsättningar, personer i behov av
ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadsåtgärder eller rehabilitering samt flyktingar. Till nämnden
hör också en tillståndsenhet med uppdrag att utfärda utskänkningstillstånd och utöva tillsyn.
Nämndens arbete styrs av socialtjänstlagen, lagen om vård av unga (LVU) och lagen om vård
av missbrukare (LVM).

Ekonomiska ramar
Socialnämnd (Tkr)
Driftsram
Investeringsram

Socialnämnd - Försörjningsstöd (Tkr)
Driftsram
Investeringsram

Budget 2018

Budget 2019

Plan 2020

Plan 2021

454 971

478 348

466 068

469 886

2 000

3 500

2 000

2 000

Budget 2018

Budget 2019

Plan 2020

Plan 2021

115 279

116 869

118 482

120 117

0

0

0

0
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Kultur och fritid
Kultur- och fritidsnämnd
Basuppdrag
Kultur- och fritidsnämnden svarar för kultur-, biblioteks-, och idrottsverksamhet samt öppen
fritidsverksamhet. Nämnden ansvarar vidare för arbetet med de kommunövergripande
ungdomsfrågorna.
Biblioteksverksamheten styrs av bibliotekslagen.

Ekonomiska ramar
Kultur- och fritidsnämnd (Tkr)
Driftsram
Investeringsram

Budget 2018

Budget 2019

Plan 2020

Plan 2021

347 031

355 384

358 681

362 011

14 500

26 200

30 000

14 500

Politisk verksamhet
Kommunfullmäktige
Basuppdrag
Kommunfullmäktiges uppdrag är att fastställa mål och riktlinjer för verksamheter, besluta om
kommunens budget och verksamhetsplan, fastställa skattesatsen för utdebitering till
kommunen, besluta om kommunens årsredovisning och om ansvarsfrihet för nämnder samt i
övrigt besluta i de frågor som är av grundläggande betydelse för kommunens ekonomi.
Kommunfullmäktige har även ansvar för att besluta i frågor som är av principiell betydelse
för den kommunala självstyrelsen eller av principiell betydelse för kommunens agerande som
myndighet samt att välja ledamöter och ersättare i olika nämnder och beredningar.

Kommunrevision
Basuppdrag
Kommunrevisionen består av 15 förtroendevalda revisorer som väljs av kommunfullmäktige.
Revisorerna är kommunfullmäktiges granskningsorgan och ska ge kommunfullmäktige
underlag för ansvarsprövning av kommunstyrelsen, nämnder och enskilda förtroendevalda.
Varje revisor är självständig i förhållande till övriga revisorer samt utgör en egen myndighet.

Valnämnd
Basuppdrag
Valnämnden är lokal valmyndighet och fullgör uppgifter i enlighet med vallagen.

37

Överförmyndarnämnd
Basuppdrag
Överförmyndarnämnden har till uppgift att kontrollera förmyndarskap, godmanskap och
förvaltarskap i enlighet med föräldrabalken.

Habostyrelse
Basuppdrag
Habostyrelsen ska, till den del det ankommer på kommunen ansvara för verksamheten på
Habo gård. Habostyrelsen är huvudman för anläggningen inom fastigheten Lilla Habo 1:6 i
Lomma kommun och ansvarar för att lämplig verksamhet bedrivs. Verksamheten ska i första
hand vända sig till äldre och personer med olika funktionshinder.

Ekonomiska ramar
Politisk ledning (Tkr)

Budget 2018

Budget 2019

Plan 2020

Plan 2021

Kommunfullmäktige

11 081

11 099

11 100

11 099

Kommunstyrelse

19 579

19 611

19 613

19 611

Kommunrevision

4 340

4 497

4 348

4 347

Valnämnd

4 669

4 240

500

500

14 898

14 922

14 924

14 922

4 320

5 027

5 028

5 027

58 887

59 396

55 513

55 506

0

0

0

0

Överförmyndarnämnd
Habostyrelse
Summa driftsram
Investeringsram
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Övrig gemensam verksamhet
Kommunstyrelse
Basuppdrag
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och har ett
övergripande ansvar för utvecklingen av hela den kommunala verksamheten inklusive de
kommunala företagen och för kommunens ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen är även
nämnd för kommunkontoret.
I sin lednings- och samordningsfunktion leder och samordnar kommunstyrelsen förvaltningen
av kommunens angelägenheter och ansvarar för samordning mellan kommunens företag och
mellan företag och kommunen. Kommunstyrelsen ansvarar för att leda och samordna
utvecklingen av den kommunala demokratin och brukarinflytandet. Kommunstyrelsen leder
arbetet med och samordnar utformningen av övergripande mål, riktlinjer och ramar för
styrningen av hela den kommunala verksamheten inklusive de kommunala företagen.
Kommunstyrelsen leder och samordnar arbetet med utvärdering och utveckling av hela den
kommunala verksamheten inklusive de kommunala företagen.
Kommunstyrelsen ansvarar för den ekonomiska planeringen och övervakar att de av
fullmäktige fastställda målen och planerna för verksamheten och ekonomin följs och att
kommunens löpande förvaltning sköts rationellt och ekonomiskt.
Kommunstyrelsen ansvarar även för att främja en långsiktigt hållbar utveckling, att leda och
samordna den översiktliga planeringen av användning av kommunens mark- och
vattenområden, att se till att bostadsförsörjning och samhällsbyggande främjas samt att
kommunen har en tillfredsställande markberedskap och en betryggande planläggning.
Kommunstyrelsen är också kommunens centrala personalorgan och har hand om frågor som
rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare.
Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över nämnderna. Verksamheten styrs främst av
kommunallagen.

Ekonomiska ramar
Kommunkontor (Tkr)
Driftsram

Budget 2018

Budget 2019

Plan 2020

Plan 2021

195 910

231 128

235 295

237 212

703 150

863 200

1 084 190

1 075 185

-3 000

0

0

0

700 150

863 200

1 084 190

1 075 185

Budget 2018

Budget 2019

Plan 2020

Plan 2021

-4 900

3 000

3 000

3 000

0

0

0

0

Investeringsram
Investeringar
Fastighetstransaktioner
Investeringsram

Kommungemensamt (Tkr)
Driftsram
Investeringsram
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Servicenämnd
Basuppdrag
Nämndens uppgift är att tillgodose kommunens behov av tjänster och lokaler. Verksamheten
ska vara kostnadseffektiv, hushålla med resurser och gagna kommunnyttan.
Verksamheten bedrivs inom tre affärsområden, Lundafastigheter, Markentreprenad och
Måltidsservice. Nämndens verksamheter finansieras av intäkter från kommunens övriga
nämnder.

Ekonomiska ramar
Servicenämnd (Tkr)
Resultatkrav
Investeringsram

Budget 2018

Budget 2019

Plan 2020

Plan 2021

87 537

78 915

83 915

85 915

225 000

221 000

208 000

186 000
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Ekonomisk redogörelse
Resultatbudget
Årets resultat
Lunds kommun uppfyller det lagstadgade balanskravet som återfinns i Kommunallagen,
vilket innebär att kommunens intäkter varje år måste överstiga kostnaderna.
Enligt budget redovisar kommunen ett överskott om 28,1 miljoner kronor för 2019, vilket
motsvarar 0,4 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning jämfört med det
finansiella målet på 2,0 %. För åren 2020-2021 planeras för överskott om 60,5 respektive 23,7
miljoner kronor, vilket motsvarar 0,9 % respektive 0,3 % av skatteintäkter, generella
statsbidrag och utjämning.
Resultatbudget (Tkr)

Not

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnad

Skatteintäkter

Bokslut
2017

Budget
2018

Budget
2019

Plan 2020

Plan 2021

1 907 101

1 871 043

1 933 419

1 960 100

1 987 150

-7 479 118

-7 765 644

-8 240 266

-8 475 471

-8 778 167

-351 782

-350 000

-360 000

-365 000

-370 000

-5 923 799

-6 244 601

-6 666 847

-6 880 371

-7 161 017

5 577 661

5 775 144

6 003 641

6 189 849

6 418 719

Generella statsbidrag och utjämning

1

422 552

425 575

647 607

715 281

749 614

Finansiella intäkter

2

129 699

132 740

125 185

135 510

141 020

Finansiella kostnader

3

-42 306

-70 550

-81 500

-99 800

-124 600

Resultat före extraordinära poster

163 807

18 308

28 086

60 469

23 736

Årets resultat

163 807

18 308

28 086

60 469

23 736

2,7 %

0,3 %

0,4 %

0,9 %

0,3 %

Finansiellt mål 2 % av skatter, generella statsbidrag och utjämning

133 025

138 103

143 367

Nettokostnadsminskning för att nå finansiellt mål

104 939

77 634

119 631

Årets resultat i % av skatteintäkter,
generella statsbidrag och utjämning

Resultatutveckling
Resultatet för 2017 översteg både budget och det finansiella målet, men resultatnivåerna för
budgetperioden når inte upp till det finansiella målet. För budgetperioden 2019-2021 är det
finansiella målet ett överskott på 2 % medan de budgeterade resultaten redovisas till cirka
0,5 %. Detta till följd av sämre ekonomiska tider med en lägre ökningstakt av
skatteunderlaget samtidigt som de demografiska utmaningarna fortsätter med fler invånare i
de åldersklasser som i högre grad nyttjar kommunal service. Lägre budgeterade resultat
jämfört med finansiellt mål medför en högre extern upplåning för att finansiera kommande års
investeringar som är höga under budgetperioden med utbyggnader för att möta
befolkningsutvecklingen. Det föreligger därmed en risk att framtida högre räntekostnader
kommer att ta en allt större del av resurserna i anspråk
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Finansieringsbudget
Till följd av den höga investeringsnivån för kommande år samt lägre budgeterade resultat om
cirka 0,5 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning medför det en årlig
nettoupplåning om cirka 1 000 miljoner kronor för 2019-2021. Detta innebär i sin tur att
Lunds kommun redan i mitten av 2020 når skuldsättningstaket på 60 %, det vill säga
nettolåneskuldens andel av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning överstiger
60 %.
Finansieringsbudget (Tkr)

Budget 2018

Budget 2019

Plan 2020

Plan 2021

18 308

28 086

60 469

23 736

350 000

360 000

365 000

370 000

46 200

59 300

67 500

92 800

417 508

447 386

492 969

486 536

Nettoinvesteringar

-1 310 487

-1 334 185

-1 596 990

-1 565 520

Medel för investeringsverksamhet

-1 310 487

-1 334 185

-1 596 990

-1 565 520

892 979

886 799

1 104 021

1 078 984

Minskning av långfristiga fordringar

0

0

0

0

Försäljning anläggningstillgångar

0

0

0

0

892 979

886 799

1 104 021

1 078 984

0

0

0

0

Den löpande verksamheten
Årets resultat
Justering för avskrivningar mm
Justering för avsättningar
Kapitalbindning
Medel från den löpande verksamheten

3 000

Investeringar

Finansiering
Upplåning/Amortering

Medel från finansieringsverksamheten

Förändring av likvida medel
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Nämndernas drift- och investeringsramar
Sammanställning över samtliga nämnders driftramar enligt budgetförslaget för åren 20192021, där budget för 2018 avser beslutade ramar i enlighet med EVP 2018-2020.
Driftramar (Tkr)

Budget 2018

Budget 2019

Plan 2020

Plan 2021

2 504 386

2 666 736

2 714 292

2 761 056

Utbildningsnämnd

531 432

570 624

592 381

608 236

Teknisk nämnd

189 837

199 650

203 116

205 942

Teknisk nämnd - infrastruktur

61 172

48 022

67 622

69 650

Byggnadsnämnd

24 315

31 375

31 624

31 875

Miljönämnd

13 778

15 363

15 433

15 504

1 876 721

1 988 972

2 051 817

2 123 904

Socialnämnd

454 971

478 348

466 068

469 886

Socialnämnd - försörjningsstöd

115 279

116 869

118 482

120 117

Kultur- och fritidsnämnd

347 031

355 384

358 681

362 011

Politisk ledning

58 887

59 396

55 513

55 506

Kommunkontor

195 910

231 128

235 295

237 212

-4 900

3 000

3 000

3 000

151 917

179 896

249 961

382 031

6 520 736

6 944 763

7 163 285

7 445 930

Barn- och skolnämnd

Vård- och omsorgsnämnd

Kommungemensamt
Finansförvaltning
Summa driftramar
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Sammanställning över samtliga nämnders och styrelsers investeringsramar enligt
budgetförslag för åren 2019-2021, där budget 2018 avser beslutade investeringsramar i
enlighet med EVP 2018-2020.
Investeringsramar (Tkr)

Budget 2018

Budget 2019

Plan 2020

Plan 2021

14 000

18 000

18 000

18 000

9 100

7 500

9 000

18 000

Teknisk nämnd - skattefinansierade
verksamhetsinvesteringar

29 345

25 545

19 545

19 545

Teknisk nämnd
- infrastrukturinvesteringar

68 900

89 100

125 500

127 600

174 692

-11 400

0

0

13 200

17 900

17 900

17 900

Byggnadsnämnd

0

0

0

0

Miljönämnd

0

0

0

0

Renhållningsstyrelse

24 500

38 800

24 100

23 100

Vård- och omsorgsnämnd

10 100

9 840

11 755

13 690

2 000

3 500

2 000

2 000

14 500

26 200

30 000

14 500

Kommunstyrelsen

703 150

863 200

1 084 190

1 075 185

Servicenämnd

225 000

221 000

208 000

186 000

1 288 487

1 309 185

1 549 990

1 515 520

0

0

22 000

25 000

Teknisk nämnd - Strategiska markförvärv

25 000

25 000

25 000

25 000

Kommunstyrelse - Fastighetstransaktioner

-3 000

0

0

0

1 310 487

1 334 185

1 596 990

1 565 520

Barn- och skolnämnd
Utbildningsnämnd

Teknisk nämnd - spårvägsinvesteringar
Teknisk nämnd - komponentutbyte

Socialnämnd
Kultur- och fritidsnämnd

Summa investeringar före exploatering
Teknisk nämnd - Exploatering

Summa investeringsramar
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Noter resultatbudget
Generella statsbidrag och utjämning
Generella statsbidrag och utjämning utgör cirka tio procent av skatteintäkter, generella
statsbidrag och utjämning. Nettomässigt erhåller Lunds kommun en nettointäkt inom
skatteutjämningen men där kommunen är en relativt stor betalare utifrån
kostnadsutjämningen, vilket beror på den stora andel studenter som är skrivna i Lund. Bland
de generella statsbidragen och utjämningen ingår till fullo Lunds andel av regeringens
välfärdssatsning från budgetpropositionen 2017 om 10 miljarder kronor till kommuner och
landsting. För Lund innebär det totalt 66 miljoner kronor som fördelar sig som ett generellt
statsbidrag enligt befolkningsfördelning samt ett särskilt bidrag enligt flyktingvariabler. Från
och med år 2021 redovisas hela välfärdssatsningen som ett generellt statsbidrag. Från och
med 2019 ingår statens nya välfärdssatsning från budgetpropositionen 2018 i de generella
statsbidragen.
Budget för generella statsbidrag och utjämning för perioden överensstämmer med SKL´s
skatteunderlagsprognos per april 2018 (cirkulär 18:18) med hänsyn till Lunds kommuns egen
befolkningsprognos.
Finansnetto
Finansnettot är skillnaden mellan finansiella intäkter och finansiella kostnader. För Lunds
kommun avser de finansiella intäkterna främst aktieutdelningar från kommunala bolag,
borgensavgifter samt ränteintäkter för vidareutlåning till kommunala bolag. Kostnaderna
avser räntekostnader för kommunens externa lån samt finansiella kostnader för pension.

Under budget och planperioden förväntas finansnettot fortsatt bli positivt även om det sjunker
successivt framöver. Detta beror främst på att kommunens låneskuld förväntas öka vilket
innebär högre räntekostnader medan de finansiella intäkterna förväntas bli relativt intakta.
Under 2017 var kommunens räntekostnad för upplåningen låg baserad på allmänt låg
räntenivå. För budget och planperioden har en genomsnittlig räntenivå antagits baserad på
marknadens tro om högre räntor framöver. Med detta antagande beräknas räntekostnaderna
för 2019 uppgå till 53 miljoner kronor och i slutet av planperioden till 82 miljoner kronor
vilket framförallt beror på en ökad låneskuld. En ökad skuldnivå innebär en betydande risk för
framtida ökade räntekostnader. En genomsnittlig räntenivå på en procentenhet högre än
budgeterat idag skulle medföra en räntekostnadsökning kring 28 miljoner kronor för 2019.
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Noter till resultatbudget (Tkr)

Budget 2018

Budget 2019

Plan 2020

Plan 2021

Inkomstutjämning

764 182

893 990

969 908

1 054 299

Kostnadsutjämning

-531 501

-513 673

-546 601

-575 605

0

0

0

0

-22 084

54 264

88 693

82 206

0

0

0

0

3 352

-7 178

-7 303

-7 430

192 295

196 144

196 144

196 144

19 331

24 060

14 440

0

425 575

647 607

715 281

749 614

83 900

88 000

94 600

97 700

0

0

0

0

42 440

30 685

34 410

36 820

Borgensavgifter, LKF och Sydvatten

6 400

6 500

6 500

6 500

Summa externa finansiella intäkter

132 740

125 185

135 510

141 020

Räntekostnader

-56 950

-62 900

-77 900

-94 900

Räntekostnader, pensionsförvaltningen

-13 600

-18 600

-21 900

-29 700

Summa externa finansiella kostnader

-70 550

-81 500

-99 800

-124 600

Generella statsbidrag och utjämning

Not
1

Strukturbidrag
Regleringsavgift/bidrag
Införandebidrag
LSS-utjämning
Kommunal fastighetsavgift
Övriga bidrag (välfärdsmiljarder)
Summa generella statsbidrag och
utjämning

Externa finansiella intäkter

2

Aktieutdelning kommunala bolag
Aktieutdelning SYSAV,
kommunassurans Syd
Ränteintäkter

Externa finansiella kostnader

3
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Finansförvaltning
Sammanställning över finansförvaltningens driftram enligt budgetbeslut för åren 2019-2021,
där budget för 2018 avser beslutade ramar i enlighet med EVP 2018-2020. Nedan specificeras
också kostnadsposten för reserverade medel för kommande år.
Finansförvaltningen (Tkr)

Budget 2018

Budget 2019

Plan 2020

Plan 2021

217 000

270 000

300 000

325 000

-373 900

-409 700

-431 500

-471 900

Kapitalkostnader

27 044

20 000

22 000

22 000

Statsbidrag

35 400

32 700

32 700

32 700

Exploateringsintäkter (reavinster)

15 000

12 000

12 000

15 000

0

-175

-175

-175

-72 461

-104 721

-184 986

-304 656

-151 917

-179 896

-249 961

-382 031

Budget 2018

Budget 2019

Plan 2020

Plan 2021

-10 121

-10 121

-10 121

-10 121

-1 200

-1 200

-1 200

-1 200

-20 000

-52 000

-95 170

-160 510

-1 000

-1 000

-1 000

-1 000

-15 220

-10 500

-10 500

-10 500

Stöd- och serviceplan, vård- och
omsorgsnämnd - LSS

0

0

-35 660

-63 110

Stöd- och serviceplan, vård- och
omsorgsnämnd - SoL

0

0

-2 435

-30 315

-720

0

0

0

-24 200

-14 900

-13 900

-12 900

Medel för resultatöverföring över åren

0

-10 000

-10 000

-10 000

Stimulansmedel för att lämna lokaler i
förtid

0

-5 000

-5 000

-5 000

-72 461

-104 721

-184 986

-304 656

Specifikation verksamhetskostnader
Pensionsintäkter
Pensionskostnader

Övrigt
Reserverade medel enl spec nedan
Summa nettokostnader,
finansförvaltningen

Finansförvaltningen (Tkr)
Specifikation reserverade medel
Till kommunstyrelsens förfogande
Miljöanslag
Driftmedel utbyggnad lokaler
Plan för delaktighet och jämlikhet för
personer med funktionshinder
Stöd- och serviceplan, socialnämnd

Ökat flyktingmottagande, socialnämnd
Flyktingbostäder för nyanlända

Summa nettokostnader,
finansförvaltningen
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Pensionsförvaltning
För de pensionsmedel som avser förmånsbestämd pensionskostnad ska särskild förvaltning
ske inom ramen för egen redovisningsenhet. Av tabellerna nedan framgår resultat- och
finansieringsbudget för denna redovisningsenhet.
Resultatbudget (Tkr)

Budget 2018

Budget 2019

Plan 2020

Plan 2021

13 600

7 300

8 400

9 500

-13 600

-18 600

-21 900

-29 700

Resultat före extraordinära poster

0

0

0

0

Årets resultat

0

-11 300

-13 500

-20 200

Budget 2018

Budget 2019

Plan 2020

Plan 2021

Finansnetto

0

-11 300

-13 500

-20 200

Medel från årets verksamhet

0

-11 300

-13 500

-20 200

Värdepapper, ökning

-48 200

-61 300

-69 500

-94 800

Medel för investeringsverksamhet

-48 200

-61 300

-69 500

-94 800

Årets avsättning, ökning

48 200

72 600

83 000

115 000

Medel från finansieringsverksamheten

48 200

72 600

83 000

115 000

0

0

0

0

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

Finansieringsbudget (Tkr)
Årets verksamhet

Investeringar

Finansiering

Förändring av avräkningsskuld
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Kommunkontoret

Tjänsteskrivelse

Ekonomiavdelningen

2018-10-15

1 (5)
Diarienummer

KS 2018/0760

Lena Bråberg Svensson

Kommunstyrelsen

046-357058
lena.braberg@lund.se

Handlingsplan för internkontroll 2019,
kommungemensamma kontrollaktiviteter
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för den interna
kontrollen och ska årligen besluta om kommungemensamma
kontrollaktiviteter.
För 2019 föreslås granskning inom områden:
1. Kontroll av attestlistor
2. Kontroll av direktupphandlade inköp
3. Riskanalys kring bedrägligt beteende och oegentligheter

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 15 oktober 2018

Barnets bästa
Den interna kontrollen är ett led i kommunens styrning och ledning
och ett verktyg att säkerställa att resurser används på ett
ändamålsenligt sätt så att barns intresse skyddas.

Ärendet
Internkontroll i Lunds kommun styrs av kommunallagen och
kommunkontorets anvisningar. Syftet med den interna kontrollen är
att med rimlig grad av säkerhet säkerställa att:






Kommunens tillgångar tryggas samt förhindra förluster
Lagar, reglementen planer och policys följs
Resurser används i enlighet med fattade beslut
Redovisningen är rättvisande
Politiker och personal skyddas från oberättigade misstankar.

En kommungemensam riskanalys har gjorts och kommunens
ledningsgrupp har deltagit i hanteringen med följande värdering och
prioritering.

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

046-35 50 00

Internetadress

www.lund.se

E-post

kommunkontoret@lund.se

Tjänsteskrivelse
2018-10-15

2 (5)
Diarienummer

KS 2018/0760

Risk

Sannolikhet

Konsekvens

Riskvärde

Att obehöriga
utför mottagnings
eller beslutsattest
av ekonomiska
transaktioner

4. Sannolik

2 Lindrig

8

Kontroll av
attestlistor

Att nämnder och
styrelser brister i
följsamhet mot
rutiner kring
direktupphandling

4. Sannolik

2. Lindrig

8

Kontroll av
direktupphandlade
inköp

3. Möjlig

4. Allvarlig

12

Att det
förebyggande
arbetet för att
utsättas för
bedrägligt
beteende är
otillräckligt

Kontrollaktivitet

Riskanalys kring
bedrägligt/
oegentligt
beteende

Att obehöriga utför mottagnings- eller beslutsattest av
ekonomiska transaktioner
Bakgrund
Det finns ingen automatisk kontroll av behörigheter i
ekonomisystemet gentemot delegationsordning/attestordning eller
anställning. Syfte med kontrollen är att säkerställa att endast
behöriga kan mottagnings- och beslutsattestera.

Sannolikhet
Beslutsattestanter registreras och tas bort från ekonomisystemet
manuellt vilket kan medföra att systemets register
inte överensstämmelse med beslutad attestförteckning och
delegationsordning. För mottagningsattest krävs en aktuell
anställning.

Konsekvens
Konsekvensen kan bli att personer som inte är behöriga enligt beslut
kan beslutsattestera och att personer som slutat sin anställning kan
mottagningsattestera. Föreligger ett bedrägligt uppsåt kan
konsekvensen bli allvarlig, både utifrån ett ekonomiskt- och ett
förtroendeskadligt perspektiv.

Kontrollaktivitet
Kontroll av attestlistor.
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Frågeställning
Stämmer behörigheterna för attest i ekonomisystemet överens med
beslut samt mottagningsattestanter mot aktuella anställningar?

Att nämnder och styrelser brister i följsamhet mot rutiner
kring direktupphandling
Bakgrund
Det har framkommit, bland annat i kommunrevisionens
granskningar och kommunens egna interna kontrollarbete, att
det finns brister i följsamheten mot rutiner kring
direktupphandling.
Sannolikhet
Det har framkommit brister i tidigare granskningar.
Konsekvens
Inköp för kommunen genomföras på ett icke affärsmässigt sätt
samt att inköpen strider mot kommunens upphandlingspolicy
och interna riktlinjer för direktupphandling.
Kontrollaktivitet
Kontroll av direktupphandlade inköp genom att
kommunkontoret gör ett urval av inköp mellan 100 tusen
kronor och 580 tusen kronor för respektive nämnd. För varje
inköp i urvalet ska frågor besvaras.
Frågeställning
Bygger på kommunens regler för direktupphandling och omfattar
nio steg:










Kontroll av ekonomi och delegation
Stämma av behov
Begära offert
Pröva offert
Fatta beslut
Skriva avtal
Informera om beslut
Dokumentera upphandling
Arkivera och diarieföra
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Att det förebyggande arbetet för att utsättas för bedrägligt
beteende är otillräckligt
Bakgrund
Förvaltningskulturen i Lunds kommun baseras på öppenhet och tillit.
Balansen mellan denna kultur och kontrollkultur måste balanseras
så att riskmedvetandet inom området blir en del av det förebyggande
arbetet mot bedrägligt beteende och oegentligheter. Nämnderna bör
därför årligen identifiera de områden som finns inom verksamheten
där bedrägligt beteende och oegentligheter kan förekomma samt
göra en riskbedömning inom området. Detta var en av revisionens
rekommendationer i en granskningsrapport av intern kontroll mot
mutor och oegentligheter 2016.

Sannolikhet
Sannolikheten för bedrägligt beteende och oegentligheter är liten,
men en medvetenhet om riskerna är en del av det förebyggande
arbetet.

Konsekvens
Om oegentligheter förekommer skadas förtroendet allvarligt för
verksamheten och detta tar lång tid att bygga på nytt. Kommunen
kan också lida ekonomisk skada.

Kontrollaktivitet
Kontrollaktivitetens syfte är att säkerställa att nämnderna
arbetar systematiskt för att förhindra bedrägligt beteende och
oegentligheter. Kontrollen har karaktär av löpande kontroll och
bör inarbetas i nämndernas årliga rutiner.
Frågeställning
Inom vilka områden finns det risk för bedrägligt/oegentligt
beteende? För områden med högst riskpoäng (sannolikhet ×
konsekvens) ska en handlingsplan tas fram för att minska risken.

kommunkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att

anta handlingsplan för internkontroll 2019 med följande
kontrollaktiviteter:

Tjänsteskrivelse
2018-10-15

5 (5)
Diarienummer

KS 2018/0760





Kontroll av attestlistor
Kontroll av direktupphandlade inköp
Riskanalys kring bedrägligt beteende och oegentligheter

Christoffer Nilsson
Kommundirektör
Beslut expedieras till:
Samtliga nämnder och styrelser

Henrik Weimarsson
Ekonomidirektör

Kommunkontoret

Tjänsteskrivelse

Administrativa avdelningen
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1 (3)
Diarienummer

KS 2018/0427
Kommunstyrelsen

Ändring av delegationsordning för kommunstyrelsen
Sammanfattning
Den 25 maj 2018 upphävdes personuppgiftslagen (PUL) och ersattes
av EU:s dataskyddsförordning, General Data Protection Regulation
(GDPR). Kommunkontoret föreslår att kommunstyrelsens
delegationsordning ändras på så sätt att nuvarande lydelser som
hänvisar till PUL tas bort och att beslut i frågor som rör registrerades
rättigheter, och tecknande av personuppgiftsbiträdesavtal kan fattas
av kommundirektören med rätt att vidaredelegera. Ärendet
behandlades i kommunstyrelsen den 3 oktober 2018 men av
förbiseende låg då inte korrekt förslag till delegationsordning som
beslutsunderlag.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 16 oktober 2018.
Förslag till delegationsordning för kommunstyrelsen i Lunds
kommun jämte försättsblad.

Barnets bästa
Någon barnkonsekvensanalys har inte bedömts vara relevant i ärendet.

Ärendet
Den 25 maj 2018 upphävdes personuppgiftslagen (PUL) och ersattes
av EU:s dataskyddsförordning, General Data Protection Regulation
(GDPR). Kommunkontoret föreslår att kommunstyrelsens
delegationsordning ändras på så sätt att nuvarande lydelser som
hänvisar till PUL tas bort och att beslut i frågor som rör registrerades
rättigheter, och tecknande av personuppgiftsbiträdesavtal kan fattas
av kommundirektören med rätt att vidaredelegera.

Registrerades rättigheter
Enskilda har genom GDPR fått en rad rättigheter, vilka regleras i
artiklarna 15-21 i förordningen. Då frågor av denna karaktär som regel är
brådskande föreslås för en ändamålsenlig hantering att kommunstyrelsen
delegerar till kommundirektören att fatta beslut rörande registrerades

Postadress

Besöksadress

Stortorget 7

Telefon växel

046-35 50 00

Internetadress

www.lund.se

E-post

kommunkontoret@lund.se

Tjänsteskrivelse
2018-10-16

2 (3)
Diarienummer

KS 2018/0427
rättigheter enligt artiklarna 15-21 GDPR. Tanken är att beslut i denna typ
av frågor ska beslutas av enhetschef.
I vissa fall har den personuppgiftsansvarige rätten att vägra tillmötesgå
en registrerads begäran eller att ta ut en rimlig avgift för att täcka de
administrativa kostnaderna för att hantera en inkommen begäran. Detta
regleras i artikel 12.5 i förordningen. Då frågor av denna karaktär som
regel är brådskande föreslås för en ändamålsenlig hantering att
kommunstyrelsen delegerar till kommundirektören att fatta beslut enligt
artikel 12.5 GDPR. Tanken är att beslut i denna typ av frågor ska beslutas
av avdelningschef.
I vissa fall har den personuppgiftsansvarige rätten att förlänga
handläggningstiden gällande den registrerades rättigheter. Enligt
huvudregeln ska en begäran handläggas utan onödigt dröjsmål och under
alla omständigheter inom en månad efter att begäran mottagits. Om
begäran är komplicerad eller om det inkommit ett stort antal begäranden
samtidigt kan handläggningstiden dock förlängas med ytterligare två
månader enligt artikel 12.3 GDPR. Då frågor av denna karaktär i regel är
brådskande föreslås för en ändamålsenlig hantering att kommunstyrelsen
delegerar till kommundirektören att fatta beslut enligt artikel 12.3 GDPR.
Tanken är att beslut i denna typ av frågor ska beslutas av avdelningschef.

Teckna personuppgiftsbiträdesavtal
I nuvarande delegationsordning är frågan om tecknande av
personuppgiftsbiträdesavtal enligt 30 § PUL delegerat till
kommundirektör med möjlighet att vidaredelegera. I GDPR regleras
frågor rörande personuppgiftsbiträdesavtal i artikel 28. Rätten att teckna
personuppgiftsbiträdesavtal föreslås även fortsättningsvis delegeras till
kommundirektör med rätt att vidaredelegera. Tanken är att avtalen
tecknas av avdelningschef.

Utse vikarierande dataskyddsombud
Kommunstyrelsen beslutade den 2 maj 2018, § 127, att delegera
beslutanderätt till förvaltningschef/kommundirektör att utse vikarierande
dataskyddsombud för tidsperioder om högst 12 månader. Denna
beslutanderätt bör föras in i delegationsordningen.

Sammanfattning av föreslagna ändringar
Ovanstående förslag innebär att delegationsordningens nuvarande punkt
Ö:17-19 tas bort och ersätts av Ö:17-Ö:28.
Nuvarande punkt Ö:20 och Ö:21 numreras om till Ö:29 respektive Ö:30.

Tjänsteskrivelse
2018-10-16

3 (3)
Diarienummer

KS 2018/0427

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att fastställa föreliggande förslag till delegationsordning för
kommunstyrelsen jämte försättsblad.

Christoffer Nilsson

Jesper Jacobsson

Kommundirektör

Chefsjurist/Administrativ chef

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret, administrativa avdelningen
Akten

Delegationsordning för Kommunstyrelsen i Lunds kommun - försättsblad
Antagen av kommunstyrelsen den 20 juni 2018 den 7 november 2018.

Att fatta beslut med stöd av delegation
En kommunal nämnd har enligt 6 kap. 37 § och 7 kap. 5 § kommunallagen (2017:725), KL, rätt att uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller
ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.
Att fatta beslut med stöd av delegation innebär att ärendet avgörs och endast kan ändras efter överklagande i lagstadgad ordning. Beslutsfattarens
överordnade eller den delegerande nämnden kan alltså inte ändra beslutet. Däremot behåller delegerande nämnd eller förvaltningschef (vid
vidaredelegation) sin beslutsrätt och kan föregripa delegatens beslut genom att själv ta över ärendet och besluta.
Rätten för viss befattning att fatta beslut med stöd av delegeringsbestämmelser omfattar även förordnad vikarie.

Begränsningar vid delegationsbeslut
Om kommunfullmäktige eller nämnden fattat beslut om riktlinjer för verksamheten ska dessa följas när delegat fattar beslut. Delegaten ska förvissa sig
om att behövliga medel finns för de kostnader som beslutet kan innebära.

Vissa beslut får inte delegeras
Enligt 6 kap. 38 § KL får beslutanderätten inte delegeras när det gäller:
1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,
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2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut som fattats av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige
har överklagats (gäller således inte om delegat fattat det överklagade beslutet),
3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt,
4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden, och
5. vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter.

Alla beslut ska anmälas
Beslut som fattats med stöd av delegation ska anmälas till nämnden.
Om beslutsrätten delegeras till anställd med förvaltningschefs ställning kan den kompletteras med en rätt för förvaltningschefen att överlåta uppdraget
till annan anställd. Detta kallas för vidaredelegering. Beslut efter vidaredelegering ska anmälas till huvuddelegaten, som därefter ska anmäla beslutet till
nämnden.
Genom att anmälan tas upp i nämndens protokoll kan tidsfristen för överklagande genom laglighetsprövning börja löpa. Detta sker när bevis om
protokollets justering anslås på kommunens officiella anslagstavla.

Hur anmäls beslut?
För närvarande ska delegat och vidaredelegat löpande föra in de delegerade besluten i ett specifikt utpekat dokument som finns i förvaltningens
nätverksmappar. Därefter anmäls besluten genom att dokumentet presenteras som en punkt vid varje nämndsammanträde.

Verkställighet anmäls inte
När t.ex. en tjänsteman genomför de beslut som fattats utgör detta inte beslut, utan en verkställighetsåtgärd. Notera att i de ärenden där nämnden eller
styrelsen delegerat beslutanderätten kan det vara samma tjänsteman som fattar beslutet och verkställer det. Verkställighetsåtgärder ska inte anmälas.

Gränsdragning mellan beslut och verkställighet
Gränsdragningen mellan beslut och verkställighet är ibland svår att göra och det går inte att med stöd av kommunallagen dra någon exakt gräns.
Kännetecknande för ett beslut är att det finns alternativa lösningar och att beslutsfattaren måste göra vissa överväganden och bedömningar. Oftast kan
2

en enskild också ha intresse av att överklaga beslutet till högre instans. Verkställighet innebär oftast tillämpning/genomförande av ett tidigare fattat
beslut. Åtgärder av vardaglig karaktär, inom budget och inom verksamhetsområdet, som behövs för att verksamheten ska kunna bedrivas utgör i regel
verkställighet. Särskilt vid målstyrning finns stor frihet för tjänstemännen att avgöra hur beslutet ska verkställas inom antagna riktlinjer.
Exempel på verkställighet är:






debitering av avgift enligt taxa,
direktupphandling,
öppnande av ett bankkonto,
beviljande av normal semesterledighet, eller
beviljande av anställds deltagande i enstaka kurser och konferenser.

Attestordning
Beslutanderätt på delegation ska inte förväxlas med attesträtt. Attest innebär kontroll av ekonomiska transaktioner och attesträtt är en behörighet att
belasta viss verksamhet med kostnader eller utgifter. Regler om attesträtt finns i attestordningen. Här anges också hur attestering ska gå till.

Uppdatering av delegationsordning
När nämnd beslutar att ändra en delegation eller när förändring av delegat för vidaredelegation sker, måste en uppdatering av dokumenten ske
omgående.
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Delegationsordning för Kommunstyrelsen i Lunds kommun
Antagen av kommunstyrelsen den 20 juni 2018, § 169. den 7 november 2018, § .
Nr

Ärende
Övergripande uppgifter
Allmänt
Beslut i ärenden som är så brådskande att
nämndens avgörande inte kan avvaktas.

Ö:1

Delegat

Lagrum

Anmärkning

KS Ordf. (om
möjligt efter samråd
med presidiet)

6:39 KL

Sådana beslut ska anmälas vid nämndens nästa
sammanträde.

Ö:2

Inom förvaltningen – Skriftligt beslut att inte
lämna ut allmän handling.

Kom.dir.

6:3 OSL

Kom.dir. kan vidaredelegera.

Ö:3

Inom förvaltningen – Uppställande av
förbehåll i samband med utlämnande av
allmän handling.

Kom.dir.

10:13-14
OSL

Kom.dir. kan vidaredelegera.

Ö:4

Inom förvaltningen – Prövning av om
överklagande kommit in i rätt tid.

Kom.dir.

24 § FL

Kom.dir. kan vidaredelegera.

Ö:5

Inom förvaltningen – Beslut att avvisa för
sent inkommet överklagande.

Kom.dir.

24 § FL

Kom.dir. kan vidaredelegera.

1

Ö:6

Yttranden om allmän kameraövervakning.

KSAU

18 § LAK

Ö:7

Yttranden till länsstyrelsen avseende
tillförordnande av borgerliga vigselförrättare
samt begravningsombud.
Yttranden som inte är av större vikt till andra
myndigheter.
Inom förvaltningen - Beslut att avstå från
yttrande gällande remisser av mindre
betydelse.

KSAU

4:3 ÄktB,
10:2 BegL

Ö:8
Ö:9

Ö:10 Inom förvaltningen – Anta eller förkasta
förlikning eller annan överenskommelse i
mål eller ärende som omfattar ett ekonomiskt
värde om högst två prisbasbelopp.
Ö:11 Kommunövergripande – Beslut att
överlämna myndighetens handlingar till
kommunarkivet utöver vad som framgår av
dokumenthanteringsplan.
Ö:12 Beslut om förtroendevaldas deltagande i
kurser.
Ö:13 Beslut om tillstånd att använda kommunens
vapen.
Ö:14 Beslut om utdelande av Lunds kommuns
miljöpris.
Ö:15 Beslut om krav på Lunds kommuns
miljöledningssystem.
Ö:16 Föreskrift om förbud helt eller delvis mot
eldning utomhus samt om liknande
förebyggande åtgärder mot brand
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KSAU
Kom.dir. (om
möjligt efter hörande
av presidiet)
Kom.dir.

Kom.dir. kan vidaredelegera.
Inkluderar bl.a. skadeståndsärenden.

Kom.dir.

Kom.dir. kan vidaredelegera.

KSAU
KSAU
KSMHU
KSMHU
Kom.dir.

2:7 FSO

Kom.dir. kan vidaredelegera.

Övergripande uppgifter
Personuppgiftsärenden
Ö:17 Inom förvaltningen – Beslut i fråga om
utlämnande av registerutdrag/information.

Kom.dir.

26, 27 och 42
§§ PUL

Kom.dir. kan vidaredelegera.

Ö:18 Inom förvaltningen – Beslut om rättelse,
blockering eller utplåning av
personuppgifter.
Ö:19 Inom förvaltningen – Tecknande av avtal
med personuppgiftsbiträde.
Ö:17 Beslut i fråga om förlängd handläggningstid
med anledning av komplicerad begäran eller
att ett stort antal begäranden inkommit
Ö:18 Beslut i fråga om att ta ut en rimlig avgift
som täcker de administrativa kostnaderna för
att vidta den åtgärd som begärts enligt artikel
15-21 GDPR
Ö:19 Beslut i fråga om att vägra tillmötesgå en
begäran som gjorts enligt artikel 15-21
GDPR
Ö:20 Beslut i fråga om registrerads rätt till tillgång

Kom.dir.

28 § PUL

Kom.dir. kan vidaredelegera.

Kom.dir.

30 § PUL

Kom.dir. kan vidaredelegera.

Kom.dir

art 12.3
GDPR

Kom.dir kan vidaredelegera.

Kom.dir

art 12.5 a)
GDPR

Kom.dir. kan vidaredelegera.

Kom.dir

art 12.5 b)
GDPR

Kom.dir. kan vidaredelegera.

Kom.dir

art 15 GDPR

Kom.dir. kan vidaredelegera.

Ö:21 Beslut i fråga om registrerads rätt till rättelse

Kom.dir

art 16 GDPR

Kom.dir. kan vidaredelegera.

Ö:22 Beslut i fråga om registrerads rätt till
radering (”rätt att bli bortglömd”)
Ö:23 Beslut i fråga om registrerads rätt till
begränsning av behandling
Ö:24 Beslut i fråga om anmälningsskyldighet
avseende rättelse eller radering av
personuppgifter och begränsning av
behandling

Kom.dir

art 17 GDPR

Kom.dir. kan vidaredelegera.

Kom.dir

art 18 GDPR

Kom.dir. kan vidaredelegera.

Kom.dir

art 19 GDPR

Kom.dir. kan vidaredelegera.
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Ö:25 Beslut i frågan om registrerads rätt till
dataportabilitet
Ö:26 Beslut i fråga om registrerads rätt att göra
invändningar
Ö:27 Tecknande av avtal med
personuppgiftsbiträde.
Ö:28 Beslut i fråga om att utse vikarierande
dataskyddsombud för tidsperioder om högst
12 månader.
Övergripande uppgifter
Planärenden
Ö:20 Inom förvaltningen – Yttrande i
29
detaljplaneärenden i samband med remiss
under granskningsskedet.

Kom.dir

art 20 GDPR

Kom.dir. kan vidaredelegera.

Kom.dir

art 21 GDPR

Kom.dir. kan vidaredelegera.

Kom.dir

art 28 GDPR

Kom.dir kan vidaredelegera.

Kom.dir

art 37 GDPR

Ö:21 Inom förvaltningen – Beslut om att avstå
30
från yttranden rörande planärenden av
mindre betydelse.

Kom.dir. (om
möjligt efter hörande
av presidiet)

Personalärenden
Tillsättningar, anställningar
Beslut om tillsvidare- och visstidsanställning
inom förvaltningen.

P:1
P:2

Beslut om löne- och anställningsvillkor för
förvaltningschefer.

P:3

Kom.dir.

Kom.dir.

2:4-5 AB

KSAU

2 kap. 7 §
förordningen

Beslut om kommunövergripande
Kom.dir.
omplacering och åtgärder i samband därmed.
4

Kom.dir. kan vidaredelegera.

(2003:789)
om skydd
mot olyckor
Kom.dir. kan vidaredelegera.

P:4

Beslut att vakanta tjänster ska få tas i
anspråk för kommunövergripande
omplaceringsåtgärder.
Besluta om inskränkningar i
nämnders/styrelsers rätt att ledigförklara
befattningar.
Utse ledamöter till styrgrupper inom ramen
för utskottets ansvarsområde.
Personalärenden
Tjänstledigheter, entlediganden, löner m.m.
Inom förvaltningen – Beslut om facklig
företrädares ledighet på grund av det
fackliga uppdraget och anställningsförmåner
i samband med denna ledighet.
Kommunövergripande – Beslut att fastställa
förhandlade löner efter årlig lönerevision.

Kom.dir.

Inom förvaltningen – Beslut att säga upp
arbetstagare från tjänst på grund av
arbetsbrist eller personliga skäl.
P:10 Inom förvaltningen – Beslut om avskedande.

Kom.dir.

7:33-34 AB
7 § LAS

Kom.dir. kan vidaredelegera.

Kom.dir.

18-20 §§
LAS

Kom.dir. kan vidaredelegera.

Kom.dir.

3:8 AB

Kom.dir. kan vidaredelegera.

Se särskild
delegation.

3 kap. AML

Enligt reglementena ansvarar nämnderna för
arbetsmiljöfrågor inom sitt verksamhetsområde.
Det är upp till varje nämnd vilka uppgifter inom
detta ansvar som vidaredelegeras till tjänstemän
inom respektive förvaltning.

P:5
P:6

P:7

P:8
P:9

Personalärenden
Övrigt
P:11 Inom förvaltningen – Beslut om att inte
tillåta viss bisyssla.
P:12 Ansvar för arbetsmiljöuppgifter.
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Kom.dir. kan vidaredelegera.

KSAGU
KSMHU

Kom.dir. (i samråd
med förhandlingschefen)

(1974:358) 6- Kom.dir. kan vidaredelegera.
7 §§ LFF

Kom.dir.

P:13 Inom förvaltningen – Beslut om disciplinära
åtgärder (skriftlig varning).

Kom.dir.

P:14 Beslut om avgångsvederlag.

KSAGU

P:15 Beslut att teckna lokala kollektivavtal.

KSAGU

P:16 Besluta att lämna uppdrag som avses i 6 kap.
3 § lagen (2009:47) om vissa kommunala
befogenheter.

KSAGU

P:17 Besluta om undantag från
samordningsbestämmelser i gällande
kollektivavtal.

KSAGU

P:18 Avgöra frågor om tolkning och tillämpning
KSAGU
av lag, avtal och andra bestämmelser rörande
förhållandet mellan kommunen som
arbetsgivare och dess arbetstagare.
P:19 Beslut om stridsåtgärd.

KSAGU

P:20 Beslut att godkänna förhandling enligt
gällande lagstiftning om förhandlingsrätt
utom vad gäller 11-14 och 38 §§ lagen om
medbestämmande i arbetslivet inom andra
nämnders verksamhetsområde.

KSAGU

Ekonomiärenden
Medelsförvaltning, avtal m.m.
Besluta om attestordning för
kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges
ansvarsområden.

E:1

6

KSAU

3:10-11 AB

Kom.dir. kan vidaredelegera.

E:2

Besluta om attestordning för
kommunkontoret.
Beslut om utfärdande av företagskort med
kommunen som betalningsansvarig för
a) förvaltningschef
b) annan tjänsteman inom förvaltningen.
Beslut om av-/nedskrivning av fordringar
överstigande två prisbasbelopp.
Inom förvaltningen – Beslut om av/nedskrivning av fordringar upp till två
prisbasbelopp.

E:3

E:4
E:5

E:6

Kom.dir.
a) KS ordf.
b) Kom.dir.

(För kommunalråd tas detta beslut av
kommunstyrelsen)
KSAU
Kom.dir.

Beslut i ärenden rörande utlåning och borgen Kom.dir.
till majoritetsägda bolag, kommunalförbund
och minoritetsägda bolag inom den ram som
beslutats av kommunfullmäktige.
Beslut att ta upp och konvertera/lösa in lån
Kom.dir.
inom den ram som beslutats av
kommunfullmäktige.

E:7

E:8

Kom.dir. kan vidaredelegera.

Kom.dir. kan vidaredelegera.

Kom.dir. kan vidaredelegera.

Kom.dir. kan vidaredelegera.

Beslut om placeringar och omplaceringar i
värdepapper för pensionsmedel inom ramen
för kommunens placeringspolicy.
E:9 Beslut om omplacering av tillgångar i
stiftelser som förvaltas av kommunen inom
ramen för fastställd placeringspolicy.
Ekonomiärenden
Lokalinvesteringar
E:10 Beslut att avseende lokalinvesteringar
bevilja medel för förstudier inom ramen för
kommunstyrelsens reserverade medel.

Kom.dir.

Kom.dir. kan vidaredelegera.

Kom.dir.

Kom.dir. kan vidaredelegera.

E:11 Beslut att godkänna avvikelse i

KSAU

7

KSAU

investeringsprojekt gällande beställningar
som godtagits av kommunstyrelsen.
E:12 Kommunövergripande – Beslut att bevilja
medel för driftkostnader till följd av
godtagna lokalbeställningar upp till
500 000 kr inom ramen för
kommunstyrelsens reserverade medel för
driftskonsekvenser.
E:13 Inom förvaltningen – Beslut om
lokalinvesteringar inom kommunstyrelsens
verksamhetsområde upp till 5 000 000 kr.

Kom.dir.

Kom.dir. kan vidaredelegera.

Kom.dir.

Kom.dir. kan vidaredelegera.

E:14 Inom förvaltningen – Ansöka om driftmedel
för investeringar upp till 500 000 kr per
objekt.
E:15 Beslut att teckna hyresavtal inom
kommunstyrelsens verksamhetsområde för
externa hyresavtal med en årshyra om
maximalt 500 000 kr, samt beslut att säga
upp lokalhyresavtal som tecknats av
delegaten.
Ekonomiärenden
Upphandling
E:16 Kommunövergripande – Fastställa
förfrågningsunderlag, anta anbud, teckna
avtal samt avbryta upphandling.

Kom.dir.

E:17 Gällande verksamhetsspecifika varor och
tjänster fastställa förfrågningsunderlag, anta
anbud, teckna avtal samt avbryta
upphandling.

Kom.dir.

8

Kom.dir.

Kom.dir.

Kom.dir. kan vidaredelegera.

LOU

Kom.dir. kan vidaredelegera.

Kom.dir. kan vidaredelegera.

Ekonomiärenden
Övrigt
E:18 Beslut om fördelning av miljöanslaget enligt
gällande riktlinjer.
E:19 Beslut om utdelning av donationsmedel.

KSMHU
KSAU

E:20 Beslut om att använda av
kommunfullmäktige reserverade medel till
kommunstyrelsens förfogande upp till ett
belopp om 30 000 kr per utbetalning.

KSAU

E:21 Beslut om utbetalning av medel från fonder
och stiftelser.
E:22 Beslut om utbetalning ur Lunds kommuns
klimatfond.

KSAU

9

KSMHU

Kommunkontoret

Tjänsteskrivelse

Administrativa avdelningen

2018-09-13

1 (2)
Diarienummer

KS 2018/0367

Gunnar Jönsson

Kommunstyrelsen

046-355922
gunnar.jonsson@lund.se

Partiernas redovisning av partistöd för 2017 och
Kommunfullmäktiges årliga beslut om partistöd för
2019
Sammanfattning
Nya regler för kommunalt partistöd i kommunallagen har trätt i kraft den
1 februari 2014. Reglerna tillämpas fr.o.m. mandatperioden 2014-2018.
Enligt 4 kap 32 § kommunallagen ska beslut om att betala ut partistöd
fattas av fullmäktige minst en gång per år

Beslutsunderlag
Regler om kommunalt partistöd beslutade av KF 2018-09-27
Partiernas redovisning av mottaget lokalt partistöd 2017
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 13 september 2018

Barnets bästa
En barnkonsekvensbeskrivning bedöms inte relevant i ärendet.

Ärendet
Nya regler för kommunalt partistöd i kommunallagen har trätt i kraft den
1 februari 2014. Reglerna tillämpas fr.o.m. mandatperioden 2014-2018.
Enligt 4 kap 32 § kommunallagen ska beslut om att betala ut partistöd
fattas av fullmäktige minst en gång per år.
Samtliga partier har inkommit med redovisning av mottaget lokalt
partistöd för 2017 samt granskningsrapport.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att utbetala partistöd för 2019 i enlighet med Regler för
kommunalt partistöd i Lunds kommun.

Postadress

Box 41
22100 Lund

Besöksadress

Stortorget 7

Telefon växel

046-35 50 00

Internetadress

www.lund.se

E-post

kommunkontoret@lund.se

Tjänsteskrivelse
2018-09-13

2 (2)
Diarienummer

KS 2018/0367

Carin Hillåker
Tf kommundirektör
Beslut expedieras till:
Samtliga partier i fullmäktige
Akten

Jesper Jacobsson
Administrativ chef
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Granskningsintyg
Hqxqed infgas att redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödet har anviints.
Namnte

Namnfortydligande

\''rL
On,

Datum

L-'r^d tst?*o5* l.t

fa,t*s olcratl

Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Gunnar Jönsson
den 26 juni 2018 17:06
Gunilla Lindvall
Fwd: Partistödsgranskning

Hej !
Bilaga till vänsterpartiets redovisning av partistöd.
Gunnar
Skickat från min iPad
Vidarebefordrat brev:
Från: Mats Olsson <mats.olsson@ekh.lu.se>
Datum: 26 juni 2018 17:02:42 CEST
Till: "'gunnar.jonsson@lund.se'" <gunnar.jonsson@lund.se>
Kopia: Göran Fries (Goran.Fries@outlook.com) <Goran.Fries@outlook.com>
Ämne: Partistödsgranskning

Hej Gunnar!
Vår kassör Göran Fries uppmärksammade mig på att jag som revisor
missat att beskriva hur granskningen har skett. Nu befinner jag mig i
Smålands djupa skogar med obefintliga möjligheter att skanna,
underteckna och skicka dokument. Hoppas att nedanstående
dokument kan duga.
Hälsningar
Mats
Granskningsrapport
Som revisor för Vänsterpartiet i Lund har jag genomfört en granskning av
alla dess räkenskaper för 2017. Underlag har varit kassabok och verifikat. Jag
har då kunnat konstatera att partistödet från Lunds kommun har använts på
det vis som redovisas i rapporten och att såväl intäkter som utgifter är
verifierade.
Lund 2018-06-26

Mats Olsson

1

REGLER FÖR KOMMUNALT PARTISTÖD I LUNDS KOMMUN
Antagna av kommunfullmäktige 2014-08-28, § 142. Reviderade den 24
november 2016, § 267. Reviderade den 27 september 2018 att gälla från den 1
januari 2019.
I kommunallagen (2017:725) finns grundläggande bestämmelser om kommunalt
partistöd. I Lunds kommun ska därutöver följande gälla.

§ 1 Rätt till partistöd
Det lokala partistödet i Lunds kommun utgår till partier som är representerade i
enlighet med vad som föreskrivs i 4 kap. 29 § andra stycket kommunallagen.
§ 2 Grundstöd och mandatstöd
Partistödet består av:
- Ett grundstöd som uppgår till 2,548 inkomstbasbelopp per parti och år samt
- Ett mandatstöd som uppgår till 0,91 inkomstbasbelopp per mandat och år
§ 3 Fördelning av partistöd
Vid fördelningen av partistöd beaktas endast mandat för vilken en ledamot är
fastställd enligt 14 kap. vallagen.
Upphör ett parti att vara representerat under ett verksamhetsår ska partistödet betalas
ut fram till och med en period av sex månader under kommande verksamhetsår och
därefter upphöra.
§ 4 Redovisning och granskning
En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att
partistödet har använts för det ändamål som anges i 4 kap. 29 § första stycket
kommunallagen. Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg.
Redovisningen ska inges till kommunstyrelsen innan juni månads utgång året efter
det aktuella verksamhetsåret.
§ 5 Årlig utbetalning
Partistöd betalas ut årligen i förskott efter beslut av fullmäktige.
Har redovisning och granskningsrapport enligt 4 kap. 31 § andra stycket
kommunallagen inte lämnats in till kommunstyrelsen inom i § 4 angiven tid får
fullmäktige besluta att inget stöd utbetalas för nästkommande år.

Kommunkontoret

Tjänsteskrivelse

Administrativa avdelningen

2018-10-23

1 (1)
Diarienummer

KS 2018/0167

Emma Mesan

Kommunstyrelsen

046-355949
emma.mesan@lund.se

Inbjudan till ägarträff med Sydvatten AB 2018
Sammanfattning
Sydvatten AB har bjudit in sina delägare till ägarträff torsdagen den
8 november 2018.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 23 oktober 2018.
Sydvatten AB:s inbjudan till ägarträff den 18 oktober 2018.

Barnets bästa
Någon barnkonsekvensanalys är inte relevant i ärendet.

Ärendet
Sydvatten AB har bjudit in sina delägare till ägarträff torsdagen den
8 november 2018 kl. 13.00.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att

utse två representanter för kommunen till ägarträff i Sydvatten
AB den 8 november 2018.

Christoffer Nilsson
Kommundirektör

Jesper Jacobsson
Chefsjurist/Administrativ chef

Beslut expedieras till:
Sydvatten AB
Akten

Postadress

Besöksadress

Stortorget 7

Telefon växel

046-35 50 00

Internetadress

www.lund.se

E-post

kommunkontoret@lund.se

Kommunkontoret

Tjänsteskrivelse

Administrativa avdelningen

2018-09-25

1 (2)
Diarienummer

KS 2018/0723

Gunnar Jönsson

Kommunstyrelsen

046-355922
gunnar.jonsson@lund.se

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 2013-1128, § 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

Postadress

Box 41
22100 Lund

Besöksadress

Stortorget 7

Telefon växel

046-35 50 00

Internetadress

www.lund.se

E-post

kommunkontoret@lund.se

Tjänsteskrivelse
2018-09-25

2 (2)
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
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Jesper Jacobsson
Administrativ chef

Miljönämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-09-13

§ 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

Justerare

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

Utdragsbestyrkande

1 (4)

Miljönämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-09-13
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

Justerare

Utdragsbestyrkande

2 (4)

Miljönämnden

Protokollsutdrag

3 (4)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-09-13

MN 2018/0096

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

Miljönämnden

Protokollsutdrag

4 (4)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-09-13

MN 2018/0096

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

Förvaringsplats för protokollet

Miljöförvaltningen, Brotorget 1, 222 37 Lund

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Sabina Lindell

Justerare

Utdragsbestyrkande

2018-10-15

Miljöförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Ledningen

2018-09-03

1 (3)
Diarienummer

MN 2018/0102.1
MR 2018.2189.1
Björn Berséus

Miljönämnden

046-359 52 60
bjorn.berseus@lund.se

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 sprängämnesprekursorer (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 hälsoskyddsområdet.
Den nu gällande taxan fastställdes av kommunfullmäktige 2013-1128 § 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

Tjänsteskrivelse
2018-09-03
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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 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 EGförordningen 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

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 bemanningsavgift 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.

Kommunkontoret

Tjänsteskrivelse

Administrativa avdelningen

2018-09-25

1 (2)
Diarienummer
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Gunnar Jönsson

Kommunstyrelsen

046-355922
gunnar.jonsson@lund.se

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 hälsoskyddsområdet.
Den nu gällande taxan fastställdes av kommunfullmäktige 2013-1128, § 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.
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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 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
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Jesper Jacobsson
Administrativ chef

Miljönämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-09-13

§ 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

Justerare

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

Utdragsbestyrkande

1 (4)

Miljönämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-09-13
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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Miljönämnden

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-09-13

MN 2018/0096

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

Miljönämnden

Protokollsutdrag

4 (4)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-09-13

MN 2018/0096

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

Förvaringsplats för protokollet

Miljöförvaltningen, Brotorget 1, 222 37 Lund

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Sabina Lindell

Justerare

Utdragsbestyrkande

2018-10-15

Miljöförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Ledningen

2018-09-03
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Björn Berséus

Miljönämnden

046-359 52 60
bjorn.berseus@lund.se

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 sprängämnesprekursorer (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 hälsoskyddsområdet.
Den nu gällande taxan fastställdes av kommunfullmäktige 2013-1128 § 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

Tjänsteskrivelse
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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.

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.

Kommunkontoret

Tjänsteskrivelse
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KS 2018/0725

Gunnar Jönsson

Kommunstyrelsen

046-355922
gunnar.jonsson@lund.se

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 2013-1128, § 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
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Jesper Jacobsson
Administrativ chef

Miljönämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-09-13

§ 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

Justerare

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

Utdragsbestyrkande

1 (4)

Miljönämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-09-13
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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Miljönämnden

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-09-13

MN 2018/0096

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

Miljönämnden

Protokollsutdrag
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-09-13

MN 2018/0096

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

Förvaringsplats för protokollet

Miljöförvaltningen, Brotorget 1, 222 37 Lund

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Sabina Lindell

Justerare

Utdragsbestyrkande

2018-10-15

Miljöförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Ledningen

2018-09-03
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Björn Berséus

Miljönämnden

046-359 52 60
bjorn.berseus@lund.se

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 sprängämnesprekursorer (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 hälsoskyddsområdet.
Den nu gällande taxan fastställdes av kommunfullmäktige 2013-1128 § 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.

Kommunkontoret

Tjänsteskrivelse

Administrativa avdelningen

2018-09-25
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KS 2018/0726

Gunnar Jönsson

Kommunstyrelsen

046-355922
gunnar.jonsson@lund.se

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 hälsoskyddsområdet.
Den nu gällande taxan fastställdes av kommunfullmäktige 2013-1128, § 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.

Postadress
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22100 Lund

Besöksadress

Stortorget 7

Telefon växel

046-35 50 00

Internetadress

www.lund.se

E-post

kommunkontoret@lund.se
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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
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Jesper Jacobsson
Administrativ chef

Miljönämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-09-13

§ 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

Justerare

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

Utdragsbestyrkande

1 (4)

Miljönämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-09-13
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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Miljönämnden

Protokollsutdrag

3 (4)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-09-13

MN 2018/0096

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

Justerare

Utdragsbestyrkande

Miljönämnden

Protokollsutdrag

4 (4)

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-09-13

MN 2018/0096

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

Förvaringsplats för protokollet

Miljöförvaltningen, Brotorget 1, 222 37 Lund

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Sabina Lindell

Justerare

Utdragsbestyrkande

2018-10-15

Miljöförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Ledningen

2018-09-03
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Diarienummer

MN 2018/0102.1
MR 2018.2189.1
Björn Berséus

Miljönämnden

046-359 52 60
bjorn.berseus@lund.se

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

Postadress

Box 41
221 00 Lund

Besöksadress

Brotorget 1

Telefon växel

046-35 50 00

Internetadress

www.lund.se

E-post

miljoforvaltningen@lund.se
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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 sprängämnesprekursorer (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 hälsoskyddsområdet.
Den nu gällande taxan fastställdes av kommunfullmäktige 2013-1128 § 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

Tjänsteskrivelse
2018-09-03
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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 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.

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.

2018-09-03

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

Tillsyn enligt miljöbalken som inte omfattas av nedanstående punkter

Timavgift i de fall
tillsynen inte ingår i
den årliga tillsynsavgiften enligt
taxebilaga 2
Timavgift i de fall
tillsynen inte ingår i
den årliga tillsynsavgiften 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

4h

2. Inrättande av avloppsanordning för 1-5 personekvivalenter

6h

3. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 6-25 personekvivalenter
4. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 26-200
personekvivalenter
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
Anmälan

9h
Timavgift
3h

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

4h

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

4h

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

Belopp
motsvarande årlig
tillsynsavgift för
verksamheten enligt
taxebilaga 2

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

2h

3-10 borrhål

4h

>10 borrhål

8h

2. Ytjordvärmepump

2h

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

2h

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)

2h

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

2h

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
Nivå 2, måttlig hälsorisk: Stickande eller skärande
skönhetsbehandling,
fotvård, akupunktur
Denna punkt gäller ej om verksamheten även utför tjänster enligt
Nivå 1
Lokalbyte för befintlig verksamhet
2. Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av
många människor

6h
4h

Timavgift
6h

3. Skol- och fritidsverksamhet
Skola inkl. fritidsverksamhet med mer än 400 elever

10 h

Skola inkl. fritidsverksamhet med högst 400 elever

8h

Förskola, öppen förskola, öppen och/eller fristående fritidsverksamhet för
barn och unga
Utökning av befintlig skola/förskola/fritidsverksamhet

6h
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
Undantag från spridning på vattenmättad, översvämmad, snötäckt eller frusen mark
enligt 24 § (SJVFS 2004:62)
Undantag från spridning under tiden den 1 november – den 28 februari enligt 25 §
(SJVFS 2004:62)

1h
3h
3h

KEMISKA PRODUKTER ENLIGT 14 KAP. MILJÖBALKEN
Prövning
Prövning av ansökan enligt 2 kap 40§ förordning (2014:425) om
bekämpningsmedel
Prövning av ansökan enligt 6 kap 1§ naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2015:2)
om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel
Anmälan

2h
Timavgift

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

2h

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

2h

Tillsyn
Handläggning av årligrapportering enligt 15 § förordning (2016:1128) om
fluorerade växthusgaser
Om brister i rapporteringen medför en handläggningstid
överstigande 2 timmar

2h
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)

1h

2018-09-03

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

2 kap 2 §

1.11

10

B

2 kap 3 §

1.20

C

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.
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.
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 §.

1.20-1

5

-

1.2001

2

U

-

1.2002

1

U

- Mer än 100 djurenheter
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.
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

-

1.3002

2

U

-

1.3003

2

U

Växthus eller kemikalieintensiv odling med en odlingsyta som är större än
5000 kvadratmeter.
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.
Anläggning för torkning av gödsel.

-

1.3004

2

U

-

1.3005

1

U

-

1.3006

2

U

Odling av jordbruksmark som är större än 100 hektar för produktion av
foder, livsmedel eller annan liknande jordbruksproduktion.
Odling av jordbruksmark som är större än 10 hektar men högst 100 hektar
för produktion av foder, livsmedel eller annan liknande
jordbruksproduktion.
Fruktodling med en odlingsyta som är större än 1 hektar.
FISKODLING OCH ÖVERVINTRING AV FISK

3 kap 1 §

5.10

12

B

3 kap 2 §

5.20

4

C

-

5.2001

1

U

Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 40 ton foder förbrukas per
kalenderår.
Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 1,5 ton foder förbrukas per
kalenderår, om inte verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §.
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

-

10.1001

1

U

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

B

50
40
30
11
5
31
31
31
11

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

-

10.2001

8

U

-

10.2002

4

U

-

10.2003

5

U

4 kap 4 §

10.30

10

C

-

10.3001

6

U

4 kap 5 §

10.40

5

C

10.4001

2

U

4 kap 6 §

10.50

10

C

-

10.5001

2

U

4 kap 7 §

10.60

8

C

-

10.6001

5

U

4 kap 8 §

11.10

10

A

4 kap 9 §

11.20

7

B

4 kap 10
§

11.30

5

C

- 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.
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.
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.
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.
Täkt för markinnehavarens husbehov av mer än 10 000 ton totalt uttagen
mängd naturgrus.
Täkt för markinnehavarens husbehov av högst
10 000 ton naturgrus (totalt uttagen mängd).
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 §.
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).
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.
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.
Anläggning för framställning, bearbetning eller omvandling av bränsle eller
bränsleprodukt som baseras på mer än 500 ton torv per kalenderår.
Anläggning för framställning, bearbetning eller omvandling av bränsle eller
bränsleprodukt som baseras på högst 500 ton torv per kalenderår.
Råpetroleum, naturgas och kol
Utvinning av råolja eller naturgas inom de fjällområden som anges i 4 kap.
5 § miljöbalken.
Utvinning av råolja eller naturgas inom andra områden än de som avses i
8 §.
Industriell tillverkning av briketter av kol eller brunkol.
Malm och mineral

4 kap 11
§

13.10

28

A

4 kap 12
§

13.20-i

18

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 §.
Anläggning för rostning eller sintring av metallhaltig malm, inbegripet
sulfidmalm.
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4 kap 13
§
4 kap 14
§

13.30

14

B

13.40

28

A

4 kap 15
§
4 kap 16
§

13.50

15

B

13.60

9

B

Anläggning för rostning eller sintring av metallhaltig malm för
provändamål.
Anläggning för annan bearbetning eller anrikning av malm, mineral eller
kol än rostning och sintring, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt
15 §.
Provbrytning inklusive annan bearbetning eller anrikning av malm, mineral
eller kol än rostning och sintring.
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

B

5 kap 2 §

15.20

60
28
16

5 kap 3 §

15.30

8

C

-

15.3001

4

U

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.
Slakteri med en produktion baserad på mer än 7 500 ton men högst
12 500 ton slaktvikt per kalenderår
Slakteri med en produktion baserad på mer än 50 ton men högst 7 500 ton
slaktvikt per kalenderår
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

5 kap 5 §

15.45

24

B

5 kap 6 §

15.50

C

15.50-1

16

15.50-2

8

-

15.5001

4

5 kap 7 §

15.80

15.80-1

U

C
10

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.
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.
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.
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
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

15.8001

3

PN Beskrivning
- Mer än 50 ton men högst 500 ton rökta produkter per kalenderår.
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

5 kap 9 §

15.95

34

B

5 kap 10
§

15.101

25

C

-

15.9001

6

U

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.
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.
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.
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
-

15.12501

C

20
12
2

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.

U

- Mer än 50 000 ton per kalenderår.
- Mer än 1 000 ton men högst 50 000 ton per kalenderår.
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.
Siloanläggning för torkning, rensning eller lagring av spannmål med en
lagringskapacitet av mer än 10 000 ton.
Livsmedel av kombinerade råvaror

-

15.12502

2

U

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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5 kap 13
§

15.141

32

B

5 kap 14
§

15.151

20

C

15.13101

4

U

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.
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.
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.
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

5 kap 16
§

15.180

15.180-1
15.180-2
15.180-3
-

15.18001

32

B
C

20
16
8
4

U

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

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
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 §.
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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5 kap 19
§

15.200

12

C

-

15.20001

4

U

5 kap 20
§

15.210

28

B

5 kap 21
§

15.220

4

C

-

15.22001

T

U

5 kap 22
§

15.230

34

B

5 kap 23
§

15.240

C

15.240-1
15.240-2
15.240-3

20
12
8

-

15.24001

2

U

-

15.24002

6

U

5 kap 24
§

15.250

28

B

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 §.
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.
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
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 §.
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 §.
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
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 §.
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.
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.
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
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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5 kap 25
§

15.260

16

C

-

15.26001

6

U

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
§.
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

-

15.27001

6

U

5 kap 27
§

15.280

C

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 §.
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
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
§.

15.280-5
15.280-6

20
8

-

15.28001

T

U

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

5 kap 30
§

15.340

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.
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.

15.340-1
15.340-2

C

-

15.34001

20
8
T

5 kap 31
§

15.350-i

20

U

B

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

- 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.
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
Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av
enbart vegetabiliska råvaror med en produktion av
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5 kap 32
§

15.360

8

C

-

15.36001

T

U

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.
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
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
6 kap 2 §

6 kap 3 §

B
56
40

17.20

B

17.20-1

40

17.20-2

36

17.20-3

25

17.30

13

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.
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

C

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.
Anläggning för förbehandling, färgning eller annan beredning av mer än
10 ton men högst 200 ton textilmaterial per kalenderår.
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U

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1
§.
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

7 kap 2 §

18.20

56

B

7 kap 3 §

18.30

15

C

-

18.3001

3

U

Anläggning för garvning av mer än 12 ton hudar eller skinn per dygn eller
mer än 3 000 ton hudar eller skinn per kalenderår.
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 §.
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
§.
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

8 kap 2 §

20.10

16

C

8 kap 3 §

20.20

20.20-1
20.20-2
20.20-3
8 kap 4 §

-

B

52
40
28

20.30

C

20.30-1
20.30-2

20
12

20.3001

4

U

20.3002

T

U

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.
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
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.
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.
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.
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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C

20.40-1

16

20.40-2

12

20.40-3

6

20.40-4

16

20.40-5

12

20.40-6

6

20.40-7

8

-

20.4001

T

U

-

20.4002

T

U

-

20.4003

T

U

8 kap 6 §

20.50-i

56

B

8 kap 7 §

20.60

8 kap 8 §

C

20.60-1

20

20.60-2

20

20.60-3

12

20.70

20

20.70-2

16

- 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.
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.
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.
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
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.
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

B

20.70-1

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.

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

8 kap 9§

TT

PN Beskrivning

12

20.80

C

20.80-1

12

20.80-2

8

20.80-3
20.80-4
20.80-5

4
12
8

-

20.8001

4

U

-

20.8002

T

U

8 kap 10
§

20.90

4

C

-

20.9001

T

U

8 kap 11
§

20.91

9

C

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

A

-

21.1001

80
65
50
55
12
5

9 kap 2§

21.30-i

44

A

9 kap 3 §

21.40

20

B

-

21.4001

5

U

U

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.
Anläggning för framställning av pappersmassa om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 1§
Anläggning för framställning av mer än 20 ton per dygn eller mer än 7 300
ton per kalenderår av papper, papp eller kartong.
Anläggning för framställning i industriell skala av högst 20 ton per dygn
eller högst 7 300 ton per kalenderår av papper, papp eller kartong.
Anläggning för framställning av papper, papp eller kartong om
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 1 eller 2§.
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TT

PN Beskrivning

FOTOGRAFISK OCH GRAFISK PRODUKTION
10 kap 1
§

22.10

25

C

10 kap 2
§
10 kap 3
§

22.20

10

C

22.30

20

B

10 kap 4
§

22.40

C

22.40-1

4

22.40-2

9

22.40-3

6

-

22.4001

3

U

-

22.4002

2

U

-

22.4003

1

U

-

22.4004

4

U

-

22.4005

2

U

Rulloffsettryckeri där tryckning sker med heatsetfärg.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt 19 kap. 2, 3 eller 4 §.
Anläggning med tillverkning av metallklichéer.
Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 50 000
kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller papperskopior
framkallas per kalenderår.
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.
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.
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.
Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten där högst 5 000
kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller papperskopior
framkallas per kalenderår.
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.
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
§
11 kap 2
§
11 kap 3
§
11 kap 4
§
11 kap 5
§
11 kap 6
§

23.05

88

A

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

23.10-i

60

A

Anläggning för tillverkning av koks.

23.11-i

70

A

Anläggning för förgasning eller förvätskning av kol.

23.12-i

88

A

Anläggning för framställning av kol (hårt kol).

23.13

110

A

23.20

60

B

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

TT

23.30

PN Beskrivning
A

23.30-1

180

23.30-2

Anläggning för raffinering av mineralolja eller gas.
- Mer än 500 000 ton per kalenderår.

11 kap 8
§

23.40

110
48

A

11 kap 9
§

23.50

48

A

- Högst 500 000 ton per kalenderår.
Anläggning för
1. upparbetning av bestrålat kärnbränsle,
2. framställning eller anrikning av kärnbränsle, eller
3. behandling, lagring eller slutförvaring av bestrålat kärnbränsle.
Behandling eller lagring av obestrålat kärnbränsle.

KEMISKA PRODUKTER
Organiska kemikalier
12 kap 1 §

24.01-i

96

A

12 kap 2 §

24.02-i

68

B

12 kap 3 §

24.03-i

96

A

12 kap 4 §

24.04-i

68

B

12 kap 5 §

24.05-i

96

A

12 kap 6 §

24.06-i

68

B

12 kap 7 §

24.07-i

96

A

12 kap 8 §

24.08-i

68

B

12 kap 9 §

24.09-i

96

A

12
§
12
§
12
§
12
§
12
§
12
§
12
§
12
§
12
§
12
§
12
§
12
§
12
§

kap 10

24.10-i

68

B

kap 11

24.11-i

96

A

kap 12

24.12-i

68

B

kap 13

24.13-i

96

A

kap 14

24.14-i

68

B

kap 15

24.15-i

96

A

kap 16

24.16-i

68

B

kap 17

24.17-i

96

A

kap 18

24.18-i

68

B

kap 19

24.19-i

96

A

kap 20

24.20-i

68

B

kap 21

24.21-i

96

A

kap 22

24.22-i

68

B

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 enkla kolväten per kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka
högst 20 000 ton enkla kolväten per kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka
mer än 20 000 ton syreinnehållande organiska föreningar per kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka
högst 20 000 ton syreinnehållande organiska föreningar per kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka
mer än 20 000 ton svavelinnehållande organiska föreningar per kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka
högst 20 000 ton svavelinnehållande organiska föreningar per kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka
mer än 20 000 ton kväveinnehållande organiska föreningar per kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka
högst 20 000 ton kväveinnehållande organiska föreningar per kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka
mer än 20 000 ton fosforinnehållande organiska föreningar per kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka
högst 20 000 ton fosforinnehållande organiska föreningar per kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka
mer än 20 000 ton halogenerade kolväten per kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka
högst 20 000 ton halogenerade kolväten per kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka
mer än 20 000 ton metallorganiska föreningar per kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka
högst 20 000 ton metallorganiska föreningar per kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka
mer än 20 000 ton plaster per kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka
högst 20 000 ton plaster per kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka
mer än 20 000 ton syntetgummi per kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka
högst 20 000 ton syntetgummi per kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka
mer än 20 000 ton färgämnen eller pigment per kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka
högst 20 000 ton färgämnen eller pigment per kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka
mer än 20 000 ton ytaktiva ämnen eller tensider per kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka
högst 20 000 ton ytaktiva ämnen eller tensider per kalenderår
Oorganiska kemikalier
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka
mer än 20 000 ton gaser per kalenderår
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PN Beskrivning

kap 24

24.24-i

68

B

kap 25

24.25-i

96

A

kap 26

24.26-i

68

B

kap 27

24.27-i

96

A

kap 28

24.28-i

68

B

kap 29

24.29-i

96

A

kap 30

24.30-i

68

B

kap 31

24.31-i

96

A

12 kap 32
§

24.32-i

68

B

12 kap 33
§

24.33-i

144

A

12 kap 34
§

24.34-i

68

B

12 kap 35
§
12 kap 36
§
12 kap 37
§

24.35-i

144

A

24.36-i

68

B

24.37

96

B

12 kap 38
§
12 kap 39
§
12 kap 40
§

24.38-i

96

A

24.39-i

60

B

12
§
12
§
12
§
12
§
12
§
12
§
12
§
12
§

24.40

24.40-1
24.40-2
24.40-3
24.40-4
12 kap 41
§

24.41

C

28
16
9
4
16

C

Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka
högst 20 000 ton gaser per kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka
mer än 20 000 ton syror per kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka
högst 20 000 ton syror per kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka
mer än 20 000 ton baser per kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka
högst 20 000 ton baser per kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka
mer än 20 000 ton salter per kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka
högst 20 000 ton salter per kalenderår
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
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
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
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
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka
mer än 1 000 ton växtskyddsmedel eller biocider per kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka
högst 1 000 ton växtskyddsmedel eller biocider per kalenderår
Anläggning för tillverkning i industriell skala av biotekniska organismer för
bekämpningsändamål
Läkemedel
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka
mer än 1 000 ton läkemedel, även mellanprodukter, per kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala tillverka
högst 1 000 ton läkemedel, även mellanprodukter, per kalenderår

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.
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
§
12 kap 43
§

24.42-i

96

A

24.43-i

68

B

Anläggning för att genom kemisk eller biologisk reaktion i industriell skala
tillverka mer än 1 000 ton sprängämnen per kalenderår
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
12 kap 45
§

PN Beskrivning

23
12

24.45

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

12 kap 46
§

TT

B

30
48
24
24
9

24.46

C

24.46-1

15

24.46-2
24.46-3

12
9

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

24.46-4

8

-

24.4601

6

U

-

24.4602

2

U

-

24.4603

6

U

12 kap 47
§

24.47

20

C

Anläggning för att genom endast fysikaliska processer, i försöks-, piloteller 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

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

GUMMI OCH PLASTVAROR
13 kap 1
§

25.10

25.10-1
25.10-2
13 kap 2
§

B

40
30

25.11

C

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

20
15
9
6

-

25.1101

T

13 kap 3
§

25.20

U
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.
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.
Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om produktionen
baseras på högst 1 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår.
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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3. annan plast, om produktionen baseras på mer än 20 ton plastråvara per
kalenderår.

25.20-1

20

25.20-2

24

25.20-3

16

13 kap 4
§

25.30

9

C

-

25.3001

T

U

13 kap 5
§
13 kap 6
§

25.40

16

B

25.50

- 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.

C

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

10
6
4
16

25.50-5

12

25.50-6

8

25.50-7

6

25.50-8

4

-

25.5001

T

U

-

25.5002

T

U

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 §.
Anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka produkter av
plast, om produktionen baseras på högst 1 ton plastråvara per kalenderår.
Anläggning för flamlaminering med plast.
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.
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.
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
§
14 kap 2
§

26.05-i

40

B

26.10-i

40

B

-

26.1001

7

U

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

26.20-1

23

26.20-2

15

26.20-3

23

26.20-4

15

14 kap 4
§

26.30

8

C

-

26.3001

2

U

14 kap 5
§

26.40

16

C

14 kap 6
§

26.50-i

28

B

14 kap 7
§
-

26.51

28

B

26.5101

4

U

14 kap 8
§

26.60

17

C

-

26.6001

4

U

14 kap 9
§

26.70-i

130

A

-

26.7001

8

U

14 kap 10

26.80

130

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.
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 §.
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.
Anläggning för tillverkning av glasfiber.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1
§.
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.
Anläggning för att genom bränning tillverka mer än 50 ton keramiska
produkter per kalenderår, om glasyr med tillsats av tungmetaller används.
Anläggning för att genom bränning tillverka högst 50 ton keramiska
produkter per kalenderår, om glasyr med tillsats av tungmetaller används.
Anläggning för tillverkning av mer än 100 ton keramiska produkter per
kalenderår
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 6
eller 7 §.
Anläggning för tillverkning av högst 100 ton keramiska produkter per
kalenderår.
Cement, betong, kalk, krita och gips
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.
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.
Anläggning för tillverkning av cement.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 9 §.
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14 kap 11
§
14 kap 12
§

26.90-i

32

B

26.100

12

C

-

26.10001

6

U

14 kap 13
§

26.110

18

C

-

26.11001

5

U

14 kap 14
§
-

26.120

36

C

Anläggning för tillverkning i ugn av mer än 50 ton kalk per dygn eller mer
än 12 500 ton kalk per kalenderår.
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 §.
Anläggning för tillverkning av kalk, krita eller kalkprodukter för en
produktion på högst 5 ton per kalenderår.
Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton
1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller
2. varor av betong, lättbetong eller cement per kalenderår.
Anläggning för tillverkning av högst 500 ton
1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller
2. varor av betong, lättbetong eller cement per kalenderår.
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
§
14 kap 16
§

26.130-i

44

B

Anläggning för tillverkning av asbest eller av asbestbaserade produkter.

26.140

44

B

14 kap 17
§

26.150

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

C

26.150-1
26.150-2

11
11

-

26.15001

T

U

14 kap 18
§
14 kap 19
§

26.160

11

C

26.170-i

20

B

26.17001

6

U

26.180

10

C

14 kap 20
§

- Inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser.
- Utanför område med detaljplan eller områdesbestämmelser i mer än 90
kalenderdagar under en tolvmånadersperiod.
Asfaltverk eller oljegrusverk som ställs upp utanför område med detaljplan
eller områdesbestämmelser i högst 90 kalenderdagar under en
tolvmånadersperiod.
Anläggning för tillverkning av varor av asfalt
Anläggning för tillverkning i ugn av mer än 50 ton per dygn eller mer än
12 500 ton magnesiumoxid per kalenderår.
Anläggning för tillverkning i ugn av högst 12 500 ton magnesiumoxid per
kalenderår.
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

15 kap 2
§

27.20

A

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.
Anläggning för att
1. producera järn eller stål (primär eller sekundär produktion), eller
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27.20-1
27.20-2
15 kap 3
§

TT

27.25-i

A
90
60

15 kap 4
§

27.26-i

60

15 kap 5
§

27.27-i

15 kap 8
§

A
A

27.27-i1

48

27.27-i2

40

27.27-i3

24

27.27-i4

12

27.27-i5

48

27.27-i6

40

27.27-i7

24

27.27-i8

12

27.31

32

27.32

27.32-1
27.32-2

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

50
36

27.25-i1
27.25-i2

15 kap 6
§
15 kap 7
§

PN Beskrivning

A
B

36
24

27.40-i

B

27.40-i1

32

27.40-i2

28

- Mer än 50 000 ton men högst 120 000 ton per kalenderår.
- Högst 50 000 ton per kalenderår.
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.
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.
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.
Anläggning för att behandla järnbaserade metaller genom kallvalsning av
mer än 100 000 ton stål per kalenderår.
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.
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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TT

27.40-i3

20

27.40-i4

12

27.50

PN Beskrivning
- 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.
B

27.50-1

20

27.50-2

8

27.50-3

12

27.50-4

8

15 kap 10
§

27.60

4

C

-

27.6001

2

U

15 kap 11
§

27.70-i

A

27.70-i1

90

27.70-i2

50

27.70-i3

28

27.70-i4

24

27.70-i5

80

27.70-i6

40

27.70-i7

28

27.70-i8

24

15 kap 12
§

27.80-i

20

15 kap 13
§

27.100-i

B

A

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.
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 §.
Anläggning för att gjuta järn, stål, aluminium, zink eller magnesium, om
produktionen är högst 10 ton per kalenderår.
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 ickejärnmetall 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.
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.
I gjuteri eller annan anläggning smälta eller legera icke-järnmetaller,
oavsett om metallerna är återvinningsprodukter eller inte, om produktion
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av bly eller kadmium är mer än 4 ton per dygn eller mer än 1 000 ton per
kalenderår.

27.100-i1 100
27.100-i2 75
27.100-i3 55

-

27.10001

15 kap 14
§

27.101-i

27.101-i1
27.101-i2
15 kap 15
§

15 kap 16
§

68
60
B

27.110-1

28

27.110-2

20

27.120

96
68
36
20
B

15 kap 18
§

27.140

72
40
28
20
16
12
6

-

27.14001

2

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

B

27.130

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

U
B

27.110

27.120-1
27.120-2
27.120-3
27.120-4
15 kap 17
§

6

- 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.
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.
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.

C

U

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.
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.
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 §.
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

B
40

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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16 kap 3
§

16 kap 4
§

TT

28.10-i2

30

28.10-i3

16

28.10-i4

12

28.20

PN Beskrivning

B

28.20-1

32

28.20-2

20

28.20-3

12

28.20-4

10

28.25

C

28.25-1

8

28.25-2

2

28.30

B

28.30-1
28.30-2

32
20

28.30-3

16

28.30-4

12

16 kap 5
§

28.40

8

C

-

28.4001

T

U

16 kap 6
§

28.50

B

- 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.
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.
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.
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.
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 §.
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.
Anläggning för termisk ytbehandling i form av varmdoppning eller termisk
sprutning med en
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metallförbrukning av mer än 2 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 15
kap. 3 §.

28.50-1

32

28.50-2

20

28.50-3

12

28.50-4

8

28.50-5

20

28.50-6

12

28.50-7

8

28.50-8
16 kap 7
§

28.71

6
T

C

-

28.7101

T

U

16 kap 8
§

28.80

20

B

16 kap 9 §

28.90

12

C

16 kap 10
§

28.95

28.95-1
28.95-2
-

28.9501

C

9
6
T

U

- 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.
Blästra mer än 500 kvadratmeter yta.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är anmälningspliktig enligt
10 §.
Blästra högst 500 kvadratmeter yta.
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 §.
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 §.
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.
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
§
17 kap 2
§
17 kap 3
§
17 kap 4
§
17 kap 5
§
17 kap 6
§

31.10

95

A

31.20

44

B

31.30

8

C

31.40-i

110

A

31.50

110

A

31.60

12

C

Anläggning för att tillverka batterier eller ackumulatorer som innehåller
kadmium, bly eller kvicksilver.
Anläggning för att tillverka batterier eller ackumulatorer som inte innehåller
kadmium, bly eller kvicksilver.
Anläggning för att tillverka eller reparera ljuskällor som innehåller
kvicksilver.
Anläggning för att tillverka grafitelektroder genom bränning eller
grafitisering.
Anläggning för att tillverka kol- eller grafitelektroder.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 4 §.
Anläggning för att tillverka elektrisk tråd eller elektrisk kabel.

METALLBEARBETNING
Motorer, turbiner och reaktorer
18 kap 1
§
18 kap 2
§

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.

34.20

10

C

Provbänk för motorer, turbiner eller reaktorer.
Motorfordon

18 kap 3
§

34.30

B

34.30-1

112

34.30-2

80

34.30-3

64

34.30-4

32

34.30-5

80

34.30-6

48

34.30-7

24

18 kap 4
§

34.40

20

C

-

34.4001

4

U

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.
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
§.
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

-

34.6001

10

U

-

34.6002

5

U

Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning med en
tillverkningsyta (utom yta för endast montering) större än 100 000
kvadratmeter.
Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning med en
tillverkningsyta (exklusive yta för endast montering) större än 1 000
kvadratmeter.
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

18 kap 8
§

B

34.70-1

60

34.70-2

50

34.80

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.
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.

34.80-1

20

34.80-2

9

34.80-3

6

-

34.8001

T

U

18 kap 9
§

35.10

112

A

-

35.1001

56

U

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.
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.

- 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.
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

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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§
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39.15
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B

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.
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.

39.15-1

30

- 1. mer än 5 ton halogenerade organiska lösningsmedel,

39.15-2
39.15-3
39.15-4

60
50
30

- 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,

39.15-5

50

39.15-6

35

- 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

39.15-7

52

39.15-8

44

19 kap 4
§

39.30

6

C

19 kap 5
§

39.35

8

C

19 kap 6
§

39.50

- 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.
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 §.

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§.
Anläggning där det per kalenderår förbrukas
1. mer än 1 ton halogenerade organiska lösningsmedel, eller
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2. mer än totalt 5 ton organiska lösningsmedel.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt 2, 3 eller 4 §.

39.50-1
39.50-2

16
16

39.50-3

9

-

39.5001

6

U

-

39.5002

6

U

-

39.5003

4

U

39.5004

2

U

- 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.
Anläggning där det per kalenderår förbrukas högst 1 ton halogenerade
organiska lösningsmedel
Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än 2,5 ton men högst 5
ton organiska lösningsmedel.
Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än 500 kg men högst 2,5
ton organiska lösningsmedel.
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

B

46

32

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.

Uppdaterad 2018-02-12

Lagrum KK
i MPF

39.60-3

TT

PN Beskrivning
- 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.

16

20 kap 2
§

39.70

9

C

-

39.7001

2

U

- 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.
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.
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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20 kap 3
§

39.80

12

B

-

39.8001

2

U

20 kap 4
§

39.90

6

C

-

39.9001

2

U

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.
Anläggning för lagring av mer än 50 miljoner normalkubikmeter naturgas
per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §.
Anläggning för lagring av högst 50 miljoner normalkubikmeter naturgas
per kalenderår.
Anläggning för lagring av mer än 5 000 ton kol, torv eller bränsleflis eller
annat träbränsle per
kalenderår.
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

21 kap 3
§

40.02

12

C

21 kap 4
§

40.05-i

44

B

21 kap 5
§

40.15

28

B

21 kap 6
§

40.20

12

C

21 kap 7
§

40.30

A

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 §.
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
Anläggning för förgasning eller förvätskning av andra bränslen än kol där
anläggningen har en kapacitet att överföra 20 megawatt tillförd
bränsleeffekt eller mer.
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 §.
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
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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§

21 kap 10
§
21 kap 11
§
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116
32

40.50-i

B

40.50-i1

72

40.50-i2

32

40.51

36

40.60

B
C

40.60-1

12

40.60-2

8

40.60-3

12

-

40.6001

2

U

21 kap 12
§

40.70

20

C

21 kap 13
§

40.90

10

B

21 kap 14
§

40.95

8

B

21 kap 15
§

40.100

3

C

- Total installerad tillförd effekt av mer än 300 megawatt.
- Gasturbin.
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.
Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av mer än
20 megawatt men mindre än 50 megawatt.
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.
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.
Gasturbinanläggning med en total installerad tillförd effekt av högst 20
megawatt.
Vindkraft
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.
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
§.
Verksamhet med
1. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 50 meter,

Uppdaterad 2018-02-12

Lagrum KK
i MPF

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.

-

40.10001

T

U

21 kap 16
§

40.110

16

C

21 kap 17
§
-

40.120

5

C

40.12001

2

U

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 13
eller 14 §.
Verksamhet med ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är lägre än 50
meter.
Värme- och kylanläggningar
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.
Anläggning för lagring av värme i mark, vattenområde eller i grundvatten
för en tillförd energimängd av mer än 3 000 megawattimmar.
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

-

41.9002

6

U

-

41.9003

2

U

Vattenverk med kemsteg för mer än 25 000 personer, eller utan kemsteg
för mer än 50 000 personer.
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.
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

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.

50.10-1

10

- 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.

50.10-2

8

50.1001

6

- 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..
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

U
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4. fler än 250 andra motordrivna fordon per kalenderår.

-

50.1002

4

U

-

50.1003

2

U

23 kap 2
§

50.20

C

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.
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.
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 §.

50.20-1

8

50.20-2

6

50.20-3

5

-

50.2001

4

U

-

50.2002

2

U

-

50.2003

4

U

- 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.
Anläggning där det per kalenderår hanteras högst 1 000 kubikmeter
flytande motorbränsle.
Anläggning där det per kalenderår hanteras högst 1 miljon
normalkubikmeter gas.
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

B

63.1001

128
80
56
32
16
12
6

U

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
Gäller för hamn där trafik medges för fartyg med en bruttodräktighet på
högst 1 350.
Punkten gäller inte hamn för Försvarsmakten.
Fiskehamn eller hamn för Försvarsmakten.
Anmälningsplikten gäller inte fiskehamn som är tillståndspliktig enligt 1 §.
Fritidsbåtshamn, för mer än 600 båtar, med uppläggning eller upptag

24 kap 2
§
-

63.20

12

C

63.2001

6

U

-

63.2002

4

U

63.2003

2

U

63.2004

T

U

Fritidsbåtshamn, för mer än 200 men högst 600 båtar, med uppläggning
eller upptag
Fritidsbåtshamn, för mer än 50 men högst 200 båtar, med uppläggning
eller upptag
Fritidsbåtshamn, för högst 50 båtar, med uppläggning eller upptag

63.2005

T

U

Fritidsbåtshamn utan uppläggning eller upptag
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TT

PN Beskrivning
Flygplatser

24 kap
3§

63.30

A

Civil flygplats med en instrumentbana som är längre än 1 200 meter.
Tillståndsplikten gäller inte flygplats som är tillståndspliktig enligt 4 §.

63.30-1

100

- Mer än 50 000 landningar per kalenderår.

63.30-2
63.30-3
63.30-4

B

- 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.
Flottiljflygplats eller civil flygplats med infrastruktur för militär
flygverksamhet, om instrumentbanan på flottiljflygplatsen eller den civila
flygplatsen är längre än 1 200 meter.
Flottiljflygplats eller civil flygplats med infrastruktur för militär
flygverksamhet, om instrumentbanan på flottiljflygplatsen eller den civila
flygplatsen är kortare än 1 200 meter.
Flygplats för motordrivna luftfartyg där mer än 500 flygrörelser per
kalenderår äger rum.
Anmälningsplikten gäller inte om flygplatsen är tillståndspliktig enligt 3
eller 4 §.
Flygplats för motordrivna luftfartyg där högst 500 flygrörelser per
kalenderår äger rum.
Annan trafikinfrastruktur

24 kap 4
§

63.40

65
45
25
36

-

63.4001

6

U

24 kap 5
§

63.50

6

C

-

63.5001

2

U

-

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

-

73.1001

40

U

-

73.1002

2

U

73.1003

T

U

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.
Kemiska eller biologiska laboratorier för utbildning med en total golvyta
som är större än 5 000 kvadratmeter.
Kemiska eller biologiska laboratorier med en total golvyta som är större än
20 kvadratmeter men högst 5 000 kvadratmeter.
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

Uppdaterad 2018-02-12

Lagrum KK
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26 kap 2
§

TT

74.10-1

20

74.10-2

12

74.20

9

PN Beskrivning
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”.

C

- 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.
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
§
27 kap 2
§
-

85.10

36

C

Sjukhus med fler än 200 vårdplatser.

85.1001

9

U

Sjukhus med högst 200 vårdplatser.

85.20

8

C

85.3001

2

U

Anläggning för sterilisering av sjukvårdsartiklar, om etylenoxid används
som steriliseringsmedel.
Tandläkarmottagning.

85.4001

T

U

Djursjukhus och liknande

RENING AV AVLOPPSVATTEN
28 kap 1
§

28 kap 2
§

90.10

B

90.10-1

75

90.10-2

55

90.10-3

35

90.11

90.11-1
90.11-2
90.11-3
28 kap 3
§

90.15-i

28 kap 4
§

90.16

90.16-1

B
75
55
35
16

B

C
11

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.
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.
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 §.
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

-

90.2001

6

U

-

90.2002

5

U

-

90.2003

50

U

- 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.
Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten med en
föroreningsmängd som motsvarar mer än 100 men högst 200
personekvivalenter.
Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten med en
föroreningsmängd som motsvarar mer än 25 men högst 100
personekvivalenter.
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

A

90.180-i1 160
90.180-i2 112
90.180-i3
29 kap 6 §

64

90.181-i

A

90.181-i1 160
90.181-i2 112
90.181-i3

64

29 kap 7 §

90.190

24

B

29 kap 8 §

90.191

24

B

29 kap 9 §

90.200-i

96

A

29 kap 10
§

90.201-i

96

A

29 kap 11
§

90.210-i

64

B

29 kap 12
§

90.211-i

64

B

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.
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.
Samförbränningsanläggning där farligt avfall förbränns, om den tillförda
mängden avfall är högst 10 ton per dygn men högst 2 500 ton per
kalenderår.
Avfallsförbränningsanläggning där farligt avfall förbränns, om den tillförda
mängden avfall är högst 10 ton per dygn eller högst 2 500 ton per
kalenderår.
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.
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.
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.
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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PN Beskrivning

29 kap 13
§

90.212-i

36

B

29 kap 14
§

90.213-i

36

B

29 kap 15
§

90.220

29 kap 16
§

B

90.220-1

24

90.220-2

16

90.220-3

12

90.221

B

90.221-1

24

90.221-2

16

90.221-3

12

29 kap 17
§

90.230

4

C

-

90.23001

2

U

29 kap 18
§

90.271

B

90.271-1
90.271-2

24
12

29 kap 19
§

90.281

4

C

-

90.28001

T

U

29 kap 20
§

90.290-i

96

A

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.
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.
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.
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.
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
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
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.
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.
Uppläggning av snö från gaturenhållning.
Deponering av icke-farligt avfall som inte är inert, om den tillförda
mängden avfall är mer än 100 000 ton per kalenderår.

Uppdaterad 2018-02-12

Lagrum KK
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29 kap 21
§

29 kap 22
§

29 kap 23
§

TT

90.300-i

PN Beskrivning
B

90.300-i1

44

90.300-i2

24

90.300-i3

16

90.310

B

90.310-1

32

90.310-2

20

90.310-3

12

90.320-i

A

90.320-i1 180
90.320-i2 128
90.320-i3

96

29 kap 24
§

90.330-i

56

29 kap 25
§

90.340

29 kap 26
§

B

B

90.340-1

32

90.340-2
90.341

12
4

C

90.34101

4

U

29 kap 27
§

90.381

9

B

29 kap 28
§

90.383

9

B

29 kap 29
§

90.391

6

C

29 kap 30
§

90.161

12

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.
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.
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
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 §.
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.
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.
Sluttäckt deponi som inte omfattas av anmälningsplikt enligt 26 §.
Återvinning eller bortskaffande av avfall som uppkommit i egen
verksamhet
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 §.
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 §.
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
Behandling av icke-farligt avfall genom biologisk behandling om avfallet
inte är park- och trädgårdsavfall och

Uppdaterad 2018-02-12

Lagrum KK
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TT

PN Beskrivning
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.

29 kap 31
§

90.171

C

90.171-1

8

90.171-2

6

90.171-3

4

-

90.17001

T

29 kap 32
§

90.241-i

Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen
1. är tillståndspliktig enligt 66 §, eller
2. är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 21 kap. 2 eller 3 §
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 §

U

B

- 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.
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
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.

90.241-i1

48

- behandla mer än 10 000 ton animaliskt avfall.

90.241-i2

24

29 kap 33
§

90.251

24

- behandla mer än 2 500 ton men högst
10 000 ton animaliskt avfall.
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

C

B

90.131-1

28

90.131-2

24

90.131-3

20

90.131-4

16

90.131-5

12

29 kap 35
§

90.141

6

C

29 kap 36
§

90.361

16

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.
Återvinning av icke-farligt avfall för anläggningsändamål på ett sätt som
kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, om föroreningsrisken
är ringa.
Uppgrävda massor
Behandling av farligt avfall som utgörs av uppgrävda massor, om
mängden avfall är högst 2 500 ton per kalenderår.
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29 kap 37
§

90.370

T

C

29 kap 38
§

90.382

T

C

Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt 25 eller 37 §.
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
Konvertera smittförande avfall på ett sjukhus
Avvattning

29 kap 39
§

90.375

29 kap 40
§

90.100

29 kap 41
§

29 kap 42
§

12

90.100-1

64

90.100-2

32

90.110

C

Avvattning av icke-farligt avfall, om mängden avfall som behandlas är
högst 2 000 ton
Mekanisk bearbetning och sortering

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 §.

C

90.110-1

16

90.110-2
90.110-3

12
T

90.70

B

- 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.
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
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.

90.70-1

28

90.70-2

24

29 kap 43
§

90.80

9

C

-

90.8001

T

U

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

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.

90.119-1

40

- 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
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.
Sortering av icke-farligt avfall, om mängden avfall är högst 1 000 ton per
kalenderår.
Elavfall
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90.119-2

16

29 kap 46
§

90.120

7

C

29 kap 47
§

90.29

T

C

- Den hanterade avfallsmängden är större än
10 000 ton per kalenderår.
- Den hanterade avfallsmängden är högst 10 000 ton per kalenderår.
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
Förbereda avfall för återanvändning
Lagring som en del av att samla in avfall

29 kap 48
§

90.30

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.

90.30-1

28

-1. mer än 300 000 ton och avfallet ska användas för byggnads- eller
anläggningsändamål, eller
2. mer än 100 000 ton i andra fall.

90.30-2

20

-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.

90.30-3

16

-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

-

90.4001

2

U

90.4002

2

U

29 kap 50
§

90.50

B

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.
Lagring av icke-farligt avfall som en del av att samla in det, om mängden
avfall vid något tillfälle är högst 10 ton.
Återvinningsplatser för producentavfall (förpackningar) avsedda för
allmänheten
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.

90.50-1

32

- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle är mer än 50 ton

90.50-2

28

- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle uppgår till:
6. mer än 10 ton men högst 50 ton annat farligt avfall.

90.50-3

20

- 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.

90.50-4

16

- 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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90.60

90.6001
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9

4

T

- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle uppgår till:

C

U

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.
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.
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
§
29 kap 53
§

90.454-i

96

A

Underjordsförvara mer än 50 ton farligt avfall.

90.455

96

A

29 kap 54
§
29 kap 55
§

90.457

52

A

Permanent lagring av kvicksilveravfall med minst 0,1 viktprocent
kvicksilver i djupt bergförvar.
Tillståndsplikten gäller inte om lagringen är tillståndspliktig enligt 52 §.
Underjordsförvara högst 50 ton farligt avfall.

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
§
29 kap 59
§

90.460

80

A

90.470

80

A

Behandling av högaktivt radioaktivt avfall, slutförvara radioaktivt avfall eller
lagra radioaktivt avfall.
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
§
29 kap 61
§
29 kap 62
§

90.480

180

A

90.485

104

B

90.500-i

104

B

Anläggning för geologisk lagring av koldioxid, om mängden koldioxid som
är planerad att lagras är mer än 100 000 ton
Anläggning för geologisk lagring av koldioxid, om mängden koldioxid som
är planerad att lagras är högst 100 000 ton
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
§
29 kap 64
§

90.510

104

B

90.520

9

C

29 kap 65
§

90.406-i

27

B

29 kap 66
§

90.405-i

32

B

29 kap 67
§

90.435-i

A

90.435-i1 180
90.435-i2 112
90.435-i3

52

29 kap 68
§

90.410

80

29 kap 69
§

90.420

A

B

90.420-1

64

90.420-2

40

90.420-3

24

Avskiljning av koldioxidströmmar för geologisk lagring av koldioxid från
anläggningar som inte är tillståndspliktiga enligt 62 §
Borrning i syfte att bedöma om en plats är lämplig för geologisk lagring av
koldioxid
Andra verksamheter med återvinning eller bortskaffande
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.
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.
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.
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.
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

16

90.420-5

12

29 kap 70
§

90.430

4

29 kap 71
§

90.440

29 kap 72
§

PN Beskrivning

C

A

- 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.
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.
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.

90.440-1

180

90.440-2

112

- den tillförda mängden avfall är mer än 10 000 ton men högst 25 000 ton
per kalenderår.

90.440-3

52

- den tillförda mängden avfall är mer än 2 500 ton men högst 10 000 ton
per kalenderår.

90.450

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.

90.450-1

44

- den tillförda mängden avfall är mer än 1 000 ton men högst 2 500 ton per
kalenderår

90.450-2

32

- den tillförda mängden avfall är mer än 50 ton men högst 1 000 ton per
kalenderår

90.450-3

16

- den tillförda mängden avfall är högst 50 ton per kalenderår

SKJUTFÄLT,
SKJUTBANOR
SPORTANLÄGGNINGAR
30 kap 1
§

92.10

30 kap 2
§

92.20

92.20-1
92.20-2
92.20-3

12

B
C

OCH

Skjutfält för skjutning med grovkalibriga vapen (kaliber större än 20
millimeter) eller för sprängningar av ammunition, minor eller andra
sprängladdningar.
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.

-

92.2001

8
6
4
2

30 kap
3§
-

92.30

6

C

- 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.
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.
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.

U

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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-

93.1001

6

U

-

93.1002

2

U

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 §.
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.
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

-

100.1002

6

U

-

101.1001

9

U

-

101.1002

4

U

-

101.1003

1

U

-

101.1004

12

U

-

101.1005

4

U

-

101.1006

1

U

Förbrukning av mer än 20 ton färg eller lack eller mer än 10 ton pulver per
kalenderår.
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
Omtappning av mer än 1 ton fullständigt halogenerade brom- eller
klorfluorkarboner per år.
Omtappning av mer än 100 kg men högst 1 ton fullständigt halogenerade
brom- eller klorfluorkarboner per år.
Omtappning av högst 100 kg fullständigt halogenerade brom- eller
klorfluorkarboner per år.
Omtappning av mer än 10 ton ofullständigt halogenerade brom- eller
klorfluorkarboner per år.
Omtappning av mer än 1 ton men högst 10 ton ofullständigt halogenerade
brom- eller klorfluorkarboner per år.
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

-

200.20-3

3

C

Stickande eller skärande skönhetsbehandling.
Denna punkt gäller ej om verksamheten även utför tjänster enligt 200.203.
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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Gunnar Jönsson

Kommunstyrelsen

046-355922
gunnar.jonsson@lund.se

Översyn av kultur- och fritidsnämndens taxor inför
2019
Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen gör varje år en översyn av kulturoch 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

Tjänsteskrivelse
2018-10-09

5 (6)
Diarienummer

KS 2018/0779
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
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Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

Kultur- och fritidsnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-09-20

§ 107

Översyn av kultur- och fritidsnämndens
taxor inför 2019
Dnr KU 2018/0197

Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen gör varje år en översyn av kulturoch 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.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2018-09-20
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 jämställdhetsperspektiv 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.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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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

Justerare
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-09-20

KU 2018/0360

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

Justerare

Utdragsbestyrkande
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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

Förvaringsplats för protokollet

Kultur- och fritidsförvaltningens kansli

Datum då anslaget tas ned

Underskrift
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Karin Larsson

Kultur- och fritidsnämnden

046-359 95 64
karin.larsson3@lund.se

Översyn av kultur- och fritidsnämndens taxor inför
2019
Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen gör varje år en översyn av kulturoch 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.

Postadress

Box 41
221 00 Lund

Besöksadress

Stora Södergatan 47

Telefon växel

046-35 50 00

Internetadress

www.lund.se

E-post

kultur-fritid@lund.se
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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.

Kultur- och fritidsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Stab

2018-09-04

3 (5)
Diarienummer

KU 2018/0197
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
Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen
Akten

Peder Severin
tf. administrativ chef

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
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Innehållsförteckning
Allmän information
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Kulturanläggningar
Lunds stadsteater
Lunds konsthall
Folkparken
Kulturskolan
Stenkrossen

5
5
6
6
7

Folkbibliotek
Biblioteksverksamhet

Allmän information
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kultur-, biblioteks-, idrotts- och fritidsverksamhet samt kommunövergripande ungdomsfrågor. I detta dokument finner du taxor
och avgifter för kommunens anläggningar, lokaler och tjänster inom verksamhetsområdena kultur och bibliotek.

Så här bokar du
•
•
•
•
•
•
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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

Mervärdesskatt (moms)

Taxor och avgifter för bibliotek och undervisning på Kulturskolan är inte momsbelagda. 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 dygnstid och veckodag. Detta gäller oavsett typ av tjänst och nyttjare.
Hyresbelopp uppges i kronor per timme om inget annat anges.

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, såsom 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 ovannämnda anledningar. Hyresgästen har i dessa fall inte rätt till
ersättning.
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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 hyresgästen, lägst 125 % av lokalhyran.
Aktivitet

Hyra av lokal
Hyra (max 8 tim)
Hyra, särskilt avtal föreläsning (4 tim)

Övrigt
Ljud- eller ljustekniker (exkl. 25 % moms)
Garderobsavgift (exkl. 25 % moms)

* Avgift avser efter 8 timmar.

** Garderobsavgift betalas av besökare.

Pris (kr/tillf.)

Pris (kr/tim)

16 000
9 000

1 500*

8

**

400*

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

Avgifter ordinarie öppettider
Grupper från skolor i andra kommuner
Vuxengrupper, vardag
Vuxengrupper, helgdag
Pensionärsgrupper

Kulturanläggningar
Lunds stadsteater
Lunds konsthall
Folkparken
Kulturskolan
Stenkrossen

Avgifter under icke ordinarie öppettider
Vuxengrupper, vardag
Vuxengrupper, helgdagar
Uthyrning av lokaler i konsthallen
Hela utställningslokalen, vardag under icke
öppethållande

Hela utställningslokalen, helgdag icke öppethållande
Personalkostnad, vardag ordinarie öppethållande (exkl. 25 % moms)
Personalkostnad, övriga tider (exkl. 25 %
moms)

Pris (kr/tillf.)

Pris (kr/tim)

500
800
1 500
500

-

800 (+timtaxa)
1 500 (+timtaxa)

410
570

2 750 (+timtaxa)

400

-

400

2 750 (+timtaxa)

-

500

500
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Folkparken

Lokaler

Minst antal timmar att boka lokaler i Folkparken är fyra timmar. Depositionsavgift
kan tas ut av hyresgästen, lägst 125 % av lokalhyran.

Fernströmsaulan
Övriga undervisningslokaler

Priserna gäller från hösten 2019 under förutsättning att lokalerna är iordningställda.

Aktivitet

Hyra av rotunda
Förening*
Företag

Övrigt
Tekniker (exkl. 25 % moms)

Pris Heldag
(8 tim)

Pris Halvdag
(4 tim)

Pris
(kr/tim)

7 000
9 000

4 000
5 000

900**
1 200**
400

* Ideell förening eller Lunds kommun
** Avgift avser efter 8 timmar.

Priserna gäller från 1 januari 2019.

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

Förskoleklasser (exkl. 25 % moms)
Grupper i klasserna 1-6 (exkl. 25 % moms)
Grupper i klasserna 7-9 (exkl. 25 % moms)

TAXOR OCH AVGIFTER 2019

1 200
500-900***

4 000****

1 400
700-1 100***

**** För lokalerna 16, 21 och 33

Pris inkl. stämning
(kr)
3 000
1 500

Stenkrossen

Priserna gäller från 1 januari 2019

Bygghallen
Konferensrum
< 18 pers.

Pris för
1 dag

Pris för
2 dagar

Pris för
3 dagar

Pris för
1 vecka

Pris per dag
utöver vecka

3 500

5 000

6 500

10 000

1 500

1 500

2 000

2 500

-

-

4 000

6 000

Tjänst
Städning (exkl. 25 % moms)
Tekniker (exkl. 25 % moms)
Annan personal (exkl. 25 % moms)

8 000

13 000

2 000

Pris vardag, kl
7-19 (kr/tim)

Pris övrig tid
(kr/tim)

400

500

400

500

400

500

Längre eller kortare hyresperioder och alternativa lokalkombinationer kan kostnadsberäknas vid varje enskilt tillfälle. Uthyrning av lokalerna sker endast i mån av tillgänglighet och Stenkrossen förbehåller sig rätten att neka uthyrning till evenemang
som inte är förenliga med Stenkrossens värdegrund och verksamhet (med fokus
konst, kultur, innovation).

Pris (kr/elev)

För friskola eller skola i annan kommun tillkommer moms på priset.
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Pris helgdag
(kr/tillf.)

Steinway D-flygel, no 563626, placerad i Folkparken
Steinway B-flygel, placerad i Folkparken

Svarta lådan
Pris (kr/termin)

Pris vardag
(kr/termin)

Hyra flygel

Objekt

Kulturskolan
Elevavgift

*** Priset är beroende av vilken lokal det gäller.

Pris vardag
(kr/tillf.)

20
25/30
30/40
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Biblioteksverksamhet

Priserna gäller från 1 januari 2019.
Avgift
Lån
Utomnordiskt fjärrlån
Fjärrlån, artikelkopior

Förlorat bibliotekskort
Nytt bibliotekskort, vuxen
Nytt bibliotekskort, barn

Förlorade eller skadade medier*
Vuxenlitteratur
Pocketböcker
Barnlitteratur
Daisy
Musik-CD/CD-böcker
DVD/TV-spel
Språkkurser
Enstaka tidskriftsnummer
Övertidsavgift

Vuxen, per exemplar (max 100 kr)
Barnmedia
Korttidslån, per exemplar (max 120 kr)
Tidskrift, per exemplar (max 50 kr)

Pris (kr)
200
självkostnad
40
20

350
100
200
200
250
700
600
75

Pris (kr/dag)
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

Folkbibliotek

Pris exkl. moms
(kr/st)

Pris inkl. moms
(kr/st)

2,40
4
4,80
8

3
5
6
10

Stadsbiblioteket
Atriumgården (max 75 pers.)
Kyrkan (max 35 pers./sittande max 25)

3 000/tillf.
500/halvdag

Hyrs ej ut
800/halvdag

Medborgarhuset och Genarps bibliotek
Stora salen
Welins rum
Medborgarhuset Genarp

100/tim
30/tim
1 250/dygn

200/tim
60/tim
2 500/dygn

Utskrift och kopiering
A4, svart/vit
A4, färg
A3, svart/vit
A3, färg
Objekt

Stadsbiblioteket
Stadsdelsbibliotek

Stångby bibliotek
Norra Fäladens bibliotek
Västers bibliotek
Klostergårdens bibliotek
Södra Sandby bibliotek
Dalby bibliotek
Veberöds bibliotek
Genarps bibliotek

Stadsdelsbiblioteken
Samlingssal (S Sandby, Dalby och Veberöd)

Pris, ideella för- Pris, företag/priningar i Lund (kr) vatpersoner (kr)

100/tim

200/tim
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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

Innehållsförteckning
Allmän information

3

Kategorier för
prissättning

5

Idrottsanläggningar
Planer
Idrottshallar
Gymnastiksalar
Ishallar
Centrala idrottsplatsen
Friidrott
Tennisbanor
Bowlinghallen

Badanläggningar
Inomhus- och friluftsbad
Friluftsbad
Högevallsbadet

Andra lokaler
och camping
Samlingslokaler skola
Fritidslokaler och
bygglekplatser
Samlingslokaler idrott
Övernattning - grupplogi
Källby camping

Tävlingar och
större arrangemang
Allmänt om arrangemang
Seriespel och
matcharrangemang
Arrangemangsyta
utomhus

7
7
7
8
8
8
9
10
12
13
13
15
15
16
16
16
18
18
19

Allmän information
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kultur-, biblioteks-, idrotts- och fritidsverksamhet samt kommunövergripande ungdomsfrågor i Lunds kommun. Kultur- och
fritidsförvaltningen administrerar och samordnar uthyrning av kommunala idrottslokaler och anläggningar utanför skoltid. Högevalls badenhet administrerar bassängtid 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.

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 hyresgästen 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 respektive kapitel.

Säsongsbokning

Lokalansökan om säsongsbokning av idrottsanläggningar sker senast nedanstående 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

Kategorier för prissättning

0

Fackliga organisationer med medlemmar anställda i Lunds
kommun

1

Ideella lundaföreningars ungdomsverksamhet

2

Ideella lundaföreningars vuxenverksamhet

Vid kioskförsäljning på kommunens idrottsanläggningar, där möjlighet finns, erfordras 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 angivet 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.

Ungdomsgrupper i Lunds kommun där alla deltagarna vid sammankomsten fyller högst 20 år under bokningsperioden inom följande
typer av föreningsverksamhet:
• Föreningar som erhåller föreningsbidrag från kultur- och fritidsnämnden.
• Föreningar med barn- och ungdomsverksamhet.
• Elevföreningar vid grundskola och gymnasium inom Lunds kommun (efter skoltid).
• Idrottsföreningar för personer med funktionshinder, oberoende
av ålder på deltagarna i gruppen
• Studieförbundens ungdomsgrupper
•
•
•
•

3

Övriga organisationer och föreningar
•
•
•
•
•

4

Föreningar som är berättigade till kommunalt lokalt aktivitetsstöd
från kultur- och fritidsnämnden.
Föreningar utan ekonomiskt vinstintresse med verksamhet i
Lunds kommun.
Pensionärsföreningar
Studentföreningar
Fackliga organisationer som inte har medlemmar anställda av
Lunds kommun
Studieförbund
Bostadsrättsföreningar, intresseorganisationer, villaföreningar
och ekonomiska föreningar
Kommunala förvaltningar, institutioner, skolor och utbildningsprogram
Ideella föreningar som inte har säte i Lunds kommun

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.

4
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Planer

Hyresbelopp anges i kronor per timme. Priserna gäller från 1 januari 2019.
Objekt
Centrumplanen
Gräsplan/konstgräsplan, 11-manna
Gräsplan/konstgräsplan, 7-manna

Kategori 1

Kategori 2

Kategori 3

Kategori 4

48

376

550

1100

21

171

250

500

42

342

500

1000

Idrottshallar

Hyresbelopp anges i kronor per timme. Priserna gäller från 1 juni 2019.
Objekt
Idrottshall, fullmått
(minst 36x18 m)

Idrottshall, ej fullmått

Specialhallar

Idrottsanläggningar
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

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

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

Objekt
Fågelhallen
Idrottshallen
A-hall
Boxningslokal

Victoriastadion*
(racketanläggning)
Bollhuset
Judohallen
Skjuthallen

Källbybadets idrottshall

Kategori 1

Kategori 2

Kategori 3

Kategori 4

35

289

500

1 000

Kategori 1

Kategori 2

Kategori 3

Kategori 4

65

330

550

1 100

50

330

550

1 100

30

50
23

23
25
25

224

330
144

144
180
144

400

550
234

234
300
234

800

1 100
468

468
600
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

15

92

144

175

Stor sal
Mellanstor sal
Liten sal

25
10

116
58

197
98

225
125
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Ishall

Tennisbanor

Hyresbelopp anges i kronor per timme. Priserna gäller från 1 januari 2019.
Objekt
Stora rinken
Lilla rinken

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.

Kategori 1

Kategori 2

Kategori 3

Kategori 4

70

396

660*

1 350

65

193

330*

* Undantag görs för skolor som har en egen taxesättning, se nedan.

675

Skridskoåkning för skolor
Entré

Pris (kr/person)

Elev

30**

** Rinken kan hyras av flera under samma tillfälle.

Lösspel mån-fre, kl. 10-18
Vuxen
Pensionär
Barn och ungdom (upp till 17 år)
Familj (2 vuxna + 3 barn upp till 17 år)

30

Vuxna

*** 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

Familj (2 vuxna + 3 barn upp till 17 år)

600

Vuxna (18 och uppåt)

300

Hyresbelopp anges i kronor per timme. Priserna gäller från 1 januari 2019.

Hel anlägging
Gräsplan
Friidrott

Kategori 1

Kategori 2

Kategori 3

Kategori 4

84

684

1 000

2 000

42

342

500

1 000

42

342

Lösspel lör-sön, kl. 10-18

180

-

Abonnemang****
Pensionär
Föreningar
Verksamhet för funktionsnedsatta

80
110
70

Seriematcher/lag
4-mannalag
8-mannalag
Pensionär 4-mannalag
Pensionär 8-mannalag

Centrala idrottsplatsen
Objekt

-

Lösspel fre-lör, kl. 18-22

700
1 000

500

1 000

Pris (kr/tim/bana) Pris (kr/säsong)
150
90
80
120

Lösspel mån-tor, kl. 18-22

50

Barnkalas***
1-20 personer
21-50 personer

100

Bowlinghallen
Aktivitet

Pris (kr/besök)

Barn och ungdom

Grusplaner

Pris (kr/tim)

Priserna gäller från 1 januari 2019.

Skridskoåkning för allmänheten
Entré

Objekt

Rabattkort
Rabattkort 10 timmars spel
Pensionär 10 timmars spel
(mån-fre, kl. 11-18)

Övriga kostnader
Hyra av skåp (litet)
Hyra av skåp (trä)
Hyra av skåp (stort)
Hyra av skor vuxen

150
150

1 100
2 200
560
1 120

-

-

1 350

10

160
200
400
-

-

**** Abonnemangen gäller inte under sport-, jul-, och höstlov fram till kl. 16.

810

Friidrott

Hyresbelopp anges i kronor per timme. Priserna gäller från 1 januari 2019.
Objekt
Utomhusanläggningar

8
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Kategori 1

Kategori 2

Kategori 3

Kategori 4

25

220

380

754
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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
Högevall
25 m tävlingsbassäng
50 m bassäng
Delphinenbadet
25 m simbassäng

Bassäng på friluftsbad, 25 m

Badanläggningar
Högevall

Delphinen

25 m bassäng
Tävlingsbassäng med
hopptorn och läktare
Motionsbassäng
Undervisningsbassäng
Kombibassäng

25 m bassäng
Simbassäng

50 m bassäng
Träningsbassäng

Friluftsbad

Utomhusbassäng, 50 m
Dalbybadet
Källbybadet

Utomhusbassäng, 25 m
Genarpsbadet
Veberödsbadet
Sandbybadet
Källbybadets
undervisningsbassäng

Hoppbassäng, utomhus
Veberödsbadet
Källbybadet

Bassäng på friluftsbad, 50 m

Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Kategori 4
100
200

500
1 000

840
1 680

1 500
3 000

100

300

525

750

100
200

500
500

840

840***

1 500
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 beräknas genom att bassängpriset delas med antal banor.
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Simskola
Aktivitet

Pris (kr/tillf.) inkl. entré

Högevall vuxna, simkurs med inriktning vuxen*

Högevall vattenvana, simkurs med inriktning babylek,
vattenlek och vattenvana (3 mån - 6 år)*
Högevall simkunnighet, simkurs med inriktning (från
6 år)*
Friluftsbad, grundkurs barn

* Simklubben Poseidon bedriver simskola i enlighet med taxa.

97

180

Övertidstaxa

57

Aktivitet

35

Utbildning privatpersoner/föreningar,
2 tim (max. 10 deltagare)

50

Utbildning företag/organisation,
2 tim (max. 10 deltagare)

Pris (kr/tillf.)

Säsongskort barn/ungdom

300

Säsongskort vuxna

450

Familjekort**

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 simkunnig).

Högevall

Priserna gäller från 1 januari 2019.
Entré är kostnadsfri för barn som ej fyllt 3 år i sällskap av vuxen.
Klippkort 10
tillf. (kr)***

Ordinarie pris
(kr/tillf.)

300
550

25
50

Motionssimning - vardag
Barn och ungdom (3-17 år)
Vuxen (18 år och uppåt)

*** Gäller 10 tillfällen, såväl vardag som helg. Gäller även friluftsbad.
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1 500

-

Pris exkl. moms
(kr/pers.)

Pris inkl. moms
(kr/pers.)

320

400

Pris röd avgång****
(kr/tillf.)

Ordinare pris
(kr/tillf.)

480

600

Äventyrsbadet Högevall

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.

12

350

Tider tilldelas i enlighet med ”Principer vid fördelning av tränings- och tävlingstider i
Lunds kommun”.

Pris (kr/tillf.)

Vuxna, 18 år och uppåt

Motionssimning - helg
Barn och ungdom (3-17 år)
Vuxen (18 år och uppåt)

500

Hjärt- och lungräddningsutbildning med hjärtstartare

Barn och ungdom, 3-17 år

Aktivitet

Pris
(kr/påbörjad timme)

Tävlingstaxa, barn och ungdom (upp till
17 år)

65

Priserna gäller från 1 januari 2019.

Kort

Aktivitet
Tävlingstaxa vuxen

Friluftsbad
Entré

Föreningstaxor

Aktivitet
Relax, aktivitet kväll
Vattengymnastik*****
Dag
Kväll

Entré
Barn, 3-11 år
Ungdom, 12-17 år
Vuxna, 18 år och uppåt

100 (+entré)

45
65
90

50 (+entré)
70 (+entré)
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.

35
60
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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

Aula
Matsal, stor
Matsal, liten
Järnåkraskolan*
Skolsal och specialsal**
Trä- och metallslöjdsal
Texilslöjdsal
Bildsal och keramikugn
Bildsal utan keramikugn
Musiksal
Hemkunskapssal

Extra avgift
(kr/termin)

20

162

254

-

15

116

185

-

20

162

25

266

210

20

-

368

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
Liten lokal ( högst 50 m2)
Mellanstor lokal (51-149 m2)
Stor lokal eller hela gården
(mer än 150 m2)

Andra lokaler
och camping
Samlingslokaler skola
Aulor
Fäladsgården
Lerbäckskolan
Nyvångskolan
Tunaskolan

Matsal stor
Fäladsgården
Gunnesboskolan
Killebäckskolan

Klostergårdsskolan
Nyvångskolan
Svaleboskolan
Vårfruskolan (mat-/musiksal)
Matsal liten
Vårfruskolan
Idalaskolan
Svaleboskolan

Övriga skollokaler
Samtliga grundskolor

Fritidslokaler och bygglekplatser
Allaktivitetshuset Dalby
Badet Dalby samlingslokal
Borgarparkens bygglekplats
Fäladsgården
Genarps fritidsgård

Idala gård
Linero fritidsgård
Nöbbelövs boställe
Torngården
Veberöds fritidsgård

Camping

Källby camping

Mötesplats Klostergården
Samlingsrum, delat
Samlingsrum, hela
Fritidslokal
Idalagården****
Stora salen, inkl. kök
Lilla salen, inkl. kök
Bastu terminsbokning

Idala gård (fre-sön, kr/tillf.)
Stora salen, inkl. kök
Lilla salen, inkl. kök

Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Kategori 4
10

26

43

40

184

308

300
150
250

300
150
250

300
150
500

20

10
20
50

2 000
600

52

30
60
150

2 000
600

87

87

173

50
60
300

50
100
300

3 500
800

616

300
150
500

3 500
800

**** Idalagården hyrs ut under förutsättning att det inte sker förändringar under 2018 som innebär att gårdens
användningsområde förändras.
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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

Idrottshallen
Konferenslokal
Konferenslokal, inklusive
serveringslokal
Vombs byagård*
Hela gården

Centrumplanen
Sammanträdesrum

35

99

160

160

281

347

347

35

187

100

100

75

250

* Vombs byagård hyrs ut via Medborgarkontoret i Veberöd.

500

281

281

200

200

1 000

-

Samlingslokaler inom idrott hyrs ut max 6 timmar per tillfälle. Rätt till kioskförsäljning 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
Husvagn eller tält,
per plats inkl. bad, max fyra personer
Extra person, utöver maxantalet
Vandrare och cyklister,
per person inkl. bad
Elavgift, kr/dygn

16

Pris exkl. moms
(kr/dygn)

Pris inkl. moms
(kr/dygn)

223

250

58

65

40
36

45
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.
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Tävlingar och
större arrangemang

Arrangemangsyta utomhus

Allmänt om arrangemang
Inkomstbringande och entrébelagda arrangemang
Entrébelagda och inkomstbringande verksamhet ska anmälas till kultur- och fritidsförvaltningen 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.

Priserna gäller från 1 januari 2019.
Objekt

Hyra av plats
Depositionsavgift
Vombs byagård*
Hela gården

Centrumplanen
Sammanträdesrum

Lunds
tätort
<1000 m2

Lunds
tätort
>1000 m2

Övriga
platser
<1000 m2

Övriga
platser
>1000 m2

1 650

2 750

1 320

1 500

100

100

200

200

3 850

250

* Vombs byagård hyrs ut via Medborgarkontoret i Veberöd.

3 850

500

3 850

1 000

3 850

-

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 fastställda regler. Övriga arrangemang kostnadsberäknas för varje enskilt tillfälle.

Seriespel och matcharrangemang

Hyresbelopp anges i kronor per tillfälle. Priserna gäller från 1 januari 2019.
Tävlingstyp
11-mannaplan, match
Herrar, division 1
Herrar, division 2-3
Damer, division 1
Damer, division 2-3
Tävlingstyp

Centrumplanen, Seriespel
Superettan
Division 1 herrar
Division 1 damer
Division 2-3 herrar
Division 2-3 damer
Ungdomsmatcher
Försäljningsrätt (4 tim)

18

Kategori 2

2 300
1 600
1 600
1 050

Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3

114
500

5 000
2 500
1 800
1 800
1 150
1 000

10 500
5 500
3 900
2 900
2 200
1 650
1 000

I taxan för Centrumplanen ingår tillgång till läktare i förhållande till arrangemangets art, omklädningsrum, domarrum, lokal för försäljning, teknik för speaker, internetuppkoppling och belysning. Kultur- och fritidsförvaltningen tillhandahåller den
personal som kommunen kräver vid arrangemanget.
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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.

