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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum s. 3 (4) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

KOMMUNFULLMÄKTIGES VALBEREDNING 2019-11-19  
 

KV § 24 Dnr KS/KF 2019:341.113 
 
 

Nominering av 1:e vice ordförande i tekniska nämnden för tiden till och 
med 2022-12-31 
 
 
Kommunfullmäktiges valberedningens föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 
- Till 1:e vice ordförande i tekniska nämnden för tiden till och med 2022-12-31 efter 

Bert Larsson (M) väljs Marie Nilsson (M). 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum s. 4 (4) 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

KOMMUNFULLMÄKTIGES VALBEREDNING 2019-11-19  
 

KV § 25 Dnr KS/KF 2019:342.113 
 
 

Nominering av ledamot i AB Malmöregionens Avlopp, ABMA för tiden till 
och med ordinarie bolagsstämma 2023 
 
 
Kommunfullmäktiges valberedningens föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 
- Till ledamot i AB Malmöregionens Avlopp, ABMA för tiden till och med ordinarie 

bolagsstämma 2023 efter Bert Larsson (M) väljs Marie Nilsson (M). 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 11 (57) 

 
KOMMUNSTYRELSEN 2019-11-20 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KS § 167   KS KF/2019:359 - 820 
 
 

Beträffande hemställan från kultur- och fritidsnämnden avseende 
miljöåtgärder för att minska utsläpp av mikroplaster från Lomma 
kommuns konstgräsplaner 

 
 

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2019-11-04, § 91, att hemställa hos 
kommunfullmäktige om 1,0 mnkr i investeringsbudget för miljöåtgärd vid kommunens 
konstgräsplaner. Investeringen finansieras med bidrag från Naturvårdsverket.  
 
Kultur- och fritidsnämnden har beviljats och erhållit ett driftbidrag på 999 tkr från  
Naturvårdsverket med syftet att minska utsläpp av mikroplaster och andra 
dagvattenföroreningar till vattenmiljön från kommunens fyra konstgräsplaner. 
Åtgärderna för att göra detta är däremot att klassificera som investering och avser 
bland annat anläggande av sarger, granulatfällor och borststationer.  Detta innebär att 
ett investeringsprojekt måste fastställas. 
 
Kapitaltjänstkostnader för investeringen täcks av att statsbidraget periodiseras över 
nyttjandetiden. Förvaltningen har inte beskrivit eventuellt andra driftkostnader 
kopplade till investeringen, vilket innebär att dessa i så fall förutsätts att rymmas inom 
befintlig budget. 
 
Ekonomiavdelningen föreslår i skrivelse 2019-11-08 att kommunstyrelsens 
arbetsutskott ska föreslå kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige 
besluta följande: 
 
‒ Kommunfullmäktige tilldelar kultur- och fritidsnämnden 1,0 mnkr i 

investeringsbudget, totalutgift, för nytt KF-projekt, ”Miljöåtgärder 
konstgräsplaner”. 

‒ Investeringen finansieras likvidmässigt av redan erhållet bidrag från 
Naturvårdsverket. 

 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-13, § 226. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-13 § 226 
‒ Skrivelse 2019-11-08 från ekonomiavdelningen 
‒ Protokoll från kultur- och fritidsnämnden 2019-11-04 § 91 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 12 (57) 

 
KOMMUNSTYRELSEN 2019-11-20 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 
‒ Kommunfullmäktige tilldelar kultur- och fritidsnämnden 1,0 mnkr i 

investeringsbudget, totalutgift, för nytt KF-projekt, ”Miljöåtgärder 
konstgräsplaner”. 

‒ Investeringen finansieras likvidmässigt av redan erhållet bidrag från 
Naturvårdsverket. 

 
 

______________________ 
 
Sändlista 





 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 17 (19) 

 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 2019-11-04 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KFN § 91   KFN/2019:98 - 443 
 
 

Hemställan avseende miljöåtgärd för att minska utsläpp av 
microplaster från Lomma kommuns konstgräsplaner 

 
Ärendebeskrivning 
Förvaltningen har sökt bidrag från Naturvårdsverket i syfte att minska utsläpp, av 
mikroplaster och andra dagvattenföroreningar till vattenmiljön, från kommunens fyra 
konstgräsplaner. Ansökan avser bland annat anläggande av sarger, granulatfällor och 
borststationer. 
Naturvårdsverket har beviljat ansökan med 999 000 kr och bidraget har inkommit till 
kommunen. 

 
Förvaltningen föreslår att kommunfullmäktige inrättar investeringsprojektet 
”Miljöåtgärder konstgräsplaner” med totalutgift på 1,0 mnkr. Projektet finansieras 
med ovanstående bidrag från Naturvårdverket. 
 
Ärendet har behandlats i kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2019-11-04, § 82. 

 
Beslutsunderlag 
‒ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts protokoll 2019-11-04, § 82 
‒ Skrivelse 2019-11-01 från tf förvaltningschef och ekonom 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande: 
‒ Kultur- och fritidsnämnden beslutar att hemställa hos kommunfullmäktige om 1,0 

mnkr i investeringsbudget för miljöåtgärd vid kommunens konstgräsplaner. 
Investeringen finansieras med bidrag från Naturvårdsverket. 

______________________ 
 
Sändlista  
Akten 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 
Ekonomichef



1(1) 

 
Lomma kommun   |  Hamngatan 3  |  234 81 Lomma 

tel: 040-641 10 00  |   e-post: info@lomma.se   |   www.lomma.se 

 
 

 

Angående miljöåtgärd för att minska utsläpp av microplatser från kommunens konstgräsplaner 
 
Ärendebeskrivning 
Förvaltningen har sökt bidrag från Naturvårdsverket i syfte att minska utsläpp, av mikroplaster och 
andra dagvattenföroreningar till vattenmiljön, från kommunens fyra konstgräsplaner. Ansökan avser 
bland annat anläggande av sarger, granulatfällor och borststationer. 
Naturvårdsverket har beviljat ansökan med 999 000 kr och bidraget har inkommit till kommunen. 
 
Förvaltningen föreslår att kommunfullmäktige inrättar investeringsprojektet ”Miljöåtgärder 
konstgräsplaner” med totalutgift på 1,0 mnkr. Projektet finansieras med ovanstående bidrag från 
Naturvårdverket. 
 
Beslutsunderlag 
-Skrivelse 2019-11-01 från tf förvaltningschef och ekonom 
 
Förslag till beslut: 
-  Kultur- och fritidsnämnden beslutar att hemställa hos kommunfullmäktige om 1,0 mnkr i 
investeringsbudget för miljöåtgärd vid kommunens konstgräsplaner. Investeringen finansieras med 
bidrag från Naturvårdsverket. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Staffan Friberg     
Tf förvaltningschef    Per- Olof Petersson 
     Ekonom 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 2019-11-01 
Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid  

Vår referens: Per-Olof Petersson   
Direkttel: 040-641 12 28  
E-post: Per-olof.petersson@lomma.se 
Diarienr: KFN/2019:98 
Er referens:  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 13 (57) 

 
KOMMUNSTYRELSEN 2019-11-20 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KS § 168   KS KF/2019:358 - 820 
 
 

Beträffande hemställan från kultur- och fritidsnämnden avseende 
investeringsmedel för utbyte av belysning till gamla konstgräsplanen på 
Borgeby IP 

 
 

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2019-11-04, § 88, att hemställa hos 
kommunfullmäktige om 328 tkr för armatur och 172 tkr för kringkostnader för byte av 
armaturer för belysning av konstgräsplanen på Borgeby IP.  
 
Ekonomiavdelningen utgår från att kringkostnaderna är nödvändiga för att få 
armaturen på plats och i skick för att utnyttjas för sitt ändamål. För att åtgärda 
problemet med belysningen krävs en investering på 500 tkr som inte är budgeterad.  
 
Ekonomiavdelningen noterar att det är först efter höstens felsökning och utredning 
som det har konstaterats att ett investeringsbehov föreligger och att budgetansvaret 
ligger hos kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens investerings-
redovisning per den siste oktober visar en positiv avvikelse på 50 tkr för mindre 
investeringar. Det betyder att en omdisponering av budgetutrymme inte är möjlig. 
Inom anslaget för kommunstyrelsens oförutsedda investeringar finns år 2019 inte 
avsatt medel för denna typ av investering.  
 
Ett behov av investering har klarlagts, ansvarig nämnd har konstaterats vara kultur- 
och fritidsnämnden och beställning av ny belysning är redan lagd.  
 
Hanteringen av projektet följer inte uppsatta regler för investeringsprocessen och i 
fortsättningen är det enligt ekonomiavdelningen önskvärt med en bättre 
framförhållning i planeringen. Eftersom finansiering till projektet saknas är det enligt 
ekonomiavdelningen bra att frågan lyfts för ett politiskt ställningstagande så att 
investeringsprojektet i efterhand hanteras så rätt som möjligt. 
 
Ekonomiavdelningen konstaterar i skrivelse 2019-11-08 att för det fall 
kommunfullmäktige önskar tillmötesgå kultur- och fritidsnämndens hemställan kan 
beslutet formuleras på följande sätt: 
 
‒ Kultur- och fritidsnämndens ”Mindre investeringar 2019” utökas med 500 tkr 

avseende projekt ”Utbyte av belysning till gamla konstgräsplanen på Borgeby IP”. 
‒ Finansiering sker med en ökad belastning av rörelsekapitalet med totalt 500 tkr. 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 14 (57) 

 
KOMMUNSTYRELSEN 2019-11-20 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
Kultur- och fritidsnämnden har vidare 2019-11-04, § 88, beslutat föreslå 
kommunfullmäktige att göra en översyn av internhyressystemets gränsdragningslista 
avseende konstgräsplanernas belysning. 
 
Av befintlig Gränsdragningslista (reviderad 2013-01-15) framgår att verksamheten 
ansvarar för (det vill säga inte fastighetsägaren) byte av glödlampor, lysrör och 
glimtändare och belysningsstolpar och master inom idrottsanläggningar. 
 
Ekonomiavdelningen finner det inte lämpligt att göra en översyn kopplad till en enskild 
punkt i ett styrande dokument, utan detta bör göras i samband med en generell 
översyn. Inom ramen för utvärdering av internhyressystemet är ett av förslagen från 
styrgruppen att fastighetsdokument, kopplade till internhyressystemet, såsom till 
exempel handbok och uppdragsbeskrivning ska uppdateras. Till dessa dokument hör 
även den så kallade gränsdragningslistan. 
 
I skrivelse 2019-11-11 föreslår ekonomiavdelningen att kommunstyrelsens ska besluta 
följande: 
 
Eftersom kultur- och fritidsnämndens förslag till översyn av gränsdragningslistan 
endast avser en post i dokumentet beslutar kommunstyrelsen att frågan istället 
hanteras inom ramen för pågående uppdrag om översyn av internhyressystemet där 
en uppdatering av alla fastighetsdokument kopplade till internhyressystemet ingår. 
 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-13, § 227. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-13 § 227 
‒ Skrivelse 2019-11-11 från ekonomiavdelningen 
‒ Skrivelse 2019-11-08 från ekonomiavdelningen 
‒ Protokoll från kultur- och fritidsnämnden 2019-11-04 § 88 
 
Kommunstyrelsen beslutar följande: 
‒ Eftersom kultur- och fritidsnämndens förslag till översyn av gränsdragningslistan 

endast avser en post i dokumentet beslutar kommunstyrelsen att frågan istället 
hanteras inom ramen för pågående uppdrag om översyn av internhyressystemet 
där en uppdatering av alla fastighetsdokument kopplade till internhyressystemet 
ingår. 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 
‒ Med hänvisning till kultur- och fritidsnämndens positiva avvikelse på 50 tkr för 

mindre investeringar per den siste oktober utökas kultur- och fritidsnämndens 
”Mindre investeringar 2019” med 450 tkr avseende projekt ”Utbyte av belysning 
till gamla konstgräsplanen på Borgeby IP”. 

 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 15 (57) 

 
KOMMUNSTYRELSEN 2019-11-20 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 

‒ Finansiering sker med en ökad belastning av rörelsekapitalet med totalt 450 tkr. 
 

______________________ 
 
Sändlista 



1(1) 

 
Lomma kommun   |  Hamngatan 3  |  234 81 Lomma 

tel: 040-641 10 00  |   e-post: info@lomma.se   |   www.lomma.se 

 
 

Angående förslag till översyn av internhyressystemets gränsdragningslista avseende 
konstgräsplanernas belysning 
 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår den 4 november att kommunfullmäktige ska göra en översyn av 
internhyressystemets gränsdragningslista avseende konstgräsplanernas belysning. 

Av befintlig Gränsdragningslista (reviderad 2013-01-15) framgår att verksamheten ansvarar för (det vill 
säga inte fastighetsägaren) byte av glödlampor, lysrör och glimtändare och Belysningsstolpar och master 
inom idrottsanläggningar. 

Ekonomiavdelningen finner det inte lämpligt att göra en översyn kopplad till en enskild punkt i ett 
styrande dokument, utan detta bör göras i samband med en generell översyn. 

Inom ramen för utvärdering av internhyressystemet är ett av förslagen från styrgruppen att 
fastighetsdokument, kopplade till internhyressystemet, såsom till exempel handbok och 
uppdragsbeskrivning ska uppdateras. Till dessa dokument hör även den så kallade gränsdragningslistan. 

 

Förslag till beslut: 

- Eftersom kultur- och fritidsnämndens förslag till översyn av gränsdragningslistan endast avser en 
post i dokumentet beslutar kommunstyrelsen att frågan istället hanteras inom ramen för pågående 
uppdrag  om översyn av internhyressystemet där en uppdatering av alla fastighetsdokument 
kopplade till internhyressystemet ingår. 

 

 

Lomma 2019-11-11 

 
 
 
Marcus Nilsson  Elisabet Andersson  
Ekonomichef   Budgetekonom 
 

KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2019-11-11 
Ekonomiavdelningen  

Vår referens: Elisabet Andersson   
Direkttel: 040-641 1453  
E-post: elisabet.andersson@lomma.se 
Diarienr:       
Er referens:       
  
  





 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 13 (19) 

 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 2019-11-04 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KFN § 88   KFN/2019:97 - 443 
 
 

Uppföljning avseende belysning på Borgeby IP 

 
Ärendebeskrivning 
Kommunen har fyra konstgräs. Det första byggdes i Borgeby och det invigdes i mars 
2009 vilket gör att det är drygt 10 år. Kommunfullmäktige anslog 1,5 miljoner till ett 
konstgräs där och lika mycket till ett konstgräs i Lomma. Ytterligare 1,9 miljoner 
tillfördes Borgeby IP då det behövdes ytterligare markarbete jämfört med Lomma. 
Sammanlagt kostade konstgräsplanen i Borgeby 4,9 miljoner varav föreningen stod för 
1,5 miljoner och Lomma kommun 3,4 miljoner (KF 2006 § 108). 

 
Under de senaste åren har det varit problem med glödlamporna i belysningen av 
konstgräsplanen på Borgeby IP. De har haft kort livslängd. Ibland har de gått sönder 
efter bara någon vecka. Att byta dessa har kostat en hel del. Kultur och fritid 
konstaterade att de måste vara fel på armaturen och har bett att denna ska bytas ut. I 
början av hösten blev läget akut med 7 av sammanlagt 20 lampor trasiga. Kultur och 
fritid kallade därför samhällsbyggnad till ett möte. Där framkom att masterna och 
armaturerna tillhör kultur och fritid men att samhällsförvaltningen skulle byta 
glödlampor och felsöka. Efter felsökningen konstaterades att armaturen inte längre 
fungerar, packningarna håller inte tätt vilket gör att det kommer in vatten och 
glödlamporna går sönder. Det konstaterades således att armaturen behövde bytas. 
Detta uppskattades av samhällsbyggnadsförvaltningen till ca 500 tkr. 

 
Konstgräsplanen beställdes utan belysning. Belysningen bekostades av föreningen 
genom sponsorer och skänktes sedan till kommunen. Eftersom det kom in begränsat 
med sponsorer köpte man in begagnad utrustning. Detta kan vara anledningen till att 
armaturen inte längre fungerar.  

 
Konstgräsplanen går inte att använda under hösten och vintern när belysningen inte 
fungerar då det är för mörkt att träna och spela. Det har kommit in synpunkter från 
tränare, spelare och föräldrar angående brist på belysning. För att inte omöjliggöra 
träning under den mörka årstiden har kultur och fritid gjort en beställning av ny 
armatur.  

 
Arbetet med byte av armaturer kommer att ska i vecka 48. Tills arbetet är utfört har 
förvaltningen tillsammans med Borgeby FK hyrt in två belysningsmaster för att 
säkerställa träning och matcher på konstgräsplanen. Belysningsmasterna är 9 meter 
höga och har 3 lampor var på 150 W. 
 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 14 (19) 

 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 2019-11-04 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
KFN § 88 (fort.)  KFN/2019:97 - 443 
 
Ärendet har behandlats i kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2019-10-21, § 74 
och kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2019-11-04, §81. Vid arbetsutskottets 
beredning av ärendet föreslog ordförande Carin Hansson (M) att arbetsutskottet skulle 
besluta följande: 
‒ Kultur- och fritidsnämnden beslutar att hemställa hos kommunfullmäktige om 

328000 kr för armatur och 172000 kr för kringkostnader, enligt beräkning från 
samhällsbyggnadsförvaltningen, för byte av armaturer för belysning av 
konstgräsplanen på Borgeby IP. 

‒ Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att göra en översyn över 
gränsdragningslistan avseende konstgräsplanernas belysning. 

 
Ordförande ställde proposition på sina resta yrkanden och fann att arbetsutskottet 
beslutat att bifalla dem. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts protokoll 2019-10-21, § 74 
‒ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts protokoll 2019-11-04, § 81 
‒ Skrivelse 2019-10-16 från förvaltningschef och kultur- och fritidschef 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar följande: 
‒ Kultur- och fritidsnämnden beslutar att hemställa hos kommunfullmäktige om 

328000 kr för armatur och 172000 kr för kringkostnader, enligt beräkning från 
samhällsbyggnadsförvaltningen, för byte av armaturer för belysning av 
konstgräsplanen på Borgeby IP. 

‒ Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att göra en översyn över 
gränsdragningslistan avseende konstgräsplanernas belysning. 

______________________ 
 
Sändlista  
Akten 
Kommunstyrelsen/ kommunfullmäktige



  s. 1 (2) 

Lomma kommun   |  Hamngatan 3  |  234 81 Lomma 
tel: 040-641 10 00   |   e-post: info@lomma.se   |   www.lomma.se 

 

 

   
  
Angående belysning av konstgräs på den gamla planen i Borgeby  

 
Ärendebeskrivning 
Kommunen har fyra konstgräs. Det första byggdes i Borgeby och det invigdes i mars 2009 vilket gör 
att det är drygt 10 år. Kommunfullmäktige anslog 1,5 miljoner till ett konstgräs där och lika mycket 
till ett konstgräs i Lomma. Ytterligare 1,9 miljoner tillfördes Borgeby IP då det behövdes ytterligare 
markarbete jämfört med Lomma. Sammanlagt kostade konstgräsplanen i Borgeby 4,9 miljoner varav 
föreningen stod för 1,5 miljoner och Lomma kommun 3,4 miljoner (KF 2006 § 108). 

 
Under de senaste åren har det varit problem med glödlamporna i belysningen av konstgräsplanen på 
Borgeby IP. De har haft kort livslängd. Ibland har de gått sönder efter bara någon vecka. Att byta 
dessa har kostat en hel del. Kultur och fritid konstaterade att de måste vara fel på armaturen och har 
bett att denna ska bytas ut. I början av hösten blev läget akut med 7 av sammanlagt 20 lampor 
trasiga. Kultur och fritid kallade därför samhällsbyggnad till ett möte. Där framkom att masterna och 
armaturerna tillhör kultur och fritid men att samhällsförvaltningen skulle byta glödlampor och 
felsöka. Efter felsökningen konstaterades att armaturen inte längre fungerar, packningarna håller 
inte tätt vilket gör att det kommer in vatten och glödlamporna går sönder. Det konstaterades således 
att armaturen behövde bytas. Detta uppskattades av samhällsbyggnadsförvaltningen till ca 500 tkr. 

 
Konstgräsplanen beställdes utan belysning. Belysningen bekostades av föreningen genom sponsorer 
och skänktes sedan till kommunen. Eftersom det kom in begränsat med sponsorer köpte man in 
begagnad utrustning. Detta kan vara anledningen till att armaturen inte längre fungerar.  

 
Konstgräsplanen går inte att använda under hösten och vintern när belysningen inte fungerar då det 
är för mörkt att träna och spela. Det har kommit in synpunkter från tränare, spelare och föräldrar 
angående brist på belysning. För att inte omöjliggöra träning under den mörka årstiden har kultur 
och fritid gjort en beställning av ny armatur.  

 
Arbetet med byte av armaturer kommer att ska i vecka 48. Tills arbetet är utfört har förvaltningen 
tillsammans med Borgeby FK hyrt in två belysningsmaster för att säkerställa träning och matcher på 
konstgräsplanen. Belysningsmasterna är 9 meter höga och har 3 lampor var på 150 W. 
 
Beslutsunderlag 
-Skrivelse 2019-10-16 från förvaltningschef och kultur- och fritidschef 
 
 
 
 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 2019-10-31 
Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid  

Vår referens: Michael Tsiparis   
Direkttel: 040- 641 11 46  
E-post: Michael.tsiparis@lomma.se 
Diarienr: KFN/2019:97 
Er referens:  
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Förslag till beslut 

- Kultur- och fritidsnämnden beslutar att hemställa hos kommunfullmäktige om 500 tkr för 
byte av armaturer för belysning av konstgräsplanen på Borgeby IP. 

 
 
  
 
 
Martin Persson 
Förvaltningschef   Michael Tsiparis 
    Kultur- och fritidschef 
 
 



Kommunfullmäktige 
2019-12-05 
 

Ärende 

8 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 19 (57) 

 
KOMMUNSTYRELSEN 2019-11-20 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KS § 171   KS KF/2019:360 - 616 
 
 

Förslag till fastställande av ersättningsbelopp för utbildningsplats inom 
svenska för invandrare 2019 

 
 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden har 2019-10-01, § 77, beslutat att för kalenderåret 
2019 fastställa pris för utbildningsplats i svenska för invandrare till 77,70 kr per timme.  
 
Bakgrunden till nämndens beslut är att Lomma kommun sedan augusti 2019 bedriver 
utbildning i svenska för invandrare. Utbildningsplatserna efterfrågas även av individer 
bosatta i andra kommuner. Ett ersättningsbelopp behöver fastställas för att debitera 
elevernas hemkommun. Lomma kommuns budget utgör grund för fastställande av 
ersättningsbeloppet. Ersättningen bestäms per kalenderår och består av ett 
ersättningsbelopp per timme som utgår ifrån Lomma kommuns självkostnad.  
 
Ersättningsbeloppet är framräknat enligt principerna om allmänt grundbelopp i 
skolförordningens kapitel 14 och innehåller kostnader för undervisning, lärverktyg, 
tolktjänster, administrativa kostnader och lokalkostnader.   
 
Ekonomichefen konstaterar i skrivelse 2019-11-07 att då Lomma kommun påbörjade 
verksamheten utbildning i svenska för invandrare höstterminen 2019 och kommunen 
säljer utbildningsplatser bör kommunfullmäktige besluta om ersättningsbeloppet. 
Efter att kommunfullmäktige tagit beslut om ersättningsbeloppet kan delegation 
lämnas till barn- och utbildningsnämnden att framgent revidera avgiften. 
 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-13, § 225. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-13 § 225 
‒ Skrivelse 2019-11-07 från ekonomiavdelningen 
‒ Protokoll från barn- och utbildningsnämnden 2019-10-01 § 77 
‒ Skrivelse 2019-09-03 från förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid 
 
Överläggning 
Jimmy Ringström (SD) yrkar bifall till föreliggande förslag till beslut. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 
‒ Kommunfullmäktige beslutar att fastställa ersättningsbeloppet för utbildningsplats 

i svenska för invandrare till 77,70 kr per timme för år 2019. 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 20 (57) 

 
KOMMUNSTYRELSEN 2019-11-20 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

‒ Kommunfullmäktige beslutar vidare att delegera till barn- och 
utbildningsnämnden att framgent revidera ersättningsbeloppet för svenska för 
invandrare.   

 
______________________ 
 
Sändlista 













Kommunfullmäktige 
2019-12-05 
 

Ärende 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 21 (57) 

 
KOMMUNSTYRELSEN 2019-11-20 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KS § 172   KS KF/2019:314 - 622 
 
 

Förslag till revidering av terminsavgift för skolmåltid för 
gymnasieelever 

 
 

Ärendebeskrivning 
Skollagen (2010:800) reglerar en skyldighet för kommunerna att i grundskolan och 
motsvarande skolformer erbjuda eleverna näringsriktiga skolmåltider utan kostnad. 
För gymnasieelever och gymnasiesärskoleelever är det elevens hemkommun som 
bestämmer om eleverna ska få gratis skolmat eller inte. 
 
Då skolmåltidsverksamhet inom gymnasieskolan är en frivillig uppgift inom ramen för 
den obligatoriska verksamheten får avgift för sådan tas ut trots att inte särskilt lagstöd 
finns för detta. Det ankommer på kommunfullmäktige, enligt kommunallagen, att 
besluta om taxor och avgifter. I viss mån kan sådan beslutanderätt delegeras till 
nämnd, nämligen då avgifterna inte har kommunalekonomisk betydelse och inte heller 
på grund av andra omständigheter är av principiell vikt. 
 
Kommunfullmäktige har senast 1993-06-17, § 41, fastställt avgift för skolmåltider för 
gymnasieelever till 500 kronor per termin.  
 
Förvaltningen uppger att 1020 elever fakturerats för skolmåltider innevarande termin 
och att helårsintäkt för skolmåltider år 2019 därmed är 1 020 000 kronor. Kommunens 
kostnader för skolmåltiderna är inbakade i gymnasieavgiften och utgör, för 
gymnasieelever är i Lunds kommun 5 931 kronor/år och elev och för gymnasieelever i 
Malmö stad 5 762 kronor/ år och elev. 
 
Barn- och utbildningsnämnden har under § 64/19 föreslagit kommunfullmäktige att 
revidera terminsavgift för skolmåltid för gymnasieelever till 800 kronor per termin, att 
gälla från och med 2020-01-01. 
 
Nämnden redogör för att revideringen innebär en ökad intäkt motsvarande 600 000 
kronor per läsår, vid 1 000 betalande elever. Höjningen av skolmåltidsavgiften enligt 
förslaget skulle innebära att kostnaden för måltider i gymnasieskolan finansieras till ca 
30 %, istället för som för närvarande till ca 20 %. Nämnden redovisar vidare hur den 
föreslagna reviderade avgiften förhåller sig till motsvarande avgifter i två kringliggande 
kommuner. 
 
Kansliavdelningen konstatera i skrivelse 2019-10-23 att för det fall kommunfullmäktige 
fattar beslut om revidering av taxan 2019-12-05 kan denna träda i kraft 2020-01-01. 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 22 (57) 

 
KOMMUNSTYRELSEN 2019-11-20 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

Vidare konstaterar kansliavdelningen att för det fall kommunstyrelsen tillstyrker barn- 
och utbildningsnämndens förslag kan beslutet formuleras enligt följande. 
 
‒ Avgiften för skolmåltider för gymnasieelever fastställes till 800 kronor per elev och 

termin, från och med 2020-01-01, varvid nu gällande avgift upphör att gälla. 
 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-13, § 223. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-13 § 223 
‒ Skrivelse 2019-10-23 från kansliavdelningen 
‒ Protokoll från barn- och utbildningsnämnden 2019-09-03 § 64 
‒ Skrivelse 2019-06-24 från förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid 
‒ Gällande terminsavgift för skollunch 

 
Överläggning 
Jimmy Ringström (SD) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att återremittera 
ärendet till förvaltningen för ytterligare beredning. 
 
Per Bengtsson (S) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta föreslå kommunfullmäktige 
att avgiften för skolmåltider för gymnasieelever inte ska höjas. 
 
Ordförande Robert Wenglén (M), Fredrik Axelsson (M) och Jerry Ahlström (M) yrkar 
att kommunstyrelsen ska besluta i enlighet med föreliggande förslag till beslut. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition dels på frågan om ärendet ska återemitteras, dels på 
frågan om ärendet ska avgöras idag, varefter kommunstyrelsen beslutar att ärendet 
ska avgöras idag. 

 
Därefter ställer ordföranden proposition på sitt eget, Fredrik Axelssons och Jerry 
Ahlströms yrkande respektive Per Bengtssons yrkande, varefter kommunstyrelsen 
beslutar i enlighet med ordförandens, Fredriks Axelssons och Jerry Ahlströms yrkande. 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 
‒ Avgiften för skolmåltider för gymnasieelever fastställs till 800 kronor per elev och 

termin, från och med 2020-01-01, varvid nu gällande avgift upphör att gälla. 
 

Reservation 
Jimmy Ringström (SD) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för sitt eget 
yrkande. 

 
./. Bilaga. 
 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 23 (57) 

 
KOMMUNSTYRELSEN 2019-11-20 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

Per Bengtsson (S), Lisa Bäck (S) och Rune Netterlid (S) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Per Bengtssons yrkande. 
 
______________________ 
 
Sändlista 



KS 191120  Reservation 

Förslag till revidering av terminsavgift för skolmåltider för 

gymnasieelever. 

Ärende 13. 

En höjd avgift för skolmåltider för gymnasieelever från 500 kr till 800kr kan få stora 

konsekvenser för ensamstående flerbarnsföräldrar eller för de socioekonomisk utsatta familjerna 

i kommunen. Vi anser att en årlig indexhöjning istället för en chockhöjning på 60 % för 

skolmåltidsavgiften hade varit ett bättre alternativ. 

Då kommunen inte hade undersökt vilka konsekvenser avgiftshöjningen kan få, ansåg vi att 

ärendet borde återremitteras för att få ett bättre underlag till föreliggande beslut. 

Men då sverigedemokraternas yrkande inte vann något gehör väljer vi att reservera oss emot 

beslutet. 

För Sverigedemokraterna Lomma. 

Jimmy Ringström (SD) 

Oscar Sedira (SD) 

Bilaga KS § 172/19
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Skolmåltidsavgift gymnasieskola 
Ärenden som är av större vikt, så som till exempel taxor och avgifter beslutas av kommunfullmäktige 
enligt kommunallagen 5 kap 1 §. Nedanstående förslag innebär en ändring i den befintliga taxan F.4.2. 
Terminsavgift för skollunch, som antogs av kommunfullmäktige 1993-06-17 § 41. 
 
Ärendebeskrivning 
Terminsavgiften för skollunch för gymnasieskolan är 500 kronor år 2019. Avgiften har inte reviderats sen 
den fastställdes år 1993. 
 
I Vellinge kommun är terminsavgiften för skollunch för gymnasieskolan 800 kronor och i Kävlinge 
kommun är terminsavgiften för skollunch för gymnasieskolan 500 kronor. 
 
Förvaltningen önskar revidera terminsavgiften för skollunch för gymnasiet till samma nivå som Vellinge 
kommun. Revideringen innebär en ökad intäkt motsvarande 600 000 kronor per läsår, vid 1 000 
betalande elever. Höjningen av skolmåltidsavgiften innebär att kostnaden för måltider i gymnasieskolan 
finansieras till ca 30 %, istället för som nu till ca 20 %.  
 
Förvaltningen föreslår att barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen rekommendera 
kommunfullmäktige att revidera taxa F.4.2 Terminsavgift för skollunch till 800 kronor och att gälla från 
2020-01-01.  
 
Förslag till beslut: 
-  Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige att 
revidera taxa F.4.2 Terminsavgift för skollunch till 800 kronor och att gälla från 2020-01-01. 
 
 
 
 
 
 
Martin Persson 
Förvaltningschef   Kristina Liljenström 
    Administrativ chef 

FÖRVALTNINGEN FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR OCH FRITID 2019-06-24 
  

Vår referens: Kristina Liljenström   
Direkttel: 040-641 11 49  
E-post: kristina.liljenstrom@lomma.se 
Diarienr: BUN/2019:179 
Er referens:  
  
  



    FÖRFATTNINGSSAMLING      1 (1) 
        

Lomma kommun          Kommunfullmäktige  §  41 / 1993 06 17 

 

F. 4.2 
TERMINSAVGIFT FÖR SKOLLUNCH. 
 
 
Terminsavgift för skollunch för gymnasieelever,    500 kronor/termin 
 
 
 
 
 
Taxa gällande från och med höstterminen 1993. 
 
 



Kommunfullmäktige 
2019-12-05 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 24 (57) 

 
KOMMUNSTYRELSEN 2019-11-20 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KS § 173   KS KF/2019:328 - 003 
 
 

Förslag till revidering av taxa för Lomma hamn 

 
 

Ärendebeskrivning 
Kommun som äger en hamn har rätt att ta ut avgift för användning av 
hamnanläggningar och hamnområde. Avgiftsrätten är oreglerad och bestäms därför av 
de kommunalrättsliga principerna som gäller för avgiftsuttag i kommunalteknisk 
verksamhet i allmänhet. Likställighetsprincipen är numera ett element i EG:s 
konkurrensrätt och innebär att hamnavgifterna ska vara skäliga och icke-
diskriminerande. En kommun har dock rätt att differentiera avgifter för båtplats med 
hänsyn till om båtplatsinnehavaren är kommunmedlem eller inte. 
 
Kommunfullmäktige reviderade senast hamntaxan 2012-11-29, § 89. 
 
Förslaget 
Tekniska nämnden har 2019-09-30, § 67, beslutat föreslå kommunfullmäktige att höja 
avgifterna för båtplatser och för köplatsavgift till båtplatskön samt att tillföra avgifter 
för båtplats längs Kollergångskajen till hamntaxan. Härutöver föreslås redaktionella 
ändringar av text i taxan. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen redovisar i skrivelse 2019-09-11 nyttjandet av 
hamnområdet och kommunens ekonomiska förutsättningar för verksamheten.  
Gällande taxa medger en årlig indexuppräkning av avgifterna med konsumentprisindex 
(KPI). Någon indexreglering har emellertid inte ägt rum sedan fastställandet år 2012. 
Av nu föreslagen avgiftshöjning utgör indexuppräkning, enligt förvaltningen, ca 8 %. 
Härutöver föreslår nämnden att avgifterna ska höjas med ca 10 %. 
 
Kansliavdelningen konstaterar i skrivelse 2019-10-28 att förslagen till båtplatsavgifter 
innebär en höjning, i genomsnitt, om knappt 18 %, förslagen till gästplatsavgifter en 
höjning med 20 % och köplatsavgiften till båtplatskön en höjning med 50 %. 
 
Enligt samhällsbyggnadsförvaltningen ligger de föreslagna avgifterna på samma nivå 
som motsvarande avgifter i närliggande hamnar. 
 
Yttrande 
Kansliavdelningen konstaterar att för det fall kommunfullmäktige fattar beslut om 
revidering av taxan 2019-12-05 kan denna träda i kraft 2020-01-01. 
 
Vidare konstaterar kansliavdelningen att för det fall kommunstyrelsen tillstyrker 
tekniska nämndens förslag kan beslutet formuleras enligt följande. 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 25 (57) 

 
KOMMUNSTYRELSEN 2019-11-20 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
Taxa för Lomma hamn revideras i enligt med tekniska nämndens förslag, att gälla från 
och med 2020-01-01, varvid nu gällande taxa upphör att gälla. 
 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-13, § 221. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-13 § 221 
‒ Skrivelse 2019-12-05 från kansliavdelningen 
‒ Protokoll från tekniska nämnden 2019-09-30 § 67 
‒ Skrivelse 2019-09-11 från tekniska avdelningen 
‒ Gällande taxor och avgifter för Lomma hamn 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 
‒ Taxa för Lomma hamn revideras i enligt med tekniska nämndens förslag, att gälla 

från och med 2020-01-01, varvid nu gällande taxa upphör att gälla. 
 
./.  Bilaga. 

 
 

______________________ 
 
Sändlista 



F. 2.6
TAXOR OCH AVGIFTER I LOMMA HAMN

Småbåtshamnen Höje å (uppströms Oscarsbro) 
Sommarsäsong: 
Båtplats bredd 2,0 – 2,5 m 
(inkl. vatten och el för batteriladdning, västra sidan) 

3100 kr / säsong 

Båtplats sommarsäsong bredd 2,0 – 2,5 m 
(inkl. vatten och el, Fladängsidan) 

Vintersäsong: 

3100 kr / säsong 

Plats i vattnet 700 kr / säsong 

Norra kajen (nedströms Oscarsbro) 
(inkl. vatten och el för batteriladdning) 
Sommarsäsong: 
Båtplats längs kaj 1400  kr / kajmeter och 

säsong 
Båtplats bredd 3,0 – 3,5 m 4950  kr / säsong 
Båtplats bredd 4,0 – 4,5 m 6400   kr / säsong 

Vintersäsong: 
Plats i vattnet 1400   kr / säsong 

Kollergångskajen (begränsad fri höjd) 
Sommarsäsong: 
Båtplats längs kaj maxlängd 6m 

Vintersäsong: 
Plats i vattnet 

2800 kr/säsong 

600 kr/säsong 

Gästplatsavgifter 
(inkl. vatten och el för batteriladdning i förekommande fall) 
Gästplats Småbåtshamnen Höje å   600 kr / månad 
Gästplats Norra kajen 1200 kr / månad 
Korttidsgästplats   180  kr / dygn 

Övriga avgifter 
El till vinterplats i vattnet, utöver batteriladdning 1200  kr / säsong 
Köplatsavgift  300 kr / år 

Bilaga KS § 173/19



 

   
 

 
 
Samtliga avgifter är angivna inklusive moms. 
 
Samtliga avgifter får indexregleras årligen med KPI, varvid januari 2018 skall gälla som 
basmånad och jämföras med december året innan det år avgiften avser. 
 
  
        _____________________________________________ 
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Tjänsteskrivelse 2019-09-11 
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Revidering av Taxor och avgifter i Lomma Hamn 
 

Beskrivning av ärendet 

Föreligger förslag till revidering av ” Taxor och avgifter Lomma hamn” för Lomma Kommun, fastställda 
av kommunfullmäktige 2012-11-29, § 89. Revideringen handlar om att höja avgifterna för båtplatserna, 
avgiften för båtplatskön samt införsel av en ny kategori för båtplatser vid Kollergångskajen. Taxorna 
föreslås höjas med ca 18 %. Det är även några mindre revideringar av befintliga texter. 

Bakgrund: 

Hamnen definieras som området för fritids- och fiskebåtar i Höje å. Hamnen ägs i alla väsentliga delar av 
kommunen.  

Lommabuktens Seglarklubb, LBS, utgör förutom kommunen själv den största enskilda aktören i hamnen. 
LBS arrendera ca hälften av båtplatserna i hamnen. Övriga platser hyr kommunen ut. Under 2008 
träffades ett nytt 25-årigt avtal med LBS. Det nya avtalet var en följd av att LBS, i takt med utbyggnaden 
av bostäder i Lomma hamnområdet, erbjöds flytta uppläggningsplatsen för båtarna till Habo-området. 
Avtalet innebar att LBS kompenserades för ökade flyttkostnader under 5 år men också en tillkommande 
avgift under 20 år för LBS att betala för den nya uppläggningsplatsen. 

Hamnverksamheten är i budget 2019-2021 finansierad med cirka 56% av avgifter och 44% av 
skattemedel.  

Kostnader: 

Kostnaderna i hamnen utgörs av drift och underhållskostnader, muddringkostnader, samt 
kapitalkostnader. 

Muddringkostnaderna innefattar upptagning av muddermassor i hamnområdet, upptagning av sand 
utanför hamninloppet samt bortforsling av muddermassor till deponi. 

Muddringskostnaderna har de senaste åren ökat eftersom det finns ett uppdämt behov av att muddra i 
hamnen. Det finns ett avtalat djup med LBS på 2,2 m under normalvattentillstånd i hamnområdet som vi 
måste uppfylla.  

Sand tas upp utanför hamninloppet för att bibehålla önskat djup så att båtarna kan ta sig in och ut, 
denna återanvänds på våra stränder.  

Muddermassorna som tas upp körs till deponi. Det är ont om deponier som vill ta emot massorna. Det 
innebär att priset per kubikmeter för att bli av med massorna har ökat både på grund av längre 
transporter samt högre pris per kubikmeter för deponi. 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Inför TNAU 190923 och TN 
190930 Tekniska avdelningen 

Vår referens: Katarina Löveborn 
 Direkttel: 0733-411162 

E-post: Katarina.loveborn@lomma.se 
Diarienr: TN/2019:223 



2(2) 
 

Kostnaderna för drift och underhåll beräknas ligga kvar på ungefär samma nivå. Muddringkostnaderna 
beräknas att ligga kvar på samma nivå som de gjort senaste åren men man har de senaste åren varit 
tvungen att belasta skattekollektivet med ca 2 miljoner per år för att täcka underskottet.  

 

Intäkter: 

Ca 67 % av intäkterna i hamnen utgörs av avgiften för arrendeavtalet med LBS. Resterande intäkter 
kommer från Lomma kommuns båtplatser samt några andra mindre arrendeavtal. 

Avtalet med LBS ligger fast till 2033. 

Priserna på Kommunens båtplatser har inte indexreglerats sedan 2012. Det motsvarar ca 8% i 
indexreglering. En höjning av priserna med 10% föreslås vilket då ger en total höjning på 18%. 

 

Förslag till beslut 
 

- Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att rekommendera kommunfullmäktige 
att godkänna föreslagna revideringar i ” Taxor och avgifter i Lomma hamn”, i enlighet 
med bilaga.  

 
 
Bilagor: 

1. Taxor och avgifter i Lomma hamn daterad 2019-09-10. 
 
 
 
Katarina Löveborn 
Driftingenjör 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



Malmö stad

Citadellshamnen

2x6m

Årlig kostnad 2700

Västra hamnen

2,5 till 4,5 m bred
mellan 4700 till 7500

Dagplats kostar 150 kr

Limhamn

3 meter bred 4800

Gästhamn  220kr/dygn

Klagshamn

1200kr/breddmeter

2 meter bred 2400

3 meter bred 3600

Dockan Marina Malmö

3,35m till 5,25m bred längd från 12 m till 18 m
priserna varierar från 7500 till 14 700 kr per år

Barsebäck 

Köplats  200 kr/år

Skanör 

köplats  250 kr/år

Falsterbo

Gästplats 200 kr/år

Helsingborg

Köplats första året 550 kr/år

Köplats år 2 och framåt 350 kr/år
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F. 2.6 
TAXOR OCH AVGIFTER I LOMMA HAMN 
 

 
Småbåtshamnen Höje å (uppströms Oscarsbro)  
Båtplats bredd 2,0 – 2,5 m 
(inkl. vatten och el för batteriladdning) 

2625 kr / säsong 
 

Båtplats bredd 2,0 – 2,5 m 
(inkl. vatten och el, Fladängsidan) 

2625 kr / säsong 

Vinterplats i vattnet   600 kr / säsong 
  
Norra kajen (nedströms Oscarsbro)  
(inkl. vatten och el för batteriladdning)  
Båtplats längs kaj 1200 kr / kajmeter och säsong 
Båtplats bredd 3,0 – 3,5 m 4200 kr / säsong 
Båtplats bredd 4,0 – 4,5 m 5400 kr / säsong 
Vinterplats i vattnet 1200 kr / säsong 
  
Gästplatsavgifter  
(inkl. vatten och el för batteriladdning i förekommande fall)  
Gästplats Småbåtshamnen Höje å   500 kr / månad 
Gästplats Norra kajen 1000 kr / månad 
Korttidsgästplats   150 kr / dygn 
  
Övriga avgifter  
El till vinterplats i vattnet, utöver batteriladdning 1000 kr / säsong 
Köplatsavgift   200 kr / år 
 
 
Samtliga avgifter är angivna inklusive moms. 
 
Samtliga avgifter får indexregleras årligen med KPI, varvid augusti 2012 skall gälla som 
basmånad och jämföras med december året innan det år avgiften avser. 
 
 
        _____________________________________________ 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 26 (57) 

 
KOMMUNSTYRELSEN 2019-11-20 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KS § 174   KS KF/2019:354 - 406 
 
 

Förslag till revidering av taxa för prövning, tillsyn och kontroll enligt 
miljöbalken, strålskyddslagstiftningen och livsmedelslagstiftningen 
 
Ärendebeskrivning 
Kommuner har förnärvarande rätt enligt EU:s kontrollförordning (EG) 882/2004, 
livsmedelslagen (2006:804) och livsmedelsförordningen (2006:813) samt förordning 
(2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruks-
produkter att ta ut avgifter för livsmedelskontroll. Avgifterna enligt miljöbalken, 
strålskyddslagen, livsmedelslagen och lagen om foder och animaliska biprodukter 
sammanfördes, under år 2016, i en taxa av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige 
har senast reviderat taxan under § 69/2019.  
 
Den 14 december 2019 träder EU:s nya kontrollförordning (EU) 2017/625 i kraft. För 
att säkerställa att kommunen har möjlighet att ta betalt för sin livsmedelskontroll efter 
årsskiftet behöver de kommunala taxebestämmelserna anpassas till den nya EU-
förordningen om offentlig kontroll inom livsmedelskedjan.  
 
Med dessa ändringar kan kommunerna ta ut årsavgifter, registreringsavgifter och 
avgifter för arbetsuppgifter som omfattas av det tidigare begreppet extra offentlig 
kontroll under 2020. Kommunerna kommer antagligen att behöva ta upp taxan för 
beslut igen under senare delen av år 2020, när livsmedelslagen har ändrats, som en 
följd av förordningen. 
 
Förslaget  
Miljö-och byggnadsnämnden föreslår under § 159/19 fullmäktige besluta att antaga 
miljöenhetens förslag till ändringar i taxan.  
 
Förvaltningen redogör i skrivelse 2019-10-16 för förslaget.  
 
Kansliavdelningen konstatera i skrivelse 2019-11-12 att ändringarna huvudsakligen 
omfattar ändring i: 
 
§ 1 – redaktionellt efter uppdateringar av strålskyddslagen och 
strålskyddsförordningen, 
 
§ 20 – av begreppet ”extra offentlig kontroll” till ”uppföljande kontroll” 
 
Taxebilaga 2 – av tidsfaktorer, på grund av kortare handläggningstider 
 
 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum s. 27 (57) 

KOMMUNSTYRELSEN 2019-11-20 

Utdragsbestyrkande 

För det fall kommunfullmäktige fattar beslut om revidering av taxan 2019-12-05 kan 
denna enligt kansliavdelningen träda i kraft 2020-01-01. 

För det fall kommunstyrelsen tillstyrker miljö-och byggnadsnämndens förslag kan 
beslutet enligt kansliavdelningen formuleras enligt följande. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 

‒ Reviderad taxa för prövning, tillsyn och kontroll enligt miljöbalken, 
strålskyddslagstiftningen och livsmedelslagstiftningen, taxebilaga 1 och 2, fastställs 
i enligt med miljö- och byggnadsnämndens förslag. 

‒ Taxan träder i kraft 2020-01-01, varvid nu gällande taxa upphör att gälla. 

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-20, § 246. 

Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-20 § 246 
‒ Skrivelse 2019-11-12 från kansliavdelningen 
‒ Protokoll från miljö- och byggnadsnämnden 2019-10-22 § 159 
‒ Skrivelse 2019-10-16 från miljöenheten 
‒ Gällande taxa för prövning, tillsyn och kontroll enligt miljöbalken 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 
‒ Reviderad taxa för prövning, tillsyn och kontroll enligt miljöbalken, 

strålskyddslagstiftningen och livsmedelslagstiftningen, taxebilaga 1 och 2, fastställs 
i enligt med miljö- och byggnadsnämndens förslag. 

‒ Taxan träder i kraft 2020-01-01, varvid nu gällande taxa upphör att gälla.

 ______________________ 

Sändlista 
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Tjänsteskrivelse 2019-10-16 

 
 
 

 
Lomma kommun   |  Hamngatan 3  |  234 81 Lomma 

tel: 040-641 10 00  |   e-post: info@lomma.se   |   www.lomma.se 

 
 

Förslag till beslut om revidering av taxa för prövning, tillsyn och kontroll enligt 
miljöbalken, strålskyddslagstiftningen och livsmedelslagstiftningen 

 

Förslag till beslut  
 
Miljö- och byggnadsnämnden antar Miljöenhetens förslag till ändringar i taxan och översänder förslaget 
för antagande till Kommunfullmäktige. 

 

Skäl till beslutet 

Den 14 december 2019 träder EU:s nya kontrollförordning (EU) 2017/625 i kraft. Den nya förordningen 
innehåller förändringar för livsmedelskontrollen som innebär att rubricerad taxa behöver revideras.  

Revideringen av taxan innebär även uppdatering av laghänvisning för strålskyddstillsynen som 
genomförs av Miljöenheten samt mindre revidering av tidsfaktorer i taxebilaga 2.  

Utöver dessa förändringar har även SFS 2018:1460, förordning om ändring i 
miljöprövningsförordningen, trätt i kraft. Förordningen innebär mindre revideringar av formuleringar i 
miljöprövningsförordningen vilket innebär att förändringar även behöver genomföras i taxebilaga 2.  

 

Beskrivning av ärendet 

Ändringarna innebär huvudsakligen omformuleringar av § 20 i taxan då extra offentlig kontroll har 
ersatts med begreppet uppföljande kontroll som inte var planerad i den nya kontrollförordningen. 
Eftersom kontrollförordningen träder i kraft den 14 december 2019 framgår det i 30 § att taxan träder i 
kraft först vid detta datum.   

Eftersom strålskyddslagen och strålskyddsförordningen uppdaterats och försetts med nya lagrum har 
även de inledande bestämmelserna i § 1 uppdaterats.  

  

MILJÖ-OCH BYGGNADSNÄMNDEN Inför MBN AU 2019-10-22 och  
MBN 2019-10-22 Miljöenheten 

Vår referens: Johan Persson 
 Direkttel: 040-641 10 58 

E-post: johan.persson@lomma.se 
Diarienr: MB-2019-1141 
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För skjutfält, skjutbanor och sportanläggningar med verksamhetskod 92.20 i taxebilaga 2 görs följande 
förändringar på grund av att handläggningstiden i genomsnitt är mindre än den tidigare beslutade 
tidsfaktorn: 92.20-1 reduceras från 10 till 8, 92.20-2 reduceras från 6 till 4,  
92.30-3 reduceras från 5 till 3 och 92.2001 reduceras från 5 till 2 

Ovanstående ändringar har genomförts och gulmarkerats i bifogat förslag till reviderad taxa.  

 

 

 
Bilaga: 
 
Reviderad taxa för prövning, tillsyn och kontroll enligt miljöbalken, strålskyddslagstiftningen och 
livsmedelslagstiftningen.  
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Lomma kommun Kommunfullmäktige § 139 / 2007 12 13 
 Fortsättning se sista sidan  
 

 
F. 3.1 
 
TAXA FÖR PRÖVNING, TILLSYN OCH KONTROLL ENLIGT MILJÖBALKEN, 
STRÅLSKYDDSLAGSTIFTNINGEN OCH LIVSMEDELSLAGSTIFTNINGEN  
 

 
Inledande bestämmelser 
1 § Denna taxa gäller avgifter för Lomma kommuns kostnader för prövning, tillsyn och 

kontroll enligt följande lagstiftningar; miljöbalken (SFS 1998:808), strålskyddslag 
 (SFS 2018:396), strålskyddsförordning (2018:506), livsmedelslagen (SFS 2006:804) samt 
förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa 
jordbruksprodukter. 
 
Utöver vad som anges i denna taxa kan ersättning till kommunen utgå bl.a. enligt 26 
kap. 22 § miljöbalken för undersökningskostnader mm. och enligt 25 kap. 2 § 
miljöbalken för rättegångskostnader.  
 
Avgiftsskyldig är den som ansvarar för en verksamhet eller åtgärd där dessa lagar är 
tillämpliga. 
 

2 § Vid tillämpning av denna taxa tas en timtaxa (T) ut per hel timme handläggningstid. För 
2019 är timtaxan (T) 1146 kr. Miljö- och byggnadsnämnden kommer därefter att årligen, 
varje kalenderår (avgiftsår), besluta att justera timtaxan med den procentsats för det 
innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som publiceras på 
Sveriges Kommuners och Landstings webbplats i oktober. Utgångspunkt för 
indexuppräkningen är oktober år 2019. Det indexreglerade beloppet avrundas till 
närmaste jämnt krontal. 
 

3 § Avgift enligt denna taxa tas ut för: 
1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökningar om tillstånd, 

godkännande, dispens eller undantag. Handläggning och andra åtgärder med 
anledning av anmälan av verksamhet eller åtgärd samt registrering och offentlig 
kontroll av livsmedelsanläggningar.  

2. Handläggning och andra åtgärder vid övrig tillsyn och kontroll. 
 

4 § Miljö-och byggnadsnämnden tar ut avgifter enligt denna taxa för faktiska kostnader som 
uppkommer i samband med: 

1. Provtagningar och analys av prover. 
2. Kungörelser och sakkunniga som har tillkallats av nämnden vid prövning, 

handläggning av anmälan och tillsyn. 
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5 § I de fall miljö-och byggnadsnämnden tar ut timavgift i förhållande till den faktiska 

nedlagda handläggningstiden, avses med handläggningstid den sammanlagda tid som 
varje tjänsteman vid nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med 
parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, resor, 
provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt samt föredragning och beslut. 
Sådan avgift tas ut för varje påbörjad halvtimme nedlagd handläggningstid. Timavgiften 
beräknas genom att den faktiska nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras 
med timtaxan. 
 
För inspektioner, mätningar och andra kontroller som Miljö- och byggnadsnämnden utför på 
vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, 
påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tar nämnden ut en avgift som 
är 1,5 gånger ordinarie timavgift. 

 
6 § Miljö- och byggnadsnämnden tar inte ut avgifter enligt denna taxa för: 

1. Handläggning av klagomål som visar sig vara ogrundade och inte kräver någon 
utredning och där verksamhetsutövaren samtidigt har uppfyllt kravet på 
egenkontroll inom det område som klagomålet avser. 

2. Handläggning av överklaganden av nämndens eller en överinstans beslut samt 
yttrande i överklagade ärenden. 

3. Handläggning för att svara på remisser, till exempel till prövningsmyndigheter. 
 

7 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art, 
omfattning, tillsynsbehov, nedlagd handläggningstid eller övriga omständigheter, får 
Miljö- och byggnadsnämnden sätta ner eller efterskänka avgifter enligt denna taxa. 
 

8 § Enligt 27 kap. 3 § miljöbalken är alla som är skyldiga att betala avgift enligt denna taxa 
eller enligt 26 kap. 22 § miljöbalken skyldiga att lämna de uppgifter som behövs för att 
avgiftens eller ersättningens storlek ska kunna bestämmas.  
 

Avgifter för prövning  
9 § Avgift för prövning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag ska 

verksamhetsutövare betala i form av fast avgift eller timavgift. Den fasta avgiften räknas 
fram genom att den handläggningstid som anges i taxebilagorna multipliceras med timtaxan. 
Vid timavgift multipliceras den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet med timtaxan 
eller enligt de grunder i övrigt som anges i denna taxa. 
 
Verksamhetsutövare ska betala avgift för prövning för varje avgiftsbelagt ärende som 
ansökan avser.  
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10 § Om det i beslutet i ett ärende anges att slutbesiktning ska ske av den verksamhet eller åtgärd 

som beslutet avser, ingår kostnaden för en sådan besiktning i den fasta avgiften. Om det 
krävs ytterligare besiktning tar Miljö- och byggnadsnämnden ut timavgift för den 
tillkommande handläggningstiden. 
 

11 § Verksamhetsutövare ska betala avgift för prövning även om ansökan avslås, avvisas eller 
avskrivs. 
 

12 § Utöver avgift för prövning, kan Miljö- och byggnadsnämnden ta ut en avgift för tillsyn av den 
verksamhet eller åtgärd som prövningen avser enligt vad som anges i denna taxa. 
 
 

Avgifter med anledning av anmälan och registrering  
13 § Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd samt registrering av 

livsmedelsanläggningar ska verksamhetsutövare betala i form av fast avgift genom att den 
handläggningstid som anges i taxebilagorna multipliceras med timtaxan eller i form av 
timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med 
timtaxan eller enligt de grunder i övrigt som anges i denna taxa. 
 
Verksamhetsutövare ska betala avgift med anledning av anmälan eller registrering för varje 
avgiftsbelagt ärende som anmälan eller registreringen avser. 
 

14 § Utöver avgift med anledning av handläggning av anmälan eller registrering, kan Miljö- och 
byggnadsnämnden ta ut en avgift för tillsyn i övrigt för den verksamhet eller åtgärd anmälan 
avser enligt vad som anges i denna taxa.  
 
 

Fast årlig tillsynsavgift 
15 § För regelbunden tillsyn över sådan miljöfarlig verksamhet eller hälsoskyddsverksamhet som 

anges i Taxebilaga 2 ska verksamhetsutövare betala en fast årlig tillsynsavgift. Den årliga 
tillsynsavgiften beräknas genom att det antal tillsynstimmar, avgiftsfaktor, som anges i 
taxebilagan multipliceras med timtaxan. 
 

16 § För en verksamhet som tillståndsprövats ska avgiften bestämmas med utgångspunkt från vad 
som föreskrivs i tillståndsbeslutet om tillåten produktionsvolym eller motsvarande. 
 

17 § Om en verksamhet omfattar flera tillsynsobjekt enligt Taxebilaga 2, ska verksamhetsutövaren 
betala full avgift för den verksamheten som medför den högsta avgiften, med tillägg av 25 % 
av summan av den tid som anges för de övriga verksamheterna. 
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18 § Fast årlig tillsynsavgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Sådan avgift ska 

verksamhetsutövare betala från och med det kalenderår som följer efter det att beslut om 
tillstånd till verksamheten har meddelats, anmälan har skett eller verksamheten har 
påbörjats (i de fall anmälan eller tillstånd inte krävs). För tillsyn som sker dessförinnan och 
som inte ingår i avgiften för prövning eller för handläggning av anmälan, tar Miljö- och 
byggnadsnämnden ut timavgift. Fast årlig avgift ska verksamhetsutövare betala med helt 
avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som verksamheten drivs. 
 

19 § Avgifter för kontroll av livsmedelsanläggningar tas ut genom en fast årlig avgift. Avgiftens 
storlek bestäms utifrån tilldelat antal kontrolltimmar, baserat på Livsmedelsverkets 
utarbetade riskklassificering, multiplicerat med timavgiften.  
 

20 § Fast årlig avgift för livsmedelsanläggningar omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. 
Sådan avgift ska betalas från och med det kalenderår då verksamheten påbörjas. Avgiften ska 
därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår. 
 
Om uppföljande kontroll som inte var planerad måste genomföras på grund av att reglerna i 
livsmedelslagstiftningen inte följs, tas en avgift ut enligt timtaxan för kontrolltiden samt för 
de faktiska kostnaderna för provtagning och analys av prover. 
 

21 § I den fasta årliga tillsynsavgiften ingå den tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt 
för handläggning av planerade inspektioner, förberedelser inför och restid i samband med 
dessa, upprättande av inspektionsprotokoll, beslut och andra skrivelser, diarieföring, 
granskning av rapporter och andra redovisningar. 

 

22 § I den fasta årliga tillsynsavgiften ingår inte; 
 
- Inspektioner och andra tillsynsinsatser som beror på att verksamhetsutövare bryter mot 

tillstånd eller villkor, inte följer förelägganden eller förbud eller har bristande 
egenkontroll. 

- Prövning av ansökningar, handläggning av anmälningar samt handläggning av ärenden 
där verksamhetsutövaren har en informationsplikt till Miljö- och byggnadsnämnden och 
liknande. 

- Handläggning på grund av extraordinära händelser i verksamheten. 
- Handläggning av klagomål. 
- Handläggning vid utökat tillsynsbehov, till exempel med anledning av utredningsvillkor 

eller om den faktiska utförda tillsynen väsentligt avviker från den fasta 
handläggningstiden i taxan. 

 
 

Avgift för tillsyn i övrigt 
23 § För övrig tillsyn gäller att Miljö- och byggnadsnämnden ska ta ut timavgift för nämndens 

handläggning enligt miljöbalken, livsmedelslagstiftningen eller föreskrifter som beslutats med 
stöd av balken eller EU:s förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde, om 
verksamhetsutövaren inte istället ska betala en prövningsavgift eller en fast årlig 
tillsynsavgift.  
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Timavgiften beräknas genom att den faktiska nedlagda handläggningstiden multipliceras med 
timtaxan. Avgifter för tillsyn/kontroll i övrigt tas ut enligt vad som framgår av taxebilagorna 
där angivet timantal multiplicerat med respektive timavgift (fast besöksavgift) eller med 
timavgift för varje timme nedlagd handläggningstid i ärendet (timavgift) eller enligt de 
grunder i övrigt som anges i taxan.  
 

24 § För oregelbunden tillsyn över sådan miljöfarlig verksamhet eller hälsoskyddsverksamhet som 
anges i Taxebilaga 2 ska verksamhetsutövare betala en fast besöksavgift. Besöksavgiften tas 
ut genom att respektive angivet timantal multipliceras med timtaxan. 

 
25 § För övrig tillsyn gäller att Miljö- och byggnadsnämnden ska ta ut en timavgift för nämndens 

handläggning enligt miljöbalken, livsmedelslagstiftningen eller föreskrifter som beslutats med 
stöd av balken eller EU:s förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde. Timavgiften 
beräknas genom att den faktiska nedlagda handläggningstiden multipliceras med timtaxan.  
 

26 § För offentlig kontroll inom områdena foder och animaliska biprodukter ska timavgift betalas. 
 

27 § Inbokad besökstid som ej avbokas debiteras med en timavgift. 
 
 

Avgiftsskyldig 
28 § Avgift för prövning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag ska betalas av den 

sökande.  
 
Avgift för handläggning av anmälan ska betalas av den som driver eller avser att driva 
verksamheten eller vidta åtgärden. 
 
Fast årlig tillsynsavgift ska betalas av den som driver verksamheten eller ansvarar för 
anläggningen vid årsskiftet. 
 
Avgiften för tillsyn över miljöskador ska betalas av den som enligt 10 kap miljöbalken är 
ansvarig för utredning, avhjälpande eller kostnader eller den som tillsynen riktas mot. 
 
Avgift för övrig tillsyn ska betalas av den som driver eller avser att driva verksamheten eller 
vidta åtgärden. 

 
 

Verkställighetsfrågor m.m. 
29 § Verksamhetsutövare ska betala avgifter enligt denna taxa till Lomma kommun. Betalning ska 

ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i fakturan. 
 

30 § Enligt 1 kap 2§ och 9 kap 5§ i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn 
enligt miljöbalken får Miljö- och byggnadsnämnden besluta att dess beslut om avgift ska gälla 
omedelbart även om det överklagas. 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut om avgift kan överklagas hos Länsstyrelsen.  
 
Denna taxa träder i kraft den 14 december 2019.  
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Taxebilaga 1 
Avgift för prövning av ansökningar samt handläggning av 
anmälnings- och informationsärenden 
 
Följande förkortningar används i tabellen: 

- TF = Tidsfaktor i timmar (SKL) 
- T = Timavgift  

 

Beskrivning TF Timavgift 

Naturvård 

Prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna 12  

Anmälan för samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken 6  

Tillsyn i övrigt inom naturvården   T 

Miljöfarlig verksamhet 

Prövning av ansökan/anmälan om inrättande av avloppsanordning eller anslutning av 
vattentoalett enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

8  

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

4  

Handläggning av ändring av avloppsanordning enligt 14 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd 

4  

Prövning av ansökan/anmälan enligt 17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd att inrätta värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller 
grundvatten 

 T 

Handläggning av övriga icke specificerade anmälningsärenden  T 

Förorenade områden 

Tillsyn i övrigt av mark- och vattenområden, byggnader och anläggningar enligt 10 kap. 
miljöbalken 

 T 

Hälsoskydd 

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 (kommunala bestämmelser med stöd av miljöbalken) eller 
ansökan om undantag från de kommunala bestämmelserna 

3  

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

3  

Handläggning av anmälan om ny verksamhet enligt 38 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd 

10  

Handläggning av anmälan om mindre utökning enligt 38 § förordningen (1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

3  

Kemiska produkter 

Prövning av ansökan enligt 40 § Förordning om bekämpningsmedel 
(SFS 2014:425) utom på tomtmark för flerfamiljshus   

8  
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Beskrivning TF Timavgift 

Prövning av ansökan enligt 40 § Förordning om bekämpningsmedel 
(SFS 2014:425) på tomtmark för flerfamiljshus   

 T 

Handläggning av anmälan enligt 41 § Förordning om bekämpnings- 
medel (SFS 2014:425)   

7  

Handläggning av inkommen, fullständig årsrapport enligt 15 § Förordning (2016:1128) om 
fluorerade växthusgaser. 

2  

Handläggning av information enligt 3 kap 1 § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2017:5) om 
skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor  

2  

Avfall och producentansvar 

Handläggning av anmälan enligt den kommunala renhållningsordningen  T 

Handläggning av anmälan enligt 45 § avfallsförordningen (2011:927) 2  

Tillsyn i övrigt av avfallshantering eller producentansvar  T 

Livsmedel 

Registrering av livsmedelsanläggning 1  

Kontroll och provtagning som inte ingår i årsavgiften  T 

Foder och animaliska biprodukter 

Kontroll och provtagning  T 

Strålskydd 

Anmälan av solarium 5  

Övrigt 

Åtgärder som föranleds av tillsynen, men som inte ingår i besöksavgift eller årlig avgift, ex: 
förelägganden, uppföljande tillsyn m.m. 

 T 

Handläggning av övriga ej specificerade ärenden  T 
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Taxebilaga 2 
Avgift för tillsyn av verksamheter enligt miljöbalken 
 
Med tidsfaktor (TF) avses i detta underlag ett av SKL rekommenderat tidsspann i timmar per år, inom vilket 
kommunens avgiftsfaktor för respektive verksamhet väljs. 
 
Följande förkortningar används i tabellen: 
 
MPF= Miljöprövningsförordningen, KK= Klassningskod, TF= Tidsfaktor i timmar (SKL:s förslag), PN= Prövningsnivå, 
TB= Timmar/besök, AF= Årlig avgiftsfaktor, C= Anmälningspliktig, U= Utan prövning, T= Timavgift 
 
 

MPF KK TF PN Beskrivning TB AF 

    JORDBRUK   

    Djurhållning   

2 kap 3 § 1.20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.20-1 
1.20-2 

8-12 
6-10 

C 

Anläggning med stadigvarande djurhållning med mer än 100 
djurenheter, dock inte inhägnad. 
 
Med en djurenhet avses 
1. en mjölkko eller sinko, inklusive kalv upp till en månads ålder, 
2. sex kalvar från en månads upp till sex månaders ålder, 
3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre, 
4. tre suggor eller betäckta gyltor, inklusive smågrisar upp till tolv 
veckors ålder, 
5. tio slaktsvin, obetäckta gyltor eller avelsgaltar, tolv veckor eller äldre, 
6. en häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder, 
7. tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta månaders ålder 
och avelshannar, 
8. etthundra kaniner, 
9. etthundra värphöns eller kycklingmödrar, sexton veckor eller äldre, 
10. tvåhundra unghöns upp till sexton veckors ålder, 
11. tvåhundra slaktkycklingar, 
12. etthundra kalkoner, gäss eller ankor, inklusive kycklingar och ungar 
upp till en veckas ålder, 
13. femton strutsfåglar av arterna struts, emu eller nandu, inklusive 
kycklingar upp till en veckas ålder, 
14. tio får eller getter, sex månader eller äldre, 
15. fyrtio lamm eller killingar upp till sex månaders ålder, eller 
16. i fråga om andra djurarter, det antal djur som har en årlig 
sammanlagd utsöndring motsvarande 100 kilogram kväve eller 13 
kilogram fosfor i färskträck eller urin. 
 
Vid beräkningen av antalet djur enligt första stycket 16 ska det 
alternativ av kväve eller fosfor väljas som ger det lägsta antalet djur. 
Anmälningsplikten gäller inte 
1. renskötsel, eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §. 
 
- Mer än 200 djurenheter 
- Mer än 100 djurenheter 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
8 
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MPF KK TF PN Beskrivning TB AF 

 

1.2001 4-8 U 

Anläggning med stadigvarande djurhållning med mer än 30 djurenheter 
(det högsta antalet djurenheter under året) men högst 100 
djurenheter, dock inte inhägnad. 
Med en djurenhet avses samma som under 1.20 
Denna beskrivning gäller inte renskötsel. 

6  

 

1.2002 2-6 U 

Anläggning med stadigvarande djurhållning med minst 2 men högst 30 
djurenheter (det högsta antalet djurenheter under året), dock inte 
inhägnad. 
Med en djurenhet avses samma som under 1.20 
Denna beskrivning gäller inte renskötsel. 

4  

    Uppodling av annan mark än jordbruksmark för jordbruksproduktion   

2 kap 4 § 1.30 4-8 C Uppodling av annan mark än jordbruksmark för produktion av foder, 
livsmedel eller annan liknande jordbruksproduktion.  6 

    Odling   

 1.3001 6-10 U Växthus eller kemikalieintensiv odling med en odlingsyta som är större 
än 5000 kvadratmeter. 6  

 1.3002 4-8 U Växthus eller kemikalieintensiv odling med en odlingsyta som är större 
än 2000 men högst 5000 kvadratmeter 4  

 1.3003 4-8 U Anläggning för torkning av gödsel. 4  

 
1.3004 4-8 U 

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

4  

 
1.3005 2-6 U 

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

4  

 1.3006 4-8 U Fruktodling med en odlingsyta som är större än 1 hektar. 4  

    FISKODLING OCH ÖVERVINTRING AV FISK   

3 kap 2 § 5.20 6-10 C Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 1,5 ton foder förbrukas 
per kalenderår, om inte verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §.  8 

 5.2001 2-6 U Fiskodling eller övervintring av fisk där högst 1,5 ton foder förbrukas 
per kalenderår. 2  

    UTVINNING, BRYTNING OCH BEARBETNING AV TORV, OLJA, GAS, KOL, 
MALM, MINERAL, BERG, NATURGRUS OCH ANNAT   

    Berg, naturgrus och andra jordarter   

4 kap 4 § 10.30 10-15 C Täkt för markinnehavarens husbehov av mer än 10 000 ton totalt 
uttagen mängd naturgrus.  10 

 10.3001 6-10 U Täkt för markinnehavarens husbehov av högst 10 000 ton naturgrus 
(totalt uttagen mängd). 8  

4 kap 6 § 10.50 8-12 C 

Anläggning för sortering eller krossning av berg, naturgrus eller andra 
jordarter 
1. inom område som omfattas av detaljplan eller 
områdesbestämmelser, eller 
2. utanför område som omfattas av detaljplan eller 
områdesbestämmelser, om verksamheten bedrivs på samma plats 
under en längre tid än trettio kalenderdagar under en 
tolvmånadersperiod. 

 7 

 

10.5001 4-8 U 

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

7  
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MPF KK TF PN Beskrivning TB AF 

    LIVSMEDEL OCH FODER   

    Slakterier   

5 kap 3 § 15.30 8-12 C Slakteri med en produktion baserad på mer än 50 ton men högst 7 500 
ton slaktvikt per kalenderår  10 

 

15.3001 4-8 U 

Slakteri för en produktion baserad på högst 50 ton slaktvikt per 
kalenderår 
 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med 
huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten. 

6  

    Livsmedel av animaliska råvaror   

5 kap 6 § 15.50 
 
 
 
 
 
 

15.50-1 
 
 

15.50-2 

 
 
 
 
 
 
 

20-30 
 
 

10-15 

C 

Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och 
behandling av enbart animaliska råvaror med en produktion av mer än 
50 ton men högst 2 000 ton per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten endast avser 
mjölkprodukter eller glass eller endast innebär paketering. 
 
-Beredning och behandling med en produktion av mer än 500 ton men 
högst 2000 ton per kalenderår. 
 
- Beredning och behandling med en produktion av mer än 50 ton men 
högst 500 ton per kalenderår. 

 

 
 
 
 
 
 

25 
 
 

10 
 

 

15.5001 6-10 U 

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

8  

    Rökeri   

5 kap 7 § 15.80 
 
 

15.80-1 
 

15.80-2 

 
 
 

10-15 
 

6-10 

C 

Rökeri för en produktion av mer än 50 ton men högst 18 750 ton rökta 
produkter per kalenderår. 
 
- Mer än 500 ton men högst 18 750 ton rökta produkter per kalenderår. 
 
- Mer än 50 ton men högst 500 ton rökta produkter per kalenderår. 

 

 
 
 

10 
 

8 
 

15.8001 4-8 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. 

6  

    Livsmedel av vegetabiliska råvaror   

5 kap 10 § 15.101 25-40 C 

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

 30 
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15.9001 8-12 U 

Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och 
behandling av enbart vegetabiliska råvaror för en produktion av högst 2 
000 ton produkter per kalenderår. 
 
Punkten gäller inte om verksamheten endast innebär paketering. 
Punkten gäller inte heller restauranger, butiker, caféer och liknande 
med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten. 

10  

    Kvarnprodukter   

5 kap 11 § 15.125 
 
 
 
 
 

15.125-1 
15.125-2 

 
 
 
 
 
 

25-40 
10-15 

C 

Framställning av livsmedel med tillverkning av kvarnprodukter samt 
beredning och behandling av kvarnprodukter, med en produktion av 
mer än 1 000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 8 § eller endast innebär paketering. 
 
- Mer än 50 000 ton per kalenderår. 
- Mer än 1 000 ton men högst 50 000 ton per kalenderår. 

 

 
 
 
 
 
 

30 
10 

 

15.12501 2-6 U 

Framställning av livsmedel med tillverkning av kvarnprodukter samt 
beredning och behandling av kvarnprodukter, med en produktion av 
högst 1 000 ton per kalenderår. 
 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med 
huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten. 

4  

 15.12502 4-8 U Siloanläggning för torkning, rensning eller lagring av spannmål med en 
lagringskapacitet av mer än 10 000 ton. 6  

    Livsmedel av kombinerade råvaror   

5 kap 14 § 15.151 20-30 C 

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

 25 

 

15.13101 6-10 U 

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

8  

    Mjölkprodukter   

5 kap 15 § 15.180 
 
 
 
 

15.180-1 
18.180-2 
15.180-3 

 
 
 
 
 

25-40 
20-30 
10-15 

C 

Anläggning för framställning av mjölkprodukter med en produktion 
baserad på en invägning av mer än 500 ton per kalenderår men högst 
200 ton per dygn som kalenderårsmedelvärde. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten endast avser glass. 
 
- Mer än 50 000 ton per kalenderår. 
- Mer än 20 000 ton men högst 50 000 ton per kalenderår. 
- Mer än 500 ton men högst 20 000 ton per kalenderår.   

 

 
 
 
 
 

30 
25 
10 

 

15.18001 2-6 U 

Anläggning för framställning av mjölkprodukter med en produktion 
baserad på en invägning av högst 500 ton per kalenderår. 
 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med 
huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten. 

4  

    Oljor och fetter   

5 kap 19 § 15.200 10-15 C 
Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska eller 
animaliska oljor eller fetter eller produkter av sådana oljor eller fetter 
med en produktion av mer än 100 ton men högst 5 000 ton kalenderår. 

 10 
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Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, eller om 
verksamheten endast avser mjölkprodukter. 

 

15.20001 2-6 U 

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

4  

    Glass   

5 kap 21 § 15.220 6-10 C 

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

 8 

 

15.22001 2-6 U 

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

4  

    Råsprit och alkoholhaltiga drycker   

5 kap 23 § 15.240 
 
 
 
 
 
 

15.240-1 
15.240-2 
15.240-3 

 
 
 
 
 
 
 

25-40 
15-25 
10-15 

C 

Anläggning för framställning av råsprit eller alkoholhaltig dryck genom 
jäsning eller destillation motsvarande en årlig produktion av mer än 10 
ton men högst  
5 000 ton ren etanol per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 8 §. 
 
- Mer än 500 ton men högst 5 000 ton ren etanol per kalenderår. 
- Mer än 100 ton men högst 500 ton ren etanol per kalenderår. 
- Mer än 10 ton men högst 100 ton ren etanol per kalenderår. 

 

 
 
 
 
 
 
 

30 
20 
10 

 15.24001 2-6 

U 

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

4 

 

 15.24002 10-15 

U 

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

10 

 

    Malt, maltdrycker och läskedrycker   

5 kap 25 § 15.260 20-30 C 

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

 25 

 

15.26001 8-12 U 

Bryggeri eller annan anläggning för framställning av malt, maltdryck 
eller läskedryck med en produktion av högst 1 000 ton per kalenderår. 
 
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med 
huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten. 

10  

    Jäst   

 

15.27001 8-12 U 

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

10  
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    Kafferostning   

5 kap 27 § 15.280 
 
 
 
 
 

15.280-5 
15.280-6 

 
 
 
 
 
 

25-40 
10-15 

C 

Anläggning för rostning av mer än 100 ton men högst 75 000 ton kaffe 
per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 
enligt 8 §. 
 
 
- Rostning av mer än 3 000 ton kaffe per kalenderår. 
- Rostning av mer än 100 ton men högst 3 000 ton kaffe per kalenderår. 

 

 
 
 
 
 
 

30 
10 

 
15.28001 2-6 U 

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

4  

    Paketering av livsmedel   

5 kap 28 § 15.310 6-10 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 §§. 

 8 

    Foder av vegetabiliska råvaror   

5 kap 32 § 15.360 10-15 C 

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

 12 

 

15.36001 2-6 U 

Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av 
enbart vegetabiliska råvaror med en produktion av högst 5 000 ton per 
kalenderår. 
 
Punkten gäller inte om verksamheten endast innebär paketering. 

4  

    FOTOGRAFISK OCH GRAFISK PRODUKTION   

 

22.4001 4-8 U 

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

6  

 
22.4002 2-6 U 

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

4  

 
22.4003 2-6 U 

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

4  

 

22.4004 4-8 U 

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

6  

 
22.4005 2-6 U 

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

4  
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    KEMISKA PRODUKTER   

    Annan kemisk tillverkning   

12 kap 44 § 24.44 20-30 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. 

 8 

12 kap 46 § 24.46 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24.46-1 
 
 

24.46-2 
24.46-3 

 
24.46-4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25-40 
 
 

20-30 
12-18 

 
10-15 

C 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 
 
 

25 
15 

 
10 

 24.4601 8-12 U Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala 
tillverka högst 10 ton färg eller lack per kalenderår. 10  

 
24.4602 4-8 U 

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

6 
 

 
24.4603 8-12 U 

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

10 
 

12 kap 47 § 24.47 20-30 C 

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

 8 

 

24.4701 8-12 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. högst 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik eller 
hygienprodukter per kalenderår 

4  
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    GUMMI- OCH PLASTVAROR   

13 kap 2 § 25.11 
 
 
 
 
 

25.11-1 
 

25.11-2 
 

25.11-3 
 

25.11-4 

 
 
 
 
 
 

30-45 
 

20-30 
 

12-18 
 

8-12 

C 

Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om 
produktionen baseras på mer än 
1 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 1 § eller 19 kap. 3 eller 4 §. 
 
- Mer än 500 ton men högst 2 000 ton ovulkad gummiblandning per 
kalenderår. 
- Mer än 100 ton men högst 500 ton ovulkad gummiblandning per 
kalenderår. 
- Mer än 50 ton men högst 100 ton ovulkad gummiblandning per 
kalenderår. 
- Mer än 1 ton men högst 50 ton ovulkad gummiblandning per 
kalenderår. 

  
 
 
 
 
 

8 
 

8 
 

8 
 

8 
 

 
25.1101 2-6 U 

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

6  

13 kap 4 § 25.30 12-18 C 

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

 8 

 
25.3001 2-6 U 

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

8  

13 kap 6 § 25.50 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
25.50-5 

 
25.50-6 

 
25.50-7 

 
25.50-8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

15-25 
8-12 
6-10 

25-40 
 

15-25 
 

10-15 
 

8-12 
 

6-10 

C 

Anläggning där produktionen baseras på mer än 1 ton plastråvara per 
kalenderår och inte omfattar 
ytterligare polymerisation, för 
1. tillverkning av produkter av plast förutom endast mekanisk 
montering eller mekanisk bearbetning, eller 
2. beläggning eller kalandrering med plast. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig eller 
anmälningspliktig enligt 19 kap. 3 eller 4 §. 
 
- Mer än 200 ton plastråvara per kalenderår. 
- Mer än 20 ton men högst 200 ton plastråvara per kalenderår. 
- Mer än 1 ton men högst 20 ton plastråvara per kalenderår. 
- Mer än 20 ton plastråvara per kalenderår för beläggning eller 
kalandrering med plast. 
- Mer än 10 ton men högst 20 ton plastråvara per kalenderår för 
beläggning eller kalandrering med plast. 
- Mer än 5 ton men högst 10 ton plastråvara per kalenderår för 
beläggning eller kalandrering med plast. 
- Mer än 3 ton men högst 5 ton plastråvara per kalenderår för 
beläggning eller kalandrering med plast. 
- Mer än 1 ton men högst 3 ton plastråvara per kalenderår för 
beläggning eller kalandrering med plast. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 
8 
8 

12 
 

10 
 

8 
 

8 
 

8 
 

 

25.5001 2-6 U 

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

7  

 
25.5002 2-6 U 

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

8  
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    MINERALISKA PRODUKTER   

    Cement, betong, kalk, krita och gips   

 
26.110 12-18 C 

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

 8 

 
26.11001 6-10 U 

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

8  

    Andra mineraliska produkter   

14 kap 17 § 26.150 
 
 
 
 
 
 

26.150-1 
26.150-2 

 
 
 
 
 
 
 

20-30 
15-25 

C 

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

 

 
 
 
 
 
 
 

12 
10 

 
26.15001 2-6 U 

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

4  

 
 
 
15 kap 18 § 
 
 

 

27.140 8-12 C 

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 27.140 gäller för anläggning för 
att gjuta andra metaller än järn, stål, aluminium, zink eller magnesium, 
om produktionen är mer än 1 ton per kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 
13, 14 eller 17 §. Förordning (2016:1188). 

 

 8 

 27.14001 2-6 U Anläggning för gjutning av andra metaller än järn, stål, zink, aluminium 
och magnesium, för en produktion av högst 1 ton per kalenderår. 4  

    METALL- OCH PLASTYTBEHANDLING, AVFETTNING OCH 
FÄRGBORTTAGNING   

16 kap 3 § 
 

28.25 
 
 
 
 

28.25-1 
 

28.25-2 

 
 
 
 
 

8-12 
 

4-8 

C 

Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller 
plast. 
Anmälningsplikten gäller inte betning med betpasta eller om 
verksamheten är tillståndspliktig enligt 16 kap 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. 

 

 
 
 
 
 

10 
 

6 

16 kap 5 § 28.40 8-12 C 

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

 10 
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28.4001 2-6 U 

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

4  

16 kap 7 § 
 28.71 2-6 C 

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

 6 

 28.7101 2-6 U Blästra högst 500 kvadratmeter yta. 5  

16 kap 9 § 28.90 15-25 C 

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

 10 

16 kap 10 § 28.95 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28.95-1 
28.95-2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12-18 
8-12 

C 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 
10 

 

28.9501 2-6 U 

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

4  

    METALLBEARBETNING M.M.   

    Motorfordon   

 

34.4001 6-10 U 

Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår av  
1. högst 100 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till 
högst 3,5 ton, eller  
2. högst 10 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till 
mer än 3,5 ton. 
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    Maskinell metallbearbetning   

18 kap 8 § 34.80 
 
 
 
 
 
 

34.80-1 
 
 

34.80-2 
 
 

34.80-3 

 
 
 
 
 
 
 

25-40 
 
 

12-18 
 
 

8-12 

C 

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

 

 
 
 
 
 
 
 

30 
 
 

14 
 
 

10 

 

34.8001 2-6 U 

Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där 
total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i 
metallbearbetningsmaskinerna är högst 1 kubikmeter. Med total 
tankvolym avses såväl volymen i ett fast centralt system för vätskor 
som volymen i lösa behållare som är kopplade till 
metallbearbetningsmaskin eller öppnade behållare som används för 
påfyllning av metallbearbetningsmaskin. 

4  

    FÖRBRUKNING AV ORGANISKA LÖSNINGSMEDEL   

19 kap 4 § 39.30 10-15 C 

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

 6 

19 kap 5 § 39.35 10-15 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 
enligt 2 eller 3 §. 

 

10 
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 39.50 
 
 
 
 
 

39.50-1 
 

39.50-2 
 

39.50-3 

 
 
 
 
 
 

20-30 
 

20-30 
 

12-18 

C 

Anläggning där det per kalenderår förbrukas 
1. mer än 1 ton halogenerade organiska lösningsmedel, eller 
2. mer än totalt 5 ton organiska lösningsmedel. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 2, 3 eller 4 §. 
 
- 1. Mer än 1 ton halogenerade organiska lösningsmedel förbrukas per 
kalenderår. 
- 2.Mer än totalt 10 ton men högst totalt 25 ton organiska 
lösningsmedel förbrukas per kalenderår. 
- 2. Mer än totalt 5 ton men högst totalt 10 ton organiska 
lösningsmedel förbrukas per kalenderår. 

 

 
 
 
 
 
 

10 
 

10 
 

8 

 39.5001 8-12 U Anläggning där det per kalenderår förbrukas högst 1 ton halogenerade 
organiska lösningsmedel.  7  

 39.5002 8-12 U Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än 2,5 men högst 5 
ton organiska lösningsmedel.  7  

 39.5003 6-10 U Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än 0,5 men högst 2,5 
ton organiska lösningsmedel.  7  

 39.5004 2-6 U Anläggning där det per kalenderår förbrukas högst 500 kg organiska 
lösningsmedel.  7  

    HANTERING AV BRÄNSLEN OCH ANDRA KEMISKA PRODUKTER   

20 kap 2 § 39.70 12-18 C 

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

 12 
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39.7001 2-6 U 

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

4  

 39.8001 2-6 U Anläggning för lagring av högst 50 miljoner normalkubikmeter naturgas 
per kalenderår. 4  

 39.9001 2-6 U Anläggning för lagring av högst 5 000 ton kol, torv eller bränsleflis eller 
annat träbränsle per kalenderår. 4  

    Förbränning   

21 kap 11 § 40.60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40.60-1 
 
 

40.60-2 
 
 

40.60-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10-15 
 
 

6-10 
 
 

10-15 

C 

Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av 
1. mer än 500 kilowatt men högst 20 megawatt, om annat bränsle 
används än enbart fossil eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas, 
eller 
2. mer än 10 megawatt men högst 20 megawatt, om inget annat 
bränsle används än fossil eldningsolja eller biogen eller fossil 
bränslegas. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är anmälningspliktig 
enligt 12 § eller avser en stationär förbränningsmotor avsedd endast 
som reservaggregat vid elavbrott. 
 
- Total installerad tillförd effekt av mer än 5 megawatt men högst 20 
megawatt, om annat bränsle används än enbart fossil eldningsolja eller 
biogen eller fossil bränslegas. 
- Total installerad tillförd effekt av mer än 500 kilowatt men högst 5 
megawatt, om annat bränsle används än enbart fossil eldningsolja eller 
biogen eller fossil bränslegas. 
- Total installerad tillförd effekt av mer än 10 megawatt men högst 20 
megawatt, om inget annat bränsle än fossil eldningsolja eller biogen 
eller fossil bränslegas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 
 
 
6 
 
 
10 
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40.6001 4-8 U 

Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av 
1. högst 500 kilowatt, om annat bränsle används än enbart fossil 
eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas, eller 
2. högst 10 megawatt, om inget annat bränsle används än fossil 
eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas. 

6 

 

    Vindkraft   

21 kap 15 § 40.100 4-8 C 

Verksamhet med 
1. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 50 meter, 
2. två eller flera vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation), 
eller 
3. ett vindkraftverk som står tillsammans med ett annat vindkraftverk, 
om verksamheten påbörjas efter att verksamheten med det andra 
vindkraftverket påbörjades. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt 13 eller 14 §. 

 6 

 40.10001 2-6 U Verksamhet med ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är lägre än 
50 meter. 5  

    Värme- och kylanläggningar   

21 kap 16 § 40.110 15-25 C 

Värmepump eller kylanläggning för uttag eller tillförsel av värmeenergi 
från mark, vattenområde, grundvatten eller avloppsvatten för en 
uttagen eller tillförd effekt av mer än 10 megawatt. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte uttag eller tillförsel 
genom vattentäkt. 

8  

21 kap 17 § 40.120 6-10 C 
Anläggning för lagring av värme i mark, vattenområde eller i 
grundvatten för en tillförd energimängd av mer än 3 000 
megawattimmar. 

T  

 
40.12001 2-6 U 

Anläggning för lagring av värme i mark, vattenområde eller i 
grundvatten för en tillförd energimängd av högst 3 000 
megawattimmar. 

T  

    FORDONSSERVICE OCH DRIVMEDELSHANTERING   

23 kap 1 § 50.10 
 
 
 
 
 

50.10-1 
 
 
 
 

50.10-2 

 
 
 
 
 
 

20-30 
 
 
 
 

15-25 

C 

Anläggning för tvättning av 
1. fler än 5 000 personbilar per kalenderår, 
2. fler än 100 tåg eller flygplan per kalenderår, 
3. fler än 500 tågvagnar eller lok per kalenderår, eller 
4. fler än 1 000 andra motordrivna fordon per kalenderår. 
 
- Tvättning av 
1. fler än 15 000 personbilar per kalenderår, 
2. fler än 1 000 tåg eller flygplan per kalenderår, 
3. fler än 5 000 tågvagnar eller lok per kalenderår, eller 
4. fler än 3 000 andra motordrivna fordon per kalenderår. 
- Tvättning av 
1. fler än 5 000 personbilar per kalenderår, 
2. fler än 100 tåg eller flygplan per kalenderår, 
3. fler än 500 tågvagnar eller lok per kalenderår, eller 
4. fler än 1 000 andra motordrivna fordon per kalenderår.. 

 

 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 

8 

 

50.1001 8-12 U 

Anläggning för tvättning av 
1. fler än 1 250 personbilar per kalenderår, 
2. färre än eller lika med 100 tåg eller flygplan per kalenderår, 
3. färre än eller lika med 500 tågvagnar eller lok per kalenderår, eller 
4. fler än 250 andra motordrivna fordon per kalenderår. 

7  

 
50.1002 4-8 U 

Anläggning för tvättning av 
1. fler än 250 personbilar per kalenderår 
2. fler än 50 andra motorfordon per kalenderår. 

6  
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50.1003 T U 

Anläggning för tvättning av 
1. högst 250 personbilar per kalenderår, 
2. högst 50 andra motordrivna fordon per kalenderår. 

5  

23 kap 2 § 50.20 
 
 
 
 
 

50.20-1 
 

50.20-2 
 

50.20-3 
 

50.20-4 

 
 
 
 
 
 

15-25 
 

10-15 
 

8-12 
 

10-15 

C 

Anläggning där det per kalenderår hanteras 
1. mer än 1 000 kubikmeter flytande motorbränsle, eller 
2. mer än 1 miljon normalkubikmeter gas avsedd som motorbränsle. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 20 kap. 1, 2 eller 3 §. 
 
- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 10 000 
kubikmeter flytande motorbränsle. 
- 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. 

 

 
 
 
 
 
 

8 
 

8 
 

8 
 

8 

 50.2001 2-6 U Anläggning där det per kalenderår hanteras högst 1 000 kubikmeter 
flytande motorbränsle för försäljning. 6  

 50.2002 2-6 U Anläggning där det per kalenderår hanteras högst 1 miljon 
normalkubikmeter gas avsett som motorbränsle för försäljning. 5  

 50.2003 4-8 U Fordonsverkstad mer än 500 kvadratmeter. 8  

 50.2004 2-6 U Fordonsverkstad högst 500 kvadratmeter 5  

 50.2005 2-6 U Parkeringsgarage med oljeavskiljare med fler än 400 platser för 
motorfordon. 5  

    INFRASTRUKTUR   

    Hamnar   

 63.2001 10-15 U Fritidsbåtshamn, för mer än 600 båtar, med uppläggning eller upptag 10  

 63.2002 6-10 U Fritidsbåtshamn, för mer än 200 men högst 600 båtar, med 
uppläggning eller upptag 6  

 63.2003 4-8 U Fritidsbåtshamn, för mer än 50 men högst 200 båtar, med uppläggning 
eller upptag 5  

 63.2004 2-6 U Fritidsbåtshamn, för högst 50 båtar, med uppläggning eller upptag 5  

 63.2005 2-6 U Fritidsbåtshamn utan uppläggning eller upptag 4  

    Annan infrastruktur   

 63.10004 2-6 U Parkering 4  

 63.10101 75-115 U Spåranläggning i drift för lokal kollektivtrafik med en sammanlagd 
spårlängd över 80 kilometer. 30  

 63.10102 45-70 U Spåranläggning i drift för regional kollektivtrafik eller nationell person 
och/eller godstrafik med en sammanlagd spårlängd över 30 kilometer 20  

    TANKRENGÖRING   

26 kap 2 § 74.20 12-18 C 

Anläggning för rengöring av cisterner, tankar eller fat som används för 
förvaring eller för transport av kemiska produkter. 
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten 
är tillståndspliktig enligt 1 §. 

 10 

    HÄLSO- OCH SJUKVÅRD   

 85.3001 2-6 U Tandläkarmottagning 6  

 85.4001 2-6 U Djursjukhus och liknande 6  

  



     FÖRFATTNINGSSAMLING     25 (29) 
___________________________________________________________________________________________ 
    
 

    RENING AV AVLOPPSVATTEN   

28 kap 4 § 90.16 
 
 

90.16-1 
 

90.16-2 

 
 
 

20-30 
 

15-25 

C 

Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten med en 
föroreningsmängd som motsvarar mer än 200 men mindre än 2 000 
personekvivalenter. 
-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. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

10 
 

8 

 
90.2001 12-18 U 

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

14  

 
90.2002 10-15 U 

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

12  

 90.2003 2-6 U Avloppsledningsnät, inklusive pumpstationer mm 6  

    AVFALL   

    Deponering   

29 kap 19 § 90.281 6-10 C 

Deponering av icke-farliga muddermassor på land längs små sund, 
kanaler eller vattenvägar som massorna har muddrats från, om 
1. mängden massor är högst 1 000 ton, och 
2. föroreningsrisken endast är ringa. 

 8 

 90.28001 2-6 U Uppläggning av snö från gaturenhållning 3  

    Återvinning eller bortskaffande av avfall som uppkommit i egen 
verksamhet   

29 kap 29 § 90.391 8-12 C 
Återvinning av farligt avfall som har uppkommit i egen verksamhet, om 
1. mängden avfall är högst 500 ton per kalenderår, och 
2. behandlingen leder till materialåtervinning 

 10 

    Biologisk behandling   

29 kap 31 § 90.171 
 
 
 
 
 
 
 

90.171-1 
 

90.171-2 
 

90.171-3 

 
 
 
 
 
 
 
 

10-15 
 

8-12 
 

6-10 

C Behandling av icke-farligt avfall genom biologisk behandling, om  
1. avfallet inte är park- och trädgårdsavfall och den tillförda mängden 
är mer än 10 ton men högst 500 ton per kalenderår, eller 
2. avfallet är park- och trädgårdsavfall och den tillförda mängden är 
mer än 50 ton men högst 18 750 ton per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om behandlingen är tillstånds- eller 
anmälningspliktig enligt 21 kap. 2 eller 3 § 
 
- Den tillförda mängden annat avfall än park- och trädgårdsavfall är mer 
än 100 ton men högst 500 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden annat avfall än park- och trädgårdsavfall är mer 
än 10 ton men högst 100 ton per kalenderår. 
- Den tillförda mängden park- och trädgårdsavfall är mer än 50 ton men 
högst 18 750 ton per kalenderår. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 

8 
 

6 

 90.17001 2-6 U Behandling av icke-farligt avfall genom biologisk behandling, om  
1. avfallet inte är park- och trädgårdsavfall och den tillförda mängden 
är högst 10 ton per kalenderår, eller 
2. avfallet är park- och trädgårdsavfall och den tillförda mängden är 
högst 50 ton per kalenderår. 

5  

    Återvinning för anläggningsändamål   

29 kap 35 § 
 90.141 2-6 C 

Återvinning av icke-farligt avfall för anläggningsändamål på ett sätt som 
kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, om 
föroreningsrisken är ringa. 

 6 
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    Uppgrävda massor   

29 kap 27 § 90.370 2-6 C 

Behandling av avfall som utgörs av uppgrävda förorenade massor från 
den plats där behandlingen sker, om behandlingen pågår under högst 
en tolvmånadersperiod och inte är tillståndspliktig enligt 21, 22, 23, 24 
eller 25 §. 

 6 

    Avvattning   

29 kap 39 § 90.375 15-25 C Avvattning av icke-farligt eller farligt avfall, om mängden avfall som 
behandlas är högst 2 000 ton per kalenderår.  15 

    Mekanisk bearbetning och sortering   

29 kap 41 § 90.110 
 
 
 
 
 

90.110-1 
 

90.110-2 
 

90.110-3 

 C 

1. Yrkesmässigt återvinna icke-farligt avfall genom mekanisk 
bearbetning, om den tillförda mängden avfall är högst 10 000 ton per 
kalenderår, eller 
2. genom krossning, siktning eller motsvarande mekanisk bearbetning 
återvinna avfall för byggnads- eller anläggningsändamål. 
 
- Den hanterade avfallsmängden är större än  
5 000 ton men högst 10 000 ton avfall per kalenderår. 
- Den hanterade avfallsmängden är högst 5 000 ton avfall per 
kalenderår. 
- Tillfällig krossning/återvinning för byggnads- eller anläggningsandamål 

 

 
 
 
 
 
 

8 
 

8 
 

6 
 90.8001  U Sortering av icke-farligt avfall, om mängden avfall är högst 1 000 ton 

per kalenderår. 6  

29 kap 43 § 90.80 

 
 C 

Sortering av icke-farligt avfall, om mängden avfall är 
1. mer än 1 000 ton per kalenderår och avfallet ska användas för 
byggnads- eller anläggningsändamål, eller 
2. mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår i andra fall. 

 10 

    Elavfall   

29 kap 44 § 90.90 12-18 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. 

 8 

    Uttjänta fordon   

29 kap 46 § 90.120 12-18 C 

Tömma, demontera eller på annat sätt yrkesmässigt återvinna 
1. uttjänta bilar som omfattas av bilskrotningsförordningen (2007:186), 
eller 
2. andra uttjänta motordrivna fordon vars totalvikt inte överstiger 
3 500 kilogram, om fordonen återvinns av en bilskrotare som är 
auktoriserad enligt bilskrotningsförordningen. 

 12 

    Förberedelse för återanvändning   

29 kap 47 § 90.29 2-6 C Yrkesmässigt förbereda avfall för återanvändning  6 

    Lagring som en del av att samla in avfall   

29 kap 49 § 90.40 12-18 

C Lagring av icke-farligt avfall som en del av att samla in det, om 
mängden avfall vid något tillfälle är 
1. mer än 10 ton men högst 30 000 ton och avfallet ska användas för 
byggnads- eller anläggningsändamål, eller 
2. mer än 10 ton men högst 10 000 ton annat icke-farligt avfall i andra 
fall. 

 10 

 90.4001 4-8 U Lagring av icke-farligt avfall som en del av att samla in det, om 
mängden avfall vid något tillfälle är högst 10 ton. 5  
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29 kap 51 § 90.60 6-10 C 

Lagring av farligt avfall som en del av att samla in det, om mängden 
avfall vid något tillfälle är 
1. mer än 200 kilogram men högst 5 ton och utgörs av olja, 
2. mer än 1 500 kilogram men högst 30 ton och utgörs av blybatterier, 
3. mer än 1 ton men högst 50 ton och utgörs av elektriska eller 
elektroniska produkter, 
4. mer än 200 kilogram men högst 30 ton och utgörs av impregnerat 
trä, 
5. högst 50 ton och utgörs av motordrivna fordon, eller 
6. mer än 200 kilogram men högst 1 ton i andra fall. 
 

 8 

 

90.6001 2-6 U 

Lagring av farligt avfall som en del av att samla in det, om mängden 
avfall vid något tillfälle är 
1. högst 200 kilogram och utgörs av olja, 
2. högst 1 500 kilogram och utgörs av blybatterier, 
3. högst 1 ton och utgörs av elektriska eller elektroniska produkter, 
4. högst 200 kilogram och utgörs av impregnerat trä, 
5. högst 200 kilogram i andra fall. 

4  

    Andra verksamheter med återvinning eller bortskaffande   

29 kap 70 § 90.430 6-10 C 

Yrkesmässig behandling av icke-farligt avfall, om den tillförda mängden 
avfall är högst 500 ton per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om behandlingen är anmälnings- eller 
tillståndspliktig enligt någon annan bestämmelse i detta kapitel. 

 8 

    SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH SPORTANLÄGGNINGAR M.M.   

30 kap 2 § 

92.20 
 
 
 
 

92.20-1 
92.20-2 
92.20-3 

 
 
 
 
 

10-15 
8-12 
4-8 

C 

Skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning utomhus med 
skarp ammunition till 
finkalibriga vapen (kaliber mindre än 20 millimeter) för mer än 5 000 
skott per kalenderår. 
 
- Mer än 100 000 skott per kalenderår. 
- Mer än 20 000 skott men högst 100 000 skott per kalenderår. 
- Mer än 5 000 skott men högst 20 000 skott per kalenderår. 

 

 
 

 
 
 

8 
4 
3 

 
92.2001 2-6 U 

Skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning utomhus med 
skarp ammunition till finkalibriga vapen (kaliber högst 20 millimeter) 
för högst 5 000 skott per kalenderår. 

2  

 92.10001 12-18 U Golfbana med sammanlagt mer än 18 hål. 8  

 92.10002 8-12 U Golfbana med sammanlagt högst 18 hål. 6  

    ÖVRIGA MILJÖFARLIGA VERKSAMHETER   

    Lackering m.m.   

 100.1001 12-18 U Förbrukning av mer än 20 ton färg eller lack eller mer än 10 ton pulver 
per kalenderår. 10  

 100.1002 6-10 U Förbrukning av minst 4 men högst 20 ton färg eller lack eller minst 2 
men högst 10 ton pulver per kalenderår. 8  

    Hantering av brom- eller flourkarboner   

 101.1001 12-18 U Omtappning av mer än 1 ton fullständigt halogenerade brom- eller 
klorfluorkarboner per år. 10  

 101.1002 6-10 U Omtappning av mer än 100 kg men högst 1 ton fullständigt 
halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per år. 8  

 101.1003 2-6 U Omtappning av högst 100 kg fullständigt halogenerade brom- eller 
klorfluorkarboner per år. 4  

 101.1004 15-25 U Omtappning av mer än 10 ton ofullständigt halogenerade brom- eller 
klorfluorkarboner per år. 15  
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 101.1005 6-10 U Omtappning av mer än 1 ton men högst 10 ton ofullständigt 
halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per år. 8  

 101.1006 2-6 U Omtappning av högst 1 ton ofullständigt halogenerade brom- eller 
klorfluorkarboner per år. 4  

    HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER   

    Utbildningsverksamhet och liknande   

 200.10-5 8-12 C Grundskola, grundsärskola, specialskola  4 

 200.10-6 8-12 C Förskola  2,5 

 200.10-7 2-6 C Förskoleklass, öppen förskola 6  

 200.10-8 2-6 U Familjedaghem T  

    Samlingslokaler och liknande   

 200.20-1 2-6 U Samlingslokaler 4  

 200.20-2 2-6 C Fritidshem och öppen fritidsverksamhet 4  

 200.20-3 2-6 U Fritidsgård och liknande 4  

    Skönhetsvård och liknande   

 200.30-1 4-8 U Solarium 5  

 200.30-2 2-6 U Skönhetsvård, hudvård, manikyr, pedikyr (anmälningspliktig enligt 38 § 
Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)  1,5 

 200.30-2 2-6 U Skönhetsvård, hudvård, manikyr, pedikyr (icke anmälningspliktig enligt 
38 § Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) 4  

 200.30-3 2-6 U Frisersalong 4  

    Vård och hälsa   

 200.40-1 8-12 U Lokaler för vård1 eller annat omhändertagande >5 boende T  

 200.40-2 4-8 C Fotvård  1,5 

 200.40-3 6-10 C Tatuering, akupunktur eller piercing som egen verksamhet  1,5 

 200.40-4 4-8 U Kiropraktor, naprapat, sjukgymnastik och liknande 4  

    Idrott och liknande   

 200.50-1 8-12 U Idrottsanläggning, gym eller motsvarande T  

 200.50-2 6-10 C Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används 
av många människor  6 

 200.50-3 6-10 U Strandbad 5  

    Boende   

 200.60-3 8-12 U Bostäder med mer än 25 lägenheter men högst 500 lägenheter inom 
samma bostadsområde 8  

 200.60-4 6-10 U Bostäder med mer än 10 lägenheter men högst 25 lägenheter inom 
samma bostadsområde 7  

 200.60-5  U Bostäder med högst 10 lägenheter inom samma bostadsområde 5  

 
1 Såväl kommunen som Socialstyrelsen har tillsyn över vårdlokaler, vilket betyder att en gränsdragning behöver göras. Vi bedömer att 
miljönämnden (motsvarande) har tillsyn över boende och allmänna utrymmen i hygieniskt avseende [se krav på bostäder enligt 33 § förordning 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd], avfallshantering, kemikalieanvändning, sällskapsdjur, o.s.v. under det att socialstyrelsen 
har tillsyn över vården och de utrymmen där vård förekommer. 
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 200.60-6 8-12 U Hotell, kursgård med övernattningsmöjlighet, folkhögskola med 
boende, vandrarhem, kriminalvård 8  

 200.60-7 6-10 U Camping/stuganläggning 8  

 200.60-8 2-6 U Bed & breakfast 5  

    Förvaring av djur   

 200.70-1 2-6 U Lokaler för förvaring av djur 6  

    ÖVRIGA VERKSAMHETER   

   U Övriga verksamheter inom miljö- och hälsoskydd 5  

 
 
 
Revidering Miljö- och byggnadsnämnden § 63 / 2009 04 28 
 Kommunfullmäktige § 100 / 2011 12 15, timavgift 
 Miljö- och byggnadsnämnden § 33 / 2013 03 26, timavgift 
 Kommunfullmäktige  § 61 / 2013 09 12, taxebilaga 1 
 Kommunfullmäktige  § 3 / 2014 02 06, taxebilaga 1 
 Kommunfullmäktige  § 106 / 2014 11 27, taxebilaga 1 och 2 
 Kommunfullmäktige  §   98 / 2016 11 17 
 Kommunfullmäktige  §   42 / 2017 06 08 
 Kommunfullmäktige  §   11 / 2018 02 01 
 
 



FÖRFATTNINGSSAMLING 

F. 3.1
TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT MILJÖBALKEN

Taxa för prövning, tillsyn och kontroll enligt följande lagstiftning; 

miljöbalken (SFS 1998:808), strålskyddslagen (SFS 1988:220), 

livsmedelslagen (SFS 2006:804) samt lagen om foder och animaliska 

biprodukter (SFS 2006:805)  

Inledande bestämmelser 
1 § Denna taxa gäller avgifter för Lomma kommuns kostnader för prövning och tillsyn enligt 

miljöbalken samt strålskyddslagen eller bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken, 

strålskyddslagen eller med anledning av EU:s bestämmelser inom miljöbalkens 

tillämpningsområde.  

Denna taxa gäller även för Miljö- och byggnadsnämndens prövning, registrering och kontroll 

enligt livsmedelslagstiftningen och foderlagstiftningen med följdförfattningar samt EG-för-

ordningar som berör livsmedel och foderkontroll. 

Utöver vad som anges i denna taxa kan ersättning till kommunen utgå bl.a. enligt 26 kap. 22 § 

miljöbalken för undersökningskostnader mm. och enligt 25 kap. 2 § miljöbalken för 

rättegångskostnader.  

Avgiftsskyldig är den som ansvarar för en verksamhet eller åtgärd där rubricerade lagar är 

tillämpliga. 

2 § Vid tillämpning av denna taxa tas en timtaxa (T) ut per hel timme handläggningstid. För 2019 

är timtaxan (T) 1146 kr. Miljö- och byggnadsnämnden kommer därefter att årligen, varje 

kalenderår (avgiftsår), besluta att justera timtaxan med den procentsats för det innevarande 

kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som publiceras på Sveriges 

Kommuners och Landstings webbplats i oktober. Utgångspunkt för indexuppräkningen är 

oktober år 2019. Det indexreglerade beloppet avrundas till närmaste jämnt krontal. 

3 § Avgift enligt denna taxa tas ut för: 

1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökningar om tillstånd,

godkännande, dispens eller undantag. Handläggning och andra åtgärder med anledning av

anmälan av verksamhet eller åtgärd samt registrering och offentlig kontroll av

livsmedelsanläggningar.

2. Handläggning och andra åtgärder vid övrig tillsyn och kontroll.

4 § Miljö-och byggnadsnämnden tar ut avgifter enligt denna taxa för faktiska kostnader som 

uppkommer i samband med: 

1. Provtagningar och analys av prover.

2. Kungörelser och sakkunniga som har tillkallats av nämnden vid prövning,

handläggning av anmälan och tillsyn.

5 § I de fall miljö-och byggnadsnämnden tar ut timavgift i förhållande till den faktiska nedlagda 

handläggningstiden, avses med handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteman 

vid nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter 

och myndigheter, inspektioner, revisioner, resor, provtagning och kontroller i övrigt, beredning 

Gällande taxa
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i övrigt samt föredragning och beslut. Sådan avgift tas ut för varje påbörjad halvtimme nedlagd 

handläggningstid. Timavgiften beräknas genom att den faktiska nedlagda handläggningstiden i 

ärendet multipliceras med timtaxan. 

 

För inspektioner, mätningar och andra kontroller som Miljö- och byggnadsnämnden utför på 

vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, 

trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tar nämnden ut en avgift som är 1,5 gånger 

ordinarie timavgift. 

 

6 § Miljö- och byggnadsnämnden tar inte ut avgifter enligt denna taxa för: 

1. Handläggning av klagomål som visar sig vara ogrundade och inte kräver någon 

utredning och där verksamhetsutövaren samtidigt har uppfyllt kravet på egenkontroll 

inom det område som klagomålet avser. 

2. Handläggning av överklaganden av nämndens eller en överinstans beslut samt 

yttrande i överklagade ärenden. 

3. Handläggning för att svara på remisser, till exempel till prövningsmyndigheter. 

 

7 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art, omfattning, 

tillsynsbehov, nedlagd handläggningstid eller övriga omständigheter, får miljö-och 

byggnadsnämnden sätta ner eller efterskänka avgifter enligt denna taxa. 

 

8 § Enligt 27 kap. 3 § miljöbalken är alla som är skyldiga att betala avgift enligt denna taxa eller 

enligt 26 kap. 22 § miljöbalken skyldiga att lämna de uppgifter som behövs för att avgiftens 

eller ersättningens storlek ska kunna bestämmas.  

 

Avgifter för prövning  
9 § Avgift för prövning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag ska verksamhetsutövare 

betala i form av fast avgift eller timavgift. Den fasta avgiften räknas fram genom att den 

handläggningstid som anges i taxebilagorna multipliceras med timtaxan. Vid timavgift multipliceras 

den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet med timtaxan eller enligt de grunder i övrigt som 

anges i denna taxa. 

 

Verksamhetsutövare ska betala avgift för prövning för varje avgiftsbelagt ärende som ansökan 

avser.  
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10 § Om det i beslutet i ett ärende anges att slutbesiktning ska ske av den verksamhet eller åtgärd som 

beslutet avser, ingår kostnaden för en sådan besiktning i den fasta avgiften. Om det krävs ytterligare 

besiktning tar Miljö- och byggnadsnämnden ut timavgift för den tillkommande handläggningstiden. 

 

11 § Verksamhetsutövare ska betala avgift för prövning även om ansökan avslås, avvisas eller avskrivs. 

 

12 § Utöver avgift för prövning, kan Miljö- och byggnadsnämnden ta ut en avgift för tillsyn av den 

verksamhet eller åtgärd som prövningen avser enligt vad som anges i denna taxa. 

 

 

Avgifter med anledning av anmälan och registrering  
13 § Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd samt registrering av 

livsmedelsanläggningar ska verksamhetsutövare betala i form av fast avgift genom att den 

handläggningstid som anges i taxebilagorna multipliceras med timtaxan eller i form av timavgift 

genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan eller enligt 

de grunder i övrigt som anges i denna taxa. 

 

Verksamhetsutövare ska betala avgift med anledning av anmälan eller registrering för varje 

avgiftsbelagt ärende som anmälan eller registreringen avser. 

 

14 § Utöver avgift med anledning av handläggning av anmälan eller registrering, kan Miljö- och 

byggnadsnämnden ta ut en avgift för tillsyn i övrigt för den verksamhet eller åtgärd anmälan avser 

enligt vad som anges i denna taxa.  

 

 

Fast årlig tillsynsavgift 
15 § För regelbunden tillsyn över sådan miljöfarlig verksamhet eller hälsoskyddsverksamhet som anges i 

Taxebilaga 2 ska verksamhetsutövare betala en fast årlig tillsynsavgift. Den årliga tillsynsavgiften 

beräknas genom att det antal tillsynstimmar, avgiftsfaktor, som anges i taxebilagan multipliceras 

med timtaxan. 

 

16 § För en verksamhet som tillståndsprövats ska avgiften bestämmas med utgångspunkt från vad som 

föreskrivs i tillståndsbeslutet om tillåten produktionsvolym eller motsvarande. 

 

17 § Om en verksamhet omfattar flera tillsynsobjekt enligt Taxebilaga 2, ska verksamhetsutövaren betala 

full avgift för den verksamheten som medför den högsta avgiften, med tillägg av 25 % av summan 

av den tid som anges för de övriga verksamheterna. 

 

18 § Fast årlig tillsynsavgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Sådan avgift ska 

verksamhetsutövare betala från och med det kalenderår som följer efter det att beslut om tillstånd till 

verksamheten har meddelats, anmälan har skett eller verksamheten har påbörjats (i de fall anmälan 

eller tillstånd inte krävs). För tillsyn som sker dessförinnan och som inte ingår i avgiften för 

prövning eller för handläggning av anmälan, tar Miljö- och byggnadsnämnden ut timavgift. Fast 

årlig avgift ska verksamhetsutövare betala med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som 

verksamheten drivs. 

 

19 § Avgifter för kontroll av livsmedelsanläggningar tas ut genom en fast årlig avgift. Avgiftens storlek 

bestäms utifrån tilldelat antal kontrolltimmar, baserat på Livsmedelsverkets utarbetade 

riskklassificering, multiplicerat med timavgiften.  

 

20 § Fast årlig avgift för livsmedelsanläggningar omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Sådan 

avgift ska betalas från och med det kalenderår då verksamheten påbörjas. Avgiften ska därefter 

betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår.  
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Om offentlig kontroll måste göras utöver den normala kontrollverksamheten på grund av att 

reglerna i livsmedelslagstiftningen inte följs, tas en avgift ut enligt timtaxan för den extra 

kontrolltiden samt för de faktiska kostnaderna för provtagning och analys av prover. 

 

21 § I den fasta årliga tillsynsavgiften ingå den tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för 

handläggning av planerade inspektioner, förberedelser inför och restid i samband med dessa, 

upprättande av inspektionsprotokoll, beslut och andra skrivelser, diarieföring, granskning av 

rapporter och andra redovisningar. 

 

22 § I den fasta årliga tillsynsavgiften ingår inte; 

 

- Inspektioner och andra tillsynsinsatser som beror på att verksamhetsutövare bryter mot tillstånd 

eller villkor, inte följer förelägganden eller förbud eller har bristande egenkontroll. 

- Prövning av ansökningar, handläggning av anmälningar samt handläggning av ärenden där 

verksamhetsutövaren har en informationsplikt till Miljö- och byggnadsnämnden och liknande. 

- Handläggning på grund av extraordinära händelser i verksamheten. 

- Handläggning av klagomål. 

- Handläggning vid utökat tillsynsbehov, till exempel med anledning av utredningsvillkor eller om 

den faktiska utförda tillsynen väsentligt avviker från den fasta handläggningstiden i taxan. 

 

 

Avgift för tillsyn i övrigt 
23 § För övrig tillsyn gäller att Miljö- och byggnadsnämnden ska ta ut timavgift för nämndens 

handläggning enligt miljöbalken, livsmedelslagstiftningen eller föreskrifter som beslutats med stöd 

av balken eller EU:s förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde, om verksamhetsutövaren 

inte istället ska betala en prövningsavgift eller en fast årlig tillsynsavgift. Timavgiften beräknas 

genom att den faktiska nedlagda handläggningstiden multipliceras med timtaxan. Avgifter för 

tillsyn/kontroll i övrigt tas ut enligt vad som framgår av taxebilagorna där angivet timantal 

multiplicerat med respektive timavgift (fast besöksavgift) eller med timavgift för varje timme 

nedlagd handläggningstid i ärendet (timavgift) eller enligt de grunder i övrigt som anges i taxan.  

 

24 § För oregelbunden tillsyn över sådan miljöfarlig verksamhet eller hälsoskyddsverksamhet som anges 

i Taxebilaga 2 ska verksamhetsutövare betala en fast besöksavgift. Besöksavgiften tas ut genom att 

respektive angivet timantal multipliceras med timtaxan.  

 

25 § För övrig tillsyn gäller att Miljö- och byggnadsnämnden ska ta ut en timavgift för nämndens 

handläggning enligt miljöbalken, livsmedelslagstiftningen eller föreskrifter som beslutats med stöd 

av balken eller EU:s förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde. Timavgiften beräknas 

genom att den faktiska nedlagda handläggningstiden multipliceras med timtaxan.  

 

26 § För offentlig kontroll inom områdena foder och animaliska biprodukter ska timavgift betalas. 

 

27 § Inbokad besökstid som ej avbokas debiteras med en timavgift. 

 

 

Avgiftsskyldig 
28 § Avgift för prövning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag ska betalas av den sökande.  

 

Avgift för handläggning av anmälan ska betalas av den som driver eller avser att driva 

verksamheten eller vidta åtgärden. 

 

Fast årlig tillsynsavgift ska betalas av den som driver verksamheten eller ansvarar för anläggningen 

vid årsskiftet. 

 



       FÖRFATTNINGSSAMLING       5 (26) 
        

Lomma kommun Kommunfullmäktige § 139 / 2007 12 13 

 Fortsättning se sista sidan  

   

Avgiften för tillsyn över miljöskador ska betalas av den som enligt 10 kap miljöbalken är ansvarig 

för utredning, avhjälpande eller kostnader eller den som tillsynen riktas mot. 

 

Avgift för övrig tillsyn ska betalas av den som driver eller avser att driva verksamheten eller vidta 

åtgärden. 

 

Verkställighetsfrågor m.m. 
29 § Verksamhetsutövare ska betala avgifter enligt denna taxa till Lomma kommun. Betalning ska ske 

inom tid som anges i beslutet om avgift eller i fakturan. 

 

30 § Enligt 1 kap 2§ och 9 kap 5§ i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt 

miljöbalken får Miljö- och byggnadsnämnden besluta att dess beslut om avgift ska gälla omedelbart 

även om det överklagas. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut om avgift kan överklagas hos Länsstyrelsen.  
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Taxebilaga 1 
Avgift för prövning av ansökningar samt handläggning av 
anmälnings- och informationsärenden 

 
Följande förkortningar används i tabellen: 

- TF = Tidsfaktor i timmar (SKL) 

- T = Timavgift  

 

Beskrivning TF Timavgift 

Naturvård 

Prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna 12 
 

Anmälan för samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken 6 
 

Tillsyn i övrigt inom naturvården   T 

Miljöfarlig verksamhet 

Prövning av ansökan/anmälan om inrättande av avloppsanordning eller anslutning av vattentoalett 

enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
8 

 

Handläggning av anmälan om inrättande av avloppsanordning utan vattentoalett enligt 13 § 

förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
4  

Handläggning av ändring av avloppsanordning enligt 14 § förordningen (1998:899) om 

miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
4  

Prövning av ansökan/anmälan enligt 17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskydd att inrätta värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller 

grundvatten 

 T 

Handläggning av övriga icke specificerade anmälningsärenden  T 

Förorenade områden 

Tillsyn i övrigt av mark- och vattenområden, byggnader och anläggningar enligt 10 kap. 

miljöbalken  
T 

Hälsoskydd 

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 (kommunala bestämmelser med stöd av miljöbalken) eller 

ansökan om undantag från de kommunala bestämmelserna 

3  

Handläggning av anmälan om att inom område med detaljplan anlägga gödselstad eller annan 

upplagsplats för djurspillning enligt 37 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskydd 

3  

Handläggning av anmälan om ny verksamhet enligt 38 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd 
10  

Handläggning av anmälan om mindre utökning enligt 38 § förordningen (1998:899) om 

miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
3  

Kemiska produkter 

Prövning av ansökan enligt 40 § Förordning om bekämpningsmedel 

(SFS 2014:425) utom på tomtmark för flerfamiljshus   
8  

Prövning av ansökan enligt 40 § Förordning om bekämpningsmedel 

(SFS 2014:425) på tomtmark för flerfamiljshus   
 T 

Handläggning av anmälan enligt 41 § Förordning om bekämpnings- 

medel (SFS 2014:425)   
7  
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Beskrivning TF Timavgift 

Handläggning av inkommen, fullständig årsrapport enligt 15 § Förordning (2016:1128) om 

fluorerade växthusgaser. 
2  

Handläggning av information enligt 3 kap 1 § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2017:5) om 

skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor  
2  

Avfall och producentansvar 

Handläggning av anmälan enligt den kommunala renhållningsordningen  T 

Handläggning av anmälan enligt 45 § avfallsförordningen (2011:927) 2  

Tillsyn i övrigt av avfallshantering eller producentansvar  T 

Livsmedel 

Registrering av livsmedelsanläggning 1  

Kontroll och provtagning som inte ingår i årsavgiften  T 

Foder och animaliska biprodukter 

Kontroll och provtagning  T 

Strålskydd 

Anmälan av solarium 5  

Övrigt 

Åtgärder som föranleds av tillsynen, men som inte ingår i besöksavgift eller årlig avgift, ex: 

förelägganden, uppföljande tillsyn m.m. 
 T 

Handläggning av övriga ej specificerade ärenden  T 
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Taxebilaga 2 
Avgift för tillsyn av verksamheter enligt miljöbalken 
 

Med tidsfaktor (TF) avses i detta underlag ett av SKL rekommenderat tidsspann i timmar per år, inom vilket 

kommunens avgiftsfaktor för respektive verksamhet väljs. 

 

Följande förkortningar används i tabellen: 

 

MPF= Miljöprövningsförordningen, KK= Klassningskod, TF= Tidsfaktor i timmar (SKL:s förslag), PN= 

Prövningsnivå, TB= Timmar/besök, AF= Årlig avgiftsfaktor, C= Anmälningspliktig, U= Utan prövning, T= 

Timavgift 
 

 

MPF KK TF PN Beskrivning TB AF 

    JORDBRUK   

    Djurhållning   

2 kap 3 § 1.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.20-1 

1.20-2 

8-12 

6-10 

C 

Anläggning med stadigvarande djurhållning med mer än 100 

djurenheter, dock inte inhägnad. 

 

Med en djurenhet avses 

1. en mjölkko eller sinko, inklusive kalv upp till en månads ålder, 

2. sex kalvar från en månads upp till sex månaders ålder, 

3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre, 

4. tre suggor eller betäckta gyltor, inklusive smågrisar upp till tolv 

veckors ålder, 

5. tio slaktsvin, obetäckta gyltor eller avelsgaltar, tolv veckor eller äldre, 

6. en häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder, 

7. tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta månaders ålder 

och avelshannar, 

8. etthundra kaniner, 

9. etthundra värphöns eller kycklingmödrar, sexton veckor eller äldre, 

10. tvåhundra unghöns upp till sexton veckors ålder, 

11. tvåhundra slaktkycklingar, 

12. etthundra kalkoner, gäss eller ankor, inklusive kycklingar och ungar 

upp till en veckas ålder, 

13. femton strutsfåglar av arterna struts, emu eller nandu, inklusive 

kycklingar upp till en veckas ålder, 

14. tio får eller getter, sex månader eller äldre, 

15. fyrtio lamm eller killingar upp till sex månaders ålder, eller 

16. i fråga om andra djurarter, det antal djur som har en årlig 

sammanlagd utsöndring motsvarande 100 kilogram kväve eller 13 

kilogram fosfor i färskträck eller urin. 

 

Vid beräkningen av antalet djur enligt första stycket 16 ska det alternativ 

av kväve eller fosfor väljas som ger det lägsta antalet djur. 

Anmälningsplikten gäller inte 

1. renskötsel, eller 

2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §. 

 

- Mer än 200 djurenheter 

- Mer än 100 djurenheter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

8 

 

1.2001 4-8 U 

Anläggning med stadigvarande djurhållning med mer än 30 djurenheter 

(det högsta antalet djurenheter under året) men högst 100 djurenheter, 

dock inte inhägnad. 

Med en djurenhet avses samma som under 1.20 

Denna beskrivning gäller inte renskötsel. 

6  
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MPF KK TF PN Beskrivning TB AF 

 

1.2002 2-6 U 

Anläggning med stadigvarande djurhållning med minst 2 men högst 30 

djurenheter (det högsta antalet djurenheter under året), dock inte 

inhägnad. 

Med en djurenhet avses samma som under 1.20 

Denna beskrivning gäller inte renskötsel. 

4  

 
   

Uppodling av annan mark än jordbruksmark för 

jordbruksproduktion 
  

2 kap 4 § 1.30 4-8 C 
Uppodling av annan mark än jordbruksmark för produktion av foder, 

livsmedel eller annan liknande jordbruksproduktion. 
 6 

    Odling   

 
1.3001 6-10 U 

Växthus eller kemikalieintensiv odling med en odlingsyta som är större 

än 5000 kvadratmeter. 
6  

 
1.3002 4-8 U 

Växthus eller kemikalieintensiv odling med en odlingsyta som är större 

än 2000 men högst 5000 kvadratmeter 
4  

 1.3003 4-8 U Anläggning för torkning av gödsel. 4  

 

1.3004 4-8 U 

Odling av jordbruksmark som är större än 100 hektar för 

produktion av foder, livsmedel eller annan liknande 

jordbruksproduktion. 

4  

 

1.3005 2-6 U 

Odling av jordbruksmark som är större än 10 hektar men högst 

100 hektar för produktion av foder, livsmedel eller annan 

liknande jordbruksproduktion. 

4  

 1.3006 4-8 U Fruktodling med en odlingsyta som är större än 1 hektar. 4  

    FISKODLING OCH ÖVERVINTRING AV FISK   

3 kap 2 § 5.20 6-10 C 
Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 1,5 ton foder förbrukas 

per kalenderår, om inte verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §. 
 8 

 
5.2001 2-6 U 

Fiskodling eller övervintring av fisk där högst 1,5 ton foder förbrukas 

per kalenderår. 
2  

 

   

UTVINNING, BRYTNING OCH BEARBETNING AV TORV, 

OLJA, GAS, KOL, MALM, MINERAL, BERG, NATURGRUS 

OCH ANNAT 
  

    Berg, naturgrus och andra jordarter   

4 kap 4 § 10.30 10-15 C 
Täkt för markinnehavarens husbehov av mer än 10 000 ton totalt uttagen 

mängd naturgrus. 
 10 

 
10.3001 6-10 U 

Täkt för markinnehavarens husbehov av högst 10 000 ton naturgrus 

(totalt uttagen mängd). 
8  

4 kap 6 § 10.50 8-12 C 

Anläggning för sortering eller krossning av berg, naturgrus eller andra 

jordarter 

1. inom område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser, 

eller 

2. utanför område som omfattas av detaljplan eller 

områdesbestämmelser, om verksamheten bedrivs på samma plats under 

en längre tid än trettio kalenderdagar under en tolvmånadersperiod. 

 7 

 

10.5001 4-8 U 

Anläggning för sortering eller krossning av berg, naturgrus eller andra 

jordarter utanför område som omfattas av detaljplan eller 

områdesbestämmelser, om verksamheten bedrivs på samma plats under 

högst trettio kalenderdagar under en tolvmånadersperiod. 

7  

 
 

  LIVSMEDEL OCH FODER   

 
 

  Slakterier   

5 kap 3 § 15.30 8-12 C 
Slakteri med en produktion baserad på mer än 50 ton men högst 7 500 

ton slaktvikt per kalenderår 
 10 

 

15.3001 4-8 U 

Slakteri för en produktion baserad på högst 50 ton slaktvikt per 

kalenderår 

 

Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med 

huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten. 

6  
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    Livsmedel av animaliska råvaror   

5 kap 6 § 15.50 

 

 

 

 

 

 

15.50-1 

 

 

15.50-2 

 

 

 

 

 

 

 

20-30 

 

 

10-15 

C 

Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och 

behandling av enbart animaliska råvaror med en produktion av mer än 

50 ton men högst 2 000 ton per kalenderår. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten endast avser 

mjölkprodukter eller glass eller endast innebär paketering. 

 

-Beredning och behandling med en produktion av mer än 500 ton men 

högst 2000 ton per kalenderår. 

 

- Beredning och behandling med en produktion av mer än 50 ton men 

högst 500 ton per kalenderår. 

 

 

 

 

 

 

 

25 

 

 

10 

 

 

15.5001 6-10 U 

Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och 

behandling av enbart animaliska råvaror med en produktion av högst 50 

ton per kalenderår. 

Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med 

huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten. 

8  

 
 

  Rökeri   

5 kap 7 § 15.80 

 

 

15.80-1 

 

15.80-2 

 

 

 

10-15 

 

6-10 

C 

Rökeri för en produktion av mer än 50 ton men högst 18 750 ton rökta 

produkter per kalenderår. 

 

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

 

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

 

 

 

 

10 

 

8 

 

15.8001 4-8 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. 

6  

    Livsmedel av vegetabiliska råvaror   

5 kap 10 § 15.101 25-40 C 

Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och 

behandling av enbart vegetabiliska 

råvaror med en produktion av mer än 2 000 ton men högst 10 000 ton 

per kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten  

1. är tillståndspliktig enligt 8 §, eller 

2. endast avser kvarnprodukter, glass, råsprit, alkoholhaltig dryck, malt, 

maltdryck, läskedryck, jäst eller kafferostning eller endast innebär 

paketering. 

 30 

 

15.9001 8-12 U 

Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och 

behandling av enbart vegetabiliska råvaror för en produktion av högst 2 

000 ton produkter per kalenderår. 

 

Punkten gäller inte om verksamheten endast innebär paketering. 

Punkten gäller inte heller restauranger, butiker, caféer och liknande med 

huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten. 

10  

    Kvarnprodukter   

5 kap 11 § 15.125 

 

 

 

 

 

15.125-1 

15.125-2 

 

 

 

 

 

 

25-40 

10-15 

C 

Framställning av livsmedel med tillverkning av kvarnprodukter samt 

beredning och behandling av kvarnprodukter, med en produktion av mer 

än 1 000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 8 

§ eller endast innebär paketering. 

 

- Mer än 50 000 ton per kalenderår. 

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

 

 

 

 

 

 

 

30 

10 

 

15.12501 2-6 U 

Framställning av livsmedel med tillverkning av kvarnprodukter samt 

beredning och behandling av kvarnprodukter, med en produktion av 

högst 1 000 ton per kalenderår. 

 

Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med 

4  
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huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten. 

 
15.12502 4-8 U 

Siloanläggning för torkning, rensning eller lagring av spannmål med en 

lagringskapacitet av mer än 10 000 ton. 
6  

 
 

  Livsmedel av kombinerade råvaror   

5 kap 14 § 15.151 20-30 C 

Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och 

behandling av både animaliska och vegetabiliska råvaror, i kombinerade 

eller separata produkter, med en produktion av mer än 400 ton men 

högst 5 000 ton per kalenderår. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten  

1. är tillståndspliktig enligt 12 §, eller 

2. endast avser glass eller endast innebär paketering. 

 25 

 

15.13101 6-10 U 

Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och 

behandling av både animaliska och vegetabiliska råvaror, i kombinerade 

eller separata produkter, med en produktion av högst 400 ton per 

kalenderår. 

8  

 
 

  Mjölkprodukter   

5 kap 15 § 15.180 

 

 

 

 

15.180-1 

18.180-2 

15.180-3 

 

 

 

 

 

25-40 

20-30 

10-15 

C 

Anläggning för framställning av mjölkprodukter med en produktion 

baserad på en invägning av mer än 500 ton per kalenderår men högst 

200 ton per dygn som kalenderårsmedelvärde. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten endast avser glass. 

 

- Mer än 50 000 ton per kalenderår. 

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

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

 

 

 

 

 

 

30 

25 

10 

 

15.18001 2-6 U 

Anläggning för framställning av mjölkprodukter med en produktion 

baserad på en invägning av högst 500 ton per kalenderår. 

 

Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med 

huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten. 

4  

    Oljor och fetter   

5 kap 19 § 15.200 10-15 C 

Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska eller 

animaliska oljor eller fetter eller produkter av sådana oljor eller fetter 

med en produktion av mer än 100 ton men högst 5 000 ton kalenderår. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller 

anmälningspliktig enligt 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, eller om 

verksamheten endast avser mjölkprodukter. 

 10 

 

15.20001 2-6 U 

Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska eller 

animaliska oljor eller fetter eller produkter av sådana oljor eller fetter för 

en produktion av högst 100 ton per kalenderår. 

Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med 

huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten. 

4  

    Glass   

5 kap 21 § 15.220 6-10 C 

Anläggning för tillverkning av glass med en produktion av mer än 10 

ton men högst 15 000 ton per kalenderår. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 

enligt 4, 8, 9, 12 eller 15 §. 

 8 
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15.22001 2-6 U 

Anläggning för tillverkning av glass för en produktion av högst 10 ton 

per kalenderår. 

Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med 

huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten. 

4  

    Råsprit och alkoholhaltiga drycker   

5 kap 23 § 15.240 

 

 

 

 

 

 

15.240-1 

15.240-2 

15.240-3 

 

 

 

 

 

 

 

25-40 

15-25 

10-15 

C 

Anläggning för framställning av råsprit eller alkoholhaltig dryck genom 

jäsning eller destillation motsvarande en årlig produktion av mer än 10 

ton men högst  

5 000 ton ren etanol per kalenderår. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 

enligt 8 §. 

 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

20 

10 

 15.24001 2-6 

U 

Anläggning för framställning av råsprit eller av alkoholhaltiga drycker 

genom jäsning eller destillation, motsvarande högst 10 ton ren etanol per 

kalenderår. 

Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med 

huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten. 

4 

 

 15.24002 10-15 

U 

Anläggning för blandning eller tappning av destillerade alkoholhaltiga 

drycker eller för framställning, blandning eller tappning av vin, cider 

eller andra fruktviner. 

Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med 

huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten. 

10 

 

    Malt, maltdrycker och läskedrycker   

5 kap 25 § 15.260 20-30 C 

Bryggeri eller annan anläggning för framställning av malt, maltdryck 

eller läskedryck med en produktion av mer än 1 000 ton men högst 

10 000 ton per kalenderår. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 

enligt 8 §. 

 25 

 

15.26001 8-12 U 

Bryggeri eller annan anläggning för framställning av malt, maltdryck 

eller läskedryck med en produktion av högst 1 000 ton per kalenderår. 

 

Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med 

huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten. 

10  

    Jäst   

 

15.27001 8-12 U 

Tillverkning av jäst med en produktion av högst 100 ton per kalenderår 

eller för framställning av startkulturer av mikroorganismer för 

livsmedelsindustri eller jordbruk, om anläggningen har en sammanlagd 

reaktorvolym om högst tio kubikmeter. 

10  

    Kafferostning   

5 kap 27 § 15.280 

 

 

 

 

 

15.280-5 

15.280-6 

 

 

 

 

 

 

25-40 

10-15 

C 

Anläggning för rostning av mer än 100 ton men högst 75 000 ton kaffe 

per kalenderår. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 

enligt 8 §. 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

30 

10 

 

15.28001 2-6 U 

Anläggning för rostning av högst 100 ton kaffe per kalenderår. 

Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med 

huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten. 

4  
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    Paketering av livsmedel   

5 kap 28 § 15.310 6-10 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 §§. 

 8 

    Foder av vegetabiliska råvaror   

5 kap 32 § 15.360 10-15 C 

Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av 

enbart vegetabiliska råvaror med en produktion av mer än 5 000 ton 

men högst 75 000 ton produkter per kalenderår. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten 

1. är tillståndspliktig enligt 31 § 

2. endast avser oljekakor från vegetabiliska oljor eller fetter eller endast 

innebär paketering 

 

 12 

 

15.36001 2-6 U 

Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av 

enbart vegetabiliska råvaror med en produktion av högst 5 000 ton per 

kalenderår. 

 

Punkten gäller inte om verksamheten endast innebär paketering. 

4  

    FOTOGRAFISK OCH GRAFISK PRODUKTION   

 

22.4001 4-8 U 

Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än 15 000 

kvadratmeter men högst  

50 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller 

papperskopior framkallas per kalenderår. 

6  

 

22.4002 2-6 U 

Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än 5 000 

kvadratmeter men högst 15 000 kvadratmeter fotografiskt material i 

form av film eller papperskopior framkallas per kalenderår. 

4  

 

22.4003 2-6 U 

Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten där högst 5 000 

kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller papperskopior 

framkallas per kalenderår. 

4  

 

22.4004 4-8 U 

Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 1 000 

kvadratmeter men högst 5 000 kvadratmeter fotografiskt material i form 

av film eller papperskopior framkallas per kalenderår, om verksamheten 

inte är tillståndspliktig enligt 22.30. 

6  

 

22.4005 2-6 U 

Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där högst 1 000 

kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller papperskopior 

framkallas per kalenderår. 

4  

    KEMISKA PRODUKTER   

    Annan kemisk tillverkning   

12 kap 44 § 24.44 20-30 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. 

 8 

12 kap 46 § 24.46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.46-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25-40 

 

C 

Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala 

tillverka 

1. naturläkemedel genom extraktion ur biologiskt material, 

2. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, om verksamheten inte är 

tillståndspliktig enligt 45 §,  

3. mer än 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller 

hygienprodukter per kalenderår, om verksamheten inte är 

tillståndspliktig enligt 45 §, 

4. mer än 5 000 ton gasformiga kemiska produkter per kalenderår, om 

tillverkningen sker genom destillation, eller 

5. andra kemiska produkter, om verksamheten inte är tillståndspliktig 

enligt 45 §. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 

enligt 19 kap. 3 §. 

 

- Mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, eller mer än 5 000 ton 

gasformiga kemiska produkter per kalenderår genom destillation, eller 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 



       FÖRFATTNINGSSAMLING       14 (26) 
        

Lomma kommun Kommunfullmäktige § 139 / 2007 12 13 

 Fortsättning se sista sidan  

   

 

24.46-2 

24.46-3 

 

24.46-4 

 

20-30 

12-18 

 

10-15 

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. 

 

25 

15 

 

10 

 
24.4601 8-12 U 

Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala 

tillverka högst 10 ton färg eller lack per kalenderår. 
10 

 

 

24.4602 4-8 U 

Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala 

tillverka högst 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- 

eller hygienprodukter per kalenderår. 

6 

 

 

24.4603 8-12 U 

Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala 

tillverka högst 5 000 ton gasformiga kemiska produkter per kalenderår, 

om tillverkningen sker genom destillation. 

10 

 

12 kap 47 § 24.47 20-30 C 

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

eller laboratorieskala eller annan icke industriell skala, yrkesmässigt 

tillverka  

1. sprängämnen, 

2. pyrotekniska artiklar, 

3. ammunition, 

4. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, 

5. mer än 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller 

hygienprodukter per kalenderår, eller 

6. andra kemiska produkter. 

 8 

 

24.4701 8-12 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. högst 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik eller 

hygienprodukter per kalenderår 

4  

    GUMMI- OCH PLASTVAROR   

13 kap 2 § 25.11 

 

 

 

 

 

25.11-1 

 

25.11-2 

 

25.11-3 

 

25.11-4 

 

 

 

 

 

 

30-45 

 

20-30 

 

12-18 

 

8-12 

C 

Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om 

produktionen baseras på mer än 

1 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller 

anmälningspliktig enligt 1 § eller 19 kap. 3 eller 4 §. 

 

- Mer än 500 ton men högst 2 000 ton ovulkad gummiblandning per 

kalenderår. 

- Mer än 100 ton men högst 500 ton ovulkad gummiblandning per 

kalenderår. 

- Mer än 50 ton men högst 100 ton ovulkad gummiblandning per 

kalenderår. 

- Mer än 1 ton men högst 50 ton ovulkad gummiblandning per 

kalenderår. 

  

 

 

 

 

 

8 

 

8 

 

8 

 

8 

 

 

25.1101 2-6 U 

Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om 

produktionen baseras på högst 1 ton ovulkad gummiblandning per 

kalenderår. 

6  

13 kap 4 § 25.30 12-18 C 

Anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka produkter 

av plast, om 

1. produktionen baseras på mer än 1 ton plastråvara per kalenderår, och 

2. verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 3 §. 

 8 
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25.3001 2-6 U 

Anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka produkter 

av plast, om produktionen baseras på högst 1 ton plastråvara per 

kalenderår. 

8  

13 kap 6 § 25.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.50-1 

25.50-2 

25.50-3 

25.50-4 

 

25.50-5 

 

25.50-6 

 

25.50-7 

 

25.50-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15-25 

8-12 

6-10 

25-40 

 

15-25 

 

10-15 

 

8-12 

 

6-10 

C 

Anläggning där produktionen baseras på mer än 1 ton plastråvara per 

kalenderår och inte omfattar 

ytterligare polymerisation, för 

1. tillverkning av produkter av plast förutom endast mekanisk montering 

eller mekanisk bearbetning, eller 

2. beläggning eller kalandrering med plast. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig eller 

anmälningspliktig enligt 19 kap. 3 eller 4 §. 

 

- Mer än 200 ton plastråvara per kalenderår. 

- Mer än 20 ton men högst 200 ton plastråvara per kalenderår. 

- Mer än 1 ton men högst 20 ton plastråvara per kalenderår. 

- Mer än 20 ton plastråvara per kalenderår för beläggning eller 

kalandrering med plast. 

- Mer än 10 ton men högst 20 ton plastråvara per kalenderår för 

beläggning eller kalandrering med plast. 

- Mer än 5 ton men högst 10 ton plastråvara per kalenderår för 

beläggning eller kalandrering med plast. 

- Mer än 3 ton men högst 5 ton plastråvara per kalenderår för beläggning 

eller kalandrering med plast. 

- Mer än 1 ton men högst 3 ton plastråvara per kalenderår för beläggning 

eller kalandrering med plast. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

8 

8 

12 

 

10 

 

8 

 

8 

 

8 

 

 

25.5001 2-6 U 

Anläggning där produktionen baseras på högst 1 ton plastråvara per 

kalenderår och inte omfattar ytterligare polymerisation, för tillverkning 

av produkter av plast förutom endast mekanisk montering eller 

mekanisk bearbetning. 

7  

 

25.5002 2-6 U 

Anläggning där produktionen baseras på högst 1 ton plastråvara per 

kalenderår och inte omfattar ytterligare polymerisation, för beläggning 

eller kalandrering med plast. 

8  

    MINERALISKA PRODUKTER   

    Cement, betong, kalk, krita och gips   

 

26.110 12-18 C 

Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton 

1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller 

2. varor av betong, lättbetong eller cement per kalenderår. 

 8 

 

26.11001 6-10 U 

Anläggning för tillverkning av högst 500 ton 

1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller 

2. varor av betong, lättbetong eller cement per kalenderår. 

8  

    Andra mineraliska produkter   

14 kap 17 § 26.150 

 

 

 

 

 

 

26.150-1 

26.150-2 

 

 

 

 

 

 

 

20-30 

15-25 

C 

Asfaltverk eller oljegrusverk 

1. som ställs upp inom område med detaljplan eller 

områdesbestämmelser, eller 

2. som ställs upp utanför område med detaljplan eller 

områdesbestämmelser i mer än 90 kalenderdagar under en 

tolvmånadersperiod. 

 

- Inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser. 

- Utanför område med detaljplan eller områdesbestämmelser i mer än 90 

kalenderdagar under en tolvmånadersperiod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

10 

 

26.15001 2-6 U 

Asfaltverk eller oljegrusverk som ställs upp utanför område med 

detaljplan eller områdesbestämmelser i högst 90 kalenderdagar under en 

tolvmånadersperiod. 

4  
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15 kap 18 § 

 

 

 

27.140 8-12 C 

Anmälningsplikt C och verksamhetskod 27.140 gäller för anläggning för 

att gjuta andra metaller än järn, stål, aluminium, zink eller magnesium, 

om produktionen är mer än 1 ton per kalenderår. 

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 

13, 14 eller 17 §. Förordning (2016:1188). 

 

 8 

 27.14001 2-6 U 
Anläggning för gjutning av andra metaller än järn, stål, zink, aluminium 

och magnesium, för en produktion av högst 1 ton per kalenderår. 
4  

 
   

METALL- OCH PLASTYTBEHANDLING, AVFETTNING OCH 

FÄRGBORTTAGNING 
  

16 kap 3 § 

 

28.25 

 

 

 

 

28.25-1 

 

28.25-2 

 

 

 

 

 

8-12 

 

4-8 

C 

Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller 

plast. 

Anmälningsplikten gäller inte betning med betpasta eller om 

verksamheten är tillståndspliktig enligt 16 kap 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. 

 

 

 

 

 

 

10 

 

6 

16 kap 5 § 28.40 8-12 C 

Anläggning för annan beläggning med metall än genom kemisk eller 

elektrolytisk ytbehandling, 

om verksamheten ger upphov till mer än 1 kubikmeter avloppsvatten per 

kalenderår. 

Anmälningsplikten gäller inte beläggning med metall som sker med 

vakuummetod eller om verksamheten är tillståndspliktig enligt  

4 §. 

 10 

 

28.4001 2-6 U 

Anläggning för 

1. beläggning med metall på annat sätt än genom kemisk eller 

elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten ger upphov till högst 1 

kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, eller  

2. våttrumling av annan metall än aluminium eller stål, om 

verksamheten ger upphov till högst 10 kubikmeter avloppsvatten per 

kalenderår. 

4  

16 kap 7 § 

 
28.71 2-6 C 

Blästra mer än 500 kvadratmeter yta. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är anmälningspliktig 

enligt 10 §. 

 6 

 28.7101 2-6 U Blästra högst 500 kvadratmeter yta. 5  

16 kap 9 § 28.90 15-25 C 

Anläggning för att med kemiska eller termiska metoder yrkesmässigt ta 

bort lack eller färg 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 

enligt 8 § eller 19 kap. 2 eller 3 §. 

 10 

16 kap 10 § 28.95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.95-1 

28.95-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12-18 

8-12 

C 

Anläggning för 

1. vattenbaserad avfettning som ger upphov till mer än 10 kubikmeter 

avloppsvatten per kalenderår, om verksamheten inte är en fordonstvätt 

eller tillståndspliktig enligt 19 kap. 2, 3, 4 eller 6 §, 

2. betning med mer än 50 kilogram betpasta per kalenderår, om 

verksamheten ger upphov till avloppsvatten, 

3. blästring av mer än 500 kvadratmeter yta per kalenderår, 

4. våttrumling av mer än 1 ton metaller per kalenderår eller härdning av 

mer än 1 ton gods per kalenderår, 

5. termisk ytbehandling med en metallförbrukning av mer än 50 

kilogram men högst 2 ton per kalenderår, eller 

6. metallbeläggning med vakuummetod med en metallförbrukning av 

mer än 500 kilogram per kalenderår. 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

10 

 
28.9501 2-6 U 

Anläggning, som omfattas av någon eller några av följande punkter, för 

1. vattenbaserad avfettning som ger upphov till högst 10 kubikmeter 
4  
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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. 

    METALLBEARBETNING M.M.   

    Motorfordon   

 

34.4001 6-10 U 

Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår av  

1. högst 100 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till 

högst 3,5 ton, eller  

2. högst 10 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till mer 

än 3,5 ton. 

  

    Maskinell metallbearbetning   

18 kap 8 § 34.80 

 

 

 

 

 

 

34.80-1 

 

 

34.80-2 

 

 

34.80-3 

 

 

 

 

 

 

 

25-40 

 

 

12-18 

 

 

8-12 

C 

Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där 

total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i 

metallbearbetningsmaskinerna är större än 1 kubikmeter, om 

verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 9 eller 10§. 

Med total tankvolym avses det samma som i 7 § andra stycket. 

 

- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i 

metallbearbetningsmaskinerna är större än 10 kubikmeter men högst 20 

kubikmeter. 

- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i 

metallbearbetningsmaskinerna är större än 5 kubikmeter men högst 10 

kubikmeter. 

- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i 

metallbearbetningsmaskinerna är större än 1 kubikmeter men högst 5 

kubikmeter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

14 

 

 

10 

 

34.8001 2-6 U 

Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där 

total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i 

metallbearbetningsmaskinerna är högst 1 kubikmeter. Med total 

tankvolym avses såväl volymen i ett fast centralt system för vätskor som 

volymen i lösa behållare som är kopplade till metallbearbetningsmaskin 

eller öppnade behållare som används för påfyllning av 

metallbearbetningsmaskin. 

4  

    FÖRBRUKNING AV ORGANISKA LÖSNINGSMEDEL   

19 kap 4 § 39.30 10-15 C 

Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår med 

1. mer än 1 ton i ytrengöring, om lösningsmedlet innehåller någon 

kemisk produkt, som 

a) enligt föreskrifter som har meddelats av Kemikalieinspektionen har 

klassificerats med riskfraserna ”misstänks kunna ge cancer” (R40),  kan 

ge cancer” (R45), ”kan ge ärftliga genetiska skador” (R46), ”kan ge 

cancer vid inandning” 

(R49), ”kan ge nedsatt fortplantningsförmåga” (R60) eller ”kan ge 

fosterskador” (R61), eller 

b) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 

av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning 

av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 

67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 

1907/2006 uppfyller kriterierna för att klassificeras i faroklasserna 

”cancerogenitet kategori 1A”, 

”cancerogenitet kategori 1B”, ”cancerogenitet kategori 2”, ”mutagenitet 

i könsceller kategori 1A”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, 

”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, eller ”reproduktionstoxicitet 

 6 



       FÖRFATTNINGSSAMLING       18 (26) 
        

Lomma kommun Kommunfullmäktige § 139 / 2007 12 13 

 Fortsättning se sista sidan  

   

kategori 1B”, 

2. mer än 2 ton i annan ytrengöring, 

3. mer än 500 kilogram i fordonslackering, eller 

4. mer än 1 kilogram i kemtvätt. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig 

enligt 2 eller 3 §. 

19 kap 5 § 39.35 10-15 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 

enligt 2 eller 3 §. 

 

10 

 39.50 

 

 

 

 

 

39.50-1 

 

39.50-2 

 

39.50-3 

 

 

 

 

 

 

20-30 

 

20-30 

 

12-18 

C 

Anläggning där det per kalenderår förbrukas 

1. mer än 1 ton halogenerade organiska lösningsmedel, eller 

2. mer än totalt 5 ton organiska lösningsmedel. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller 

anmälningspliktig enligt 2, 3 eller 4 §. 

 

- 1. Mer än 1 ton halogenerade organiska lösningsmedel förbrukas per 

kalenderår. 

- 2.Mer än totalt 10 ton men högst totalt 25 ton organiska lösningsmedel 

förbrukas per kalenderår. 

- 2. Mer än totalt 5 ton men högst totalt 10 ton organiska lösningsmedel 

förbrukas per kalenderår. 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

10 

 

8 

 
39.5001 8-12 U 

Anläggning där det per kalenderår förbrukas högst 1 ton halogenerade 

organiska lösningsmedel.  
7  

 
39.5002 8-12 U 

Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än 2,5 men högst 5 ton 

organiska lösningsmedel.  
7  

 
39.5003 6-10 U 

Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än 0,5 men högst 2,5 

ton organiska lösningsmedel.  
7  

 
39.5004 2-6 U 

Anläggning där det per kalenderår förbrukas högst 500 kg organiska 

lösningsmedel.  
7  

 
   

HANTERING AV BRÄNSLEN OCH ANDRA KEMISKA 

PRODUKTER 
  

20 kap 2 § 39.70 12-18 C 

Anläggning för lagring av 

1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, 

petroleumprodukter eller brännbara gaser, om det i anläggningen lagras 

mer än 5 000 ton vid ett och samma tillfälle, 

2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om anläggningen avser 

verksamhet för energiproduktion eller kemisk industri och har kapacitet 

för lagring av mer än 1 ton vid ett och samma tillfälle och 

a) någon produkt enligt föreskrifter som har meddelats av 

Kemikalieinspektionen har klassificerats med de riskfraser som ingår i 

faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”, 

”cancerframkallande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller 

”miljöfarlig”, eller 

b) någon produkt enligt förordning (EG) nr  272/2008 uppfyller 

kriterierna för att klassificeras i faroklasserna ”akut toxicitet kategori 1”, 

”akut toxicitet kategori 2”, ”akut toxicitet kategori 3”, ”specifik 

organtoxicitet enstaka exponering kategori 1”, ”specifik organtoxicitet 

upprepad exponering kategori 1”, ”frätande för huden kategori 1A”, 

”frätande för huden kategori 1B”, ”frätande för huden kategori 1C”, 

”cancerogenitet kategori 1A”, ”cancerogenitet kategori 1B”, 

”cancerogenitet kategori 2”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1A”, 

”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, ”mutagenitet i könsceller 

kategori 2”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, 

”reproduktionstoxicitet kategori 1B”, 

”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för vattenmiljön kategori 

akut 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 1”, ”farligt för 

vattenmiljön kategori kronisk 2”, ”farligt för vattenmiljön kategori 

kronisk 3”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 4” eller ”farligt för 

ozonskiktet”, eller 

3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2, om det i 

anläggningen lagras mer än 50 000 ton vid ett och samma tillfälle. 

 12 
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39.7001 2-6 U 

Anläggning för lagring av 

1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, 

petroleumprodukter eller brännbara gaser, om det i anläggningen lagras 

högst 5 000 ton vid ett och samma tillfälle, 

2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om anläggningen avser 

verksamhet för energiproduktion eller kemisk industri och har kapacitet 

för lagring av högst 1 ton vid ett och samma tillfälle och 

a) någon produkt enligt föreskrifter som har meddelats av 

Kemikalieinspektionen har klassificerats med de riskfraser som ingår i 

faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”, 

”cancerframkallande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller 

”miljöfarlig”, eller 

b) någon produkt enligt förordning (EG) nr  272/2008 uppfyller 

kriterierna för att klassificeras i faroklasserna ”akut toxicitet kategori 1”, 

”akut toxicitet kategori 2”, ”akut toxicitet kategori 3”, ”specifik 

organtoxicitet enstaka exponering kategori 1”, ”specifik organtoxicitet 

upprepad exponering kategori 1”, ”frätande för huden kategori 1A”, 

”frätande för huden kategori 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. 

4  

 
39.8001 2-6 U 

Anläggning för lagring av högst 50 miljoner normalkubikmeter naturgas 

per kalenderår. 
4  

 
39.9001 2-6 U 

Anläggning för lagring av högst 5 000 ton kol, torv eller bränsleflis eller 

annat träbränsle per kalenderår. 
4  

    Förbränning   

21 kap 11 § 40.60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40.60-1 

 

 

40.60-2 

 

 

40.60-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-15 

 

 

6-10 

 

 

10-15 

C 

Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av 

1. mer än 500 kilowatt men högst 20 megawatt, om annat bränsle 

används än enbart fossil eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas, 

eller 

2. mer än 10 megawatt men högst 20 megawatt, om inget annat bränsle 

används än fossil eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är anmälningspliktig 

enligt 12 § eller avser en stationär förbränningsmotor avsedd endast som 

reservaggregat vid elavbrott. 

 

- Total installerad tillförd effekt av mer än 5 megawatt men högst 20 

megawatt, om annat bränsle används än enbart fossil eldningsolja eller 

biogen eller fossil bränslegas. 

- Total installerad tillförd effekt av mer än 500 kilowatt men högst 5 

megawatt, om annat bränsle används än enbart fossil eldningsolja eller 

biogen eller fossil bränslegas. 

- Total installerad tillförd effekt av mer än 10 megawatt men högst 20 

megawatt, om inget annat bränsle än fossil eldningsolja eller biogen 

eller fossil bränslegas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

6 

 

 

10 

 

 

40.6001 4-8 U 

Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av 

1. högst 500 kilowatt, om annat bränsle används än enbart fossil 

eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas, eller 

2. högst 10 megawatt, om inget annat bränsle används än fossil 

eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas. 

6 

 

    Vindkraft   

21 kap 15 § 40.100 4-8 C 

Verksamhet med 

1. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 50 meter, 

2. två eller flera vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation), eller 

 6 
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3. ett vindkraftverk som står tillsammans med ett annat vindkraftverk, 

om verksamheten påbörjas efter att verksamheten med det andra 

vindkraftverket påbörjades. 

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten 

är tillståndspliktig enligt 13 eller 14 §. 

 
40.10001 2-6 U 

Verksamhet med ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är lägre än 

50 meter. 
5  

    Värme- och kylanläggningar   

21 kap 16 § 40.110 15-25 C 

Värmepump eller kylanläggning för uttag eller tillförsel av värmeenergi 

från mark, vattenområde, grundvatten eller avloppsvatten för en uttagen 

eller tillförd effekt av mer än 10 megawatt. 

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte uttag eller tillförsel 

genom vattentäkt. 

8  

21 kap 17 § 40.120 6-10 C 

Anläggning för lagring av värme i mark, vattenområde eller i 

grundvatten för en tillförd energimängd av mer än 3 000 

megawattimmar. 

T  

 
40.12001 2-6 U 

Anläggning för lagring av värme i mark, vattenområde eller i 

grundvatten för en tillförd energimängd av högst 3 000 megawattimmar. 
T  

    FORDONSSERVICE OCH DRIVMEDELSHANTERING   

23 kap 1 § 50.10 

 

 

 

 

 

50.10-1 

 

 

 

 

50.10-2 

 

 

 

 

 

 

20-30 

 

 

 

 

15-25 

C 

Anläggning för tvättning av 

1. fler än 5 000 personbilar per kalenderår, 

2. fler än 100 tåg eller flygplan per kalenderår, 

3. fler än 500 tågvagnar eller lok per kalenderår, eller 

4. fler än 1 000 andra motordrivna fordon per kalenderår. 

 

- Tvättning av 

1. fler än 15 000 personbilar per kalenderår, 

2. fler än 1 000 tåg eller flygplan per kalenderår, 

3. fler än 5 000 tågvagnar eller lok per kalenderår, eller 

4. fler än 3 000 andra motordrivna fordon per kalenderår. 

- Tvättning av 

1. fler än 5 000 personbilar per kalenderår, 

2. fler än 100 tåg eller flygplan per kalenderår, 

3. fler än 500 tågvagnar eller lok per kalenderår, eller 

4. fler än 1 000 andra motordrivna fordon per kalenderår.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

8 

 

50.1001 8-12 U 

Anläggning för tvättning av 

1. fler än 1 250 personbilar per kalenderår, 

2. färre än eller lika med 100 tåg eller flygplan per kalenderår, 

3. färre än eller lika med 500 tågvagnar eller lok per kalenderår, eller 

4. fler än 250 andra motordrivna fordon per kalenderår. 

7  
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50.1002 4-8 U 

Anläggning för tvättning av 

1. fler än 250 personbilar per kalenderår 

2. fler än 50 andra motorfordon per kalenderår. 

6  

 

50.1003 T U 

Anläggning för tvättning av 

1. högst 250 personbilar per kalenderår, 

2. högst 50 andra motordrivna fordon per kalenderår. 

5  

23 kap 2 § 50.20 

 

 

 

 

 

50.20-1 

 

50.20-2 

 

50.20-3 

 

50.20-4 

 

 

 

 

 

 

15-25 

 

10-15 

 

8-12 

 

10-15 

C 

Anläggning där det per kalenderår hanteras 

1. mer än 1 000 kubikmeter flytande motorbränsle, eller 

2. mer än 1 miljon normalkubikmeter gas avsedd som motorbränsle. 

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller 

anmälningspliktig enligt 20 kap. 1, 2 eller 3 §. 

 

- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 10 000 kubikmeter 

flytande motorbränsle. 

- 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. 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

8 

 

8 

 

8 

 
50.2001 2-6 U 

Anläggning där det per kalenderår hanteras högst 1 000 kubikmeter 

flytande motorbränsle för försäljning. 
6  

 
50.2002 2-6 U 

Anläggning där det per kalenderår hanteras högst 1 miljon 

normalkubikmeter gas avsett som motorbränsle för försäljning. 
5  

 50.2003 4-8 U Fordonsverkstad mer än 500 kvadratmeter. 8  

 50.2004 2-6 U Fordonsverkstad högst 500 kvadratmeter 5  

 
50.2005 2-6 U 

Parkeringsgarage med oljeavskiljare med fler än 400 platser för 

motorfordon. 
5  

    INFRASTRUKTUR   

    Hamnar   

 63.2001 10-15 U Fritidsbåtshamn, för mer än 600 båtar, med uppläggning eller upptag 10  

 
63.2002 6-10 U 

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

eller upptag 
6  

 
63.2003 4-8 U 

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

eller upptag 
5  

 63.2004 2-6 U Fritidsbåtshamn, för högst 50 båtar, med uppläggning eller upptag 5  

 63.2005 2-6 U Fritidsbåtshamn utan uppläggning eller upptag 4  

    Annan infrastruktur   

 63.10004 2-6 U Parkering 4  

 
63.10101 75-115 U 

Spåranläggning i drift för lokal kollektivtrafik med en sammanlagd 

spårlängd över 80 kilometer. 
30  

 
63.10102 45-70 U 

Spåranläggning i drift för regional kollektivtrafik eller nationell person 

och/eller godstrafik med en sammanlagd spårlängd över 30 kilometer 
20  

    TANKRENGÖRING   

26 kap 2 § 74.20 12-18 C 

Anläggning för rengöring av cisterner, tankar eller fat som används för 

förvaring eller för transport av kemiska produkter. 

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten 

är tillståndspliktig enligt 1 §. 

 10 

    HÄLSO- OCH SJUKVÅRD   

 85.3001 2-6 U Tandläkarmottagning 6  

 85.4001 2-6 U Djursjukhus och liknande 6  

    RENING AV AVLOPPSVATTEN   
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28 kap 4 § 90.16 

 

 

90.16-1 

 

90.16-2 

 

 

 

20-30 

 

15-25 

C 

Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten med en 

föroreningsmängd som motsvarar mer än 200 men högst 2 000 

personekvivalenter. 

-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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

8 

 

90.2001 12-18 U 

Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten med en 

föroreningsmängd som motsvarar mer än 100 men högst 200 

personekvivalenter. 

14  

 

90.2002 10-15 U 

Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten med en 

föroreningsmängd som motsvarar mer än 25 men högst 100 

personekvivalenter. 

12  

 90.2003 2-6 U Avloppsledningsnät, inklusive pumpstationer mm 6  

    AVFALL   

    Deponering   

29 kap 19 § 90.281 6-10 C 

Deponering av icke-farliga muddermassor på land längs små sund, 

kanaler eller vattenvägar som massorna har muddrats från, om 

1. mängden massor är högst 1 000 ton, eller 

2. föroreningsrisken endast är ringa. 

 8 

 90.28001 2-6 U Uppläggning av snö från gaturenhållning 3  

 
   

Återvinning eller bortskaffande av avfall som uppkommit i egen 

verksamhet 
  

29 kap 29 § 90.391 8-12 C 

Återvinning av farligt avfall som har uppkommit i egen verksamhet, om 

1. mängden avfall är högst 500 ton per kalenderår, och 

2. behandlingen leder till materialåtervinning 

 10 

    Biologisk behandling   

29 kap 31 § 90.171 

 

 

 

 

 

 

 

90.171-1 

 

90.171-2 

 

90.171-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-15 

 

8-12 

 

6-10 

C Behandling av icke-farligt avfall genom biologisk behandling, om  

1. avfallet inte är park- och trädgårdsavfall och den tillförda mängden är 

mer än 10 ton men högst 500 ton per kalenderår, eller 

2. avfallet är park- och trädgårdsavfall och den tillförda mängden är mer 

än 50 ton men högst 18 750 ton per kalenderår. 

Anmälningsplikten gäller inte om behandlingen är tillstånds- eller 

anmälningspliktig enligt 21 kap. 2 eller 3 § 

 

- Den tillförda mängden annat avfall än park- och trädgårdsavfall är mer 

än 100 ton men högst 500 ton per kalenderår. 

- Den tillförda mängden annat avfall än park- och trädgårdsavfall är mer 

än 10 ton men högst 100 ton per kalenderår. 

- Den tillförda mängden park- och trädgårdsavfall är mer än 50 ton men 

högst 18 750 ton per kalenderår. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

8 

 

6 

 90.17001 2-6 U Behandling av icke-farligt avfall genom biologisk behandling, om  

1. avfallet inte är park- och trädgårdsavfall och den tillförda mängden är 

högst 10 ton per kalenderår, eller 

2. avfallet är park- och trädgårdsavfall och den tillförda mängden är 

högst 50 ton per kalenderår. 

5  

    Återvinning för anläggningsändamål   

29 kap 35 § 

 
90.141 2-6 C 

Återvinning av icke-farligt avfall för anläggningsändamål på ett sätt som 

kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, om 

föroreningsrisken är ringa. 

 6 
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    Uppgrävda massor   

29 kap 27 § 90.370 2-6 C 

Behandling av avfall som utgörs av uppgrävda förorenade massor från 

den plats där behandlingen sker, om behandlingen pågår under högst en 

tolvmånadersperiod och inte är tillståndspliktig enligt 21, 22, 23, 24 

eller 25 §. 

 6 

    Avvattning   

29 kap 39 § 90.375 15-25 C 
Avvattning av icke-farligt avfall, om mängden avfall som behandlas är 

högst 2 000 ton 
 15 

    Mekanisk bearbetning och sortering   

29 kap 41 § 90.110 

 

 

 

 

 

90.110-1 

 

90.110-2 

 

90.110-3 

 C 

1. Yrkesmässigt återvinna icke-farligt avfall genom mekanisk 

bearbetning, om den tillförda mängden avfall är högst 10 000 ton per 

kalenderår, eller 

2. genom krossning, siktning eller motsvarande mekanisk bearbetning 

återvinna avfall för byggnads- eller anläggningsändamål. 

 

- Den hanterade avfallsmängden är större än  

5 000 ton men högst 10 000 ton avfall per kalenderår. 

- Den hanterade avfallsmängden är högst 5 000 ton avfall per 

kalenderår. 

- Tillfällig krossning/återvinning för byggnads- eller 

anläggningsandamål 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

8 

 

6 

 
90.8001  U 

Sortering av icke-farligt avfall, om mängden avfall är högst 1 000 ton 

per kalenderår. 
6  

29 kap 43 § 90.80 

 

 
C 

Sortering av icke-farligt avfall, om mängden avfall är 

1. mer än 1 000 ton per kalenderår och avfallet ska användas för 

byggnads- eller anläggningsändamål, eller 

2. mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår i andra fall. 

 10 

    Elavfall   

29 kap 44 § 90.90 12-18 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. 

 8 

    Uttjänta fordon   

29 kap 46 § 90.120 12-18 C 

Tömma, demontera eller på annat sätt yrkesmässigt återvinna 

1. uttjänta bilar som omfattas av bilskrotningsförordningen (2007:186), 

eller 

2. andra uttjänta motordrivna fordon vars totalvikt inte överstiger 3 500 

kilogram, om fordonen återvinns av en bilskrotare som är auktoriserad 

enligt bilskrotningsförordningen. 

 12 

    Förberedelse för återanvändning   

29 kap 47 § 90.29 2-6 C Förbereda avfall för återanvändning  6 

    Lagring som en del av att samla in avfall   

29 kap 49 § 90.40 12-18 

C Lagring av icke-farligt avfall som en del av att samla in det, om 

mängden avfall vid något tillfälle är 

1. mer än 10 ton men högst 30 000 ton och avfallet ska användas för 

byggnads- eller anläggningsändamål, eller 

2. mer än 10 ton men högst 10 000 ton annat icke-farligt avfall i andra 

fall. 

 10 

 
90.4001 4-8 U 

Lagring av icke-farligt avfall som en del av att samla in det, om 

mängden avfall vid något tillfälle är högst 10 ton. 
5  

29 kap 51 § 90.60 6-10 C 

Lagring av farligt avfall som en del av att samla in det, om mängden 

avfall vid något tillfälle är 

1. mer än 200 kilogram men högst 5 ton och utgörs av olja, 

2. mer än 1 500 kilogram men högst 30 ton och utgörs av blybatterier, 

3. mer än 1 ton men högst 50 ton och utgörs av elektriska eller 

elektroniska produkter, 

 8 
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4. mer än 200 kilogram men högst 30 ton och utgörs av impregnerat trä, 

5. högst 50 ton och utgörs av motordrivna fordon, eller 

6. mer än 200 kilogram men högst 1 ton i andra fall. 

 

 

90.6001 2-6 U 

Lagring av farligt avfall som en del av att samla in det, om mängden 

avfall vid något tillfälle är 

1. högst 200 kilogram och utgörs av olja, 

2. högst 1 500 kilogram och utgörs av blybatterier, 

3. högst 1 ton och utgörs av elektriska eller elektroniska produkter, 

4. högst 200 kilogram och utgörs av impregnerat trä, 

5. högst 200 kilogram i andra fall. 

4  

    Andra verksamheter med återvinning eller bortskaffande   

29 kap 70 § 90.430 6-10 C 

Yrkesmässig behandling av icke-farligt avfall, om den tillförda mängden 

avfall är högst 500 ton per kalenderår. 

Anmälningsplikten gäller inte om behandlingen är anmälnings- eller 

tillståndspliktig enligt någon annan bestämmelse i detta kapitel. 

 8 

 
   

SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH SPORTANLÄGGNINGAR 

M.M. 
  

30 kap 2 § 

92.20 

 

 

 

 

92.20-1 

92.20-2 

92.20-3 

 

 

 

 

 

10-15 

8-12 

4-8 

C 

Skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning utomhus med 

skarp ammunition till 

finkalibriga vapen (kaliber mindre än 20 millimeter) för mer än 5 000 

skott per kalenderår. 

 

- Mer än 100 000 skott per kalenderår. 

- Mer än 20 000 skott men högst 100 000 skott per kalenderår. 

- Mer än 5 000 skott men högst 20 000 skott per kalenderår. 

 

 

 

 

 

 

10 

6 

5 

 

92.2001 2-6 U 

Skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning utomhus med 

skarp ammunition till finkalibriga vapen (kaliber högst 20 millimeter) 

för högst 5 000 skott per kalenderår. 

5  

 92.10001 12-18 U Golfbana med sammanlagt mer än 18 hål. 8  

 92.10002 8-12 U Golfbana med sammanlagt högst 18 hål. 6  

    ÖVRIGA MILJÖFARLIGA VERKSAMHETER   

    Lackering m.m.   

 
100.1001 12-18 U 

Förbrukning av mer än 20 ton färg eller lack eller mer än 10 ton pulver 

per kalenderår. 
10  

 
100.1002 6-10 U 

Förbrukning av minst 4 men högst 20 ton färg eller lack eller minst 2 

men högst 10 ton pulver per kalenderår. 
8  

    Hantering av brom- eller flourkarboner   

 
101.1001 12-18 U 

Omtappning av mer än 1 ton fullständigt halogenerade brom- eller 

klorfluorkarboner per år. 
10  

 
101.1002 6-10 U 

Omtappning av mer än 100 kg men högst 1 ton fullständigt 

halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per år. 
8  

 
101.1003 2-6 U 

Omtappning av högst 100 kg fullständigt halogenerade brom- eller 

klorfluorkarboner per år. 
4  

 
101.1004 15-25 U 

Omtappning av mer än 10 ton ofullständigt halogenerade brom- eller 

klorfluorkarboner per år. 
15  

 
101.1005 6-10 U 

Omtappning av mer än 1 ton men högst 10 ton ofullständigt 

halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per år. 
8  

 
101.1006 2-6 U 

Omtappning av högst 1 ton ofullständigt halogenerade brom- eller 

klorfluorkarboner per år. 
4  
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    HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER   

    Utbildningsverksamhet och liknande   

 200.10-5 8-12 C Grundskola, grundsärskola, specialskola  4 

 200.10-6 8-12 C Förskola  2,5 

 200.10-7 2-6 C Förskoleklass, öppen förskola 6  

 200.10-8 2-6 U Familjedaghem T  

    Samlingslokaler och liknande   

 200.20-1 2-6 U Samlingslokaler 4  

 200.20-2 2-6 C Fritidshem och öppen fritidsverksamhet 4  

 200.20-3 2-6 U Fritidsgård och liknande 4  

    Skönhetsvård och liknande   

 200.30-1 4-8 U Solarium 5  

 
200.30-2 2-6 U 

Skönhetsvård, hudvård, manikyr, pedikyr (anmälningspliktig enligt 38 § 

Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) 
 1,5 

 
200.30-2 2-6 U 

Skönhetsvård, hudvård, manikyr, pedikyr (icke anmälningspliktig enligt 

38 § Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) 
4  

 200.30-3 2-6 U Frisersalong 4  

    Vård och hälsa   

 200.40-1 8-12 U Lokaler för vård1 eller annat omhändertagande >5 boende T  

 200.40-2 4-8 C Fotvård  1,5 

 200.40-3 6-10 C Tatuering, akupunktur eller piercing som egen verksamhet  1,5 

 200.40-4 4-8 U Kiropraktor, naprapat, sjukgymnastik och liknande 4  

    Idrott och liknande   

 200.50-1 8-12 U Idrottsanläggning, gym eller motsvarande T  

 
200.50-2 6-10 C 

Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av 

många människor 
 6 

 200.50-3 6-10 U Strandbad 5  

    Boende   

 
200.60-3 8-12 U 

Bostäder med mer än 25 lägenheter men högst 500 lägenheter inom 

samma bostadsområde 
8  

 
200.60-4 6-10 U 

Bostäder med mer än 10 lägenheter men högst 25 lägenheter inom 

samma bostadsområde 
7  

 200.60-5  U Bostäder med högst 10 lägenheter inom samma bostadsområde 5  

 
200.60-6 8-12 U 

Hotell, kursgård med övernattningsmöjlighet, folkhögskola med boende, 

vandrarhem, kriminalvård 
8  

 200.60-7 6-10 U Camping/stuganläggning 8  

 200.60-8 2-6 U Bed & breakfast 5  

                                                           
1 Såväl kommunen som Socialstyrelsen har tillsyn över vårdlokaler, vilket betyder att en gränsdragning behöver göras. Vi bedömer att 

miljönämnden (motsvarande) har tillsyn över boende och allmänna utrymmen i hygieniskt avseende [se krav på bostäder enligt 33 § 
förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd], avfallshantering, kemikalieanvändning, sällskapsdjur, o.s.v. under det att 
socialstyrelsen har tillsyn över vården och de utrymmen där vård förekommer. 
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    Förvaring av djur   

 200.70-1 2-6 U Lokaler för förvaring av djur 6  

    ÖVRIGA VERKSAMHETER   

   U Övriga verksamheter inom miljö- och hälsoskydd 5  

 

 

 

Revidering Miljö- och byggnadsnämnden § 63 / 2009 04 28 

 Kommunfullmäktige § 100 / 2011 12 15, timavgift 

 Miljö- och byggnadsnämnden § 33 / 2013 03 26, timavgift 

 Kommunfullmäktige  § 61 / 2013 09 12, taxebilaga 1 

 Kommunfullmäktige  § 3 / 2014 02 06, taxebilaga 1 

 Kommunfullmäktige  § 106 / 2014 11 27, taxebilaga 1 och 2 

 Kommunfullmäktige  §   98 / 2016 11 17 

 Kommunfullmäktige  §   42 / 2017 06 08 

 Kommunfullmäktige  §   11 / 2018 02 01 

 Kommunfullmäktige  §   69 / 2019 05 23 

 

 

 



Kommunfullmäktige 
2019-12-05 
 

Ärende 

12 
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KS § 175   KS KF/2019:315 - 003 
 
 

Förslag till revidering av barn- och utbildningsnämndens reglemente 

 
 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämndens reglemente reviderades av kommunfullmäktige senast 
2016-06-09. Med anledning av den nya mandatperioden har nämnden sett över sitt 
reglemente och, under § 66/19, föreslagit kommunfullmäktige att revidera nämndens 
reglemente dels med uppdateringar och förtydliganden enligt gällande lagstiftning och 
organisation, dels med någon språklig modernisering. Dessutom har nämnden 
föreslagit ytterligare en ändring. 
 
Fristående förskolor 
Kommunen ansvarar för att utbildning i förskola kommer till stånd för alla barn i 
kommunen som ska erbjudas förskola och vars vårdnadshavare önskar det. 
Hemkommunen får fullgöra sina skyldigheter genom att erbjuda barnet motsvarande 
utbildning i fristående förskola. (Skollagen (2010:800) 8 kap 2§, 1 och 2 styckena). 
Det är också kommunen som handlägger frågan om godkännande av enskild som 
huvudman, som ska bedriva förskoleverksamhet inom kommunen. (Skollagen 2kap 7§, 
andra stycket). Kommunen har vidare ett tillsynsansvar, enligt Skollagen 26 kap 4§, 1p, 
över en förskola vars huvudman kommunen har godkänt enligt 2kap. 7§ andra stycket. 
 
Kansliavdelningen tillstyrker i skrivelse 2019-10-22 de av nämnden föreslagna 
ändringarna i reglementet vad gäller fristående förskolor. Tillägget anger kommunens 
skyldigheter enligt skollagen. 
 
Fristående skolor 
Vad gäller fristående skolor är det Skolinspektionen som ger tillstånd för enskild att 
bedriva sådan. Skolinspektionen har också tillsynsskyldigheten. Kommunen har 
däremot en insynsrätt i de fristående skolornas verksamhet, enligt skollagen  
9 kap 22 §. ”Den kommun där den fristående skolan är belägen har rätt till insyn i 
verksamheten så att kommunen ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt denna lag 
och tillgodose allmänhetens behov av insyn.” Lag (2014:903). 
 
Kommunen har insynsrätt i de fristående skolornas verksamhet, för att kunna fullgöra 
sina skyldigheter enligt skollagen och för att tillgodose allmänhetens behov av insyn. 
Med kommunens skyldigheter enligt skollagen avses att säkerställa att kommunen kan 
få sådan insyn att kommunen kan uppfylla sitt övergripande och yttersta ansvar för att 
elever i kommunen erbjuds utbildning från förskoleklass till vuxenutbildning. 
Insynsrätten ska också säkerställa kommunens skyldighet att se till att skolpliktiga barn 
fullgör sin skolplikt. Bestämmelsen i skollagen om kommunens insynsrätt ska också 
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säkerställa allmänhetens behov av information, exempelvis vid skolval. Sådan 
information om de fristående skolorna kan kommunen oftast få genom de nationella 
databaserna. Insynsrätten ger dock kommunen möjligheter att också få informationen 
direkt av de fristående skolorna.  
 
Annan information som allmänheten kan vara intresserad av och som ska lämnas ut är 
exempelvis antal anställda vid de fristående skolorna. Insynsrätten avser inte de 
fristående skolornas ekonomiska förhållanden. 
 
Kommunens insynsrätt i de frivilliga skolorna ska således inte förväxlas med 
tillsynsskyldigheten, som åligger Skolinspektionen. 
 
Kansliavdelningen föreslår därför, att den av nämnden föreslagna strykningen i 
reglementet 1§ 2 st., att barn- och utbildningsnämnden ”utövar kommunens 
insynsrätt i fristående skolor” inte ska genomföras, eftersom kommunens skyldighet i 
detta avseende kvarstår enligt skollagen. 
 
Övriga föreslagna ändringar 
Lag (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag har upphört att gälla. Strykningen i 
reglementet 1§ tillstyrkes av kansliavdelningen. 
 
De föreslagna ändringarna i §§ 3 och 22, som avser uppdateringar, tillstyrkes även de 
av kansliavdelningen. 
 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-13, § 216. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-13 § 216 
‒ Skrivelse 2019-10-22 från kansliavdelningen 
‒ Protokoll från barn- och utbildningsnämnden 2019-09-03 § 66 
‒ Skrivelse 2019-06-24 från förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid 
‒ Gällande reglemente för barn- och utbildningsnämnden 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 
‒ Reglementet för barn- och utbildningsnämnden 1 §, erhåller följande reviderade 

lydelse. 
 
”1§ 
Barn- och utbildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter, enligt skollagen 
(2010:800) och tillhörande författningar, inom det offentliga skolväsendet. 
 
Nämnden utövar kommunens tillsyn över att skolplikten fullgörs. 
 
Nämnden beviljar tillstånd och utövar tillsyn över de fristående förskolorna. 
 
Nämnden utövar kommunens insynsrätt i fristående skolor. 
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Nämnden ansvarar för kostverksamheten. 
 
Nämnden ansvarar för att hålla sig informerad om hur de ungdomar i kommunen 
som fullgjort sin skolplikt men inte fyllt 20 år, och inte genomför eller har 
genomfört program på gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan, är sysselsatta och 
att erbjuda dem lämpliga individuella åtgärder. 

 
Nämnden fullgör vidare de uppgifter som kommunfullmäktige ålagt nämnden.” 

 
Revideringar görs av reglementet §§ 3 och 22 i enlighet med barn- och 
utbildningsnämndens förslag. 
 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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Översyn av reglemente för barn- och utbildningsnämnden   
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-12-12 (§ 179/2018) att uppdra åt kommunens nämnder att 
genomföra översyner av sina respektive reglementen. Förslag till eventuella revideringar skulle varit 
kommunstyrelsen tillhanda senast den 31 mars 2019. Detta missades dessvärre av UKF-förvaltningen, 
som har genomfört översynen nu istället. 
 
I föreliggande förslag framgår några mindre revideringar av reglementet. Ändringarna framgår av över- 
och understrykningar. Utöver det så har även språket moderniserats på vissa ställen i texten. 
Förvaltningen föreslår nämnden att föreslå kommunstyrelsen att rekommendera fullmäktige att 
fastställa förslaget till revidering av barn- och utbildningsnämndens reglemente.  
 
Beslutsunderlag 
- B 02 Reglemente för barn- och utbildningsnämnden – Förslag till revidering 
- Kommunstyrelsens protokoll 2018-12-12, § 179 
 
Förslag till beslut: 
- Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att rekommendera kommunfullmäktige att 
fastställa föreliggande förslag till revidering av barn- och utbildningsnämndens reglemente.
 
 
 
 
 
Martin Persson   Filippa Bokelid 
Förvaltningschef   Nämndsekreterare 

FÖRVALTNINGEN FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR OCH FRITID 2019-06-24 
  

Vår referens: Filippa Bokelid   
Direkttel: 040-641 16 38  
E-post: filippa.bokelid@lomma.se  
Diarienr: BUN/2019:2 
Er referens:  

mailto:filippa.bokelid@lomma.se
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Lomma kommun Kommunfullmäktige § 149 / 1999 10 21 

forts. se sista sidan 

B.2
REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller för barn- och utbildningsnämnden 
bestämmelserna i detta reglemente. 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS UPPGIFTER 

1 § 
Barn- och utbildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter, enligt skollagen (2010:800) och 
tillhörande författningar, inom det offentliga skolväsendet. 

Nämnden utövar kommunens tillsyn över att skolplikten fullgörs samt utövar kommunens 
insynsrätt i fristående skolor. 

Nämnden ansvarar för kostverksamheten. 

Nämnden ansvarar för handläggningen av vårdnadsbidrag. 

Nämnden ansvarar för att hålla sig informerad om hur de ungdomar i kommunen som 
fullgjort sin skolplikt men inte fyllt 20 år, och inte genomför eller har genomfört program på 
gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan, är sysselsatta, i syfte att erbjuda dem lämpliga 
individuella åtgärder. 

Nämnden fullgör vidare de uppgifter som kommunfullmäktige ålagt nämnden. 

2§  
Barn- och utbildningsnämnden är personuppgiftsansvarig för de register och andra 
behandlingar av personuppgifter som sker i barn- och utbildningsnämndens verksamhet. 

Ansvar och rapporteringsskyldighet 

3 §  
Barn- och utbildningsnämnden skall se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de 
övergripande mål som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller 
förordning samt bestämmelser i detta reglemente. 

Barn- och utbildningsnämnden skall, i enlighet med fastställt styrsystem för Lomma kommun, 
rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under 
budgetåret. 

4 § 

Nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål och ärenden, som faller 
inom nämndens verksamhetsområde. 

Gällande reglemente



     FÖRFATTNINGSSAMLING      2 (8) 
        

Lomma kommun Kommunfullmäktige § 149 / 1999 10 21  

 forts. se sista sidan 

Organisation inom verksamhetsområdet 
 
5 §  
 
Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för att organisationen inom dess verksamheter är 
tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt 
lagar och andra författningar för verksamheten. 
 
 
Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige 
 
6 §  
 
Barn- och utbildningsnämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet. 
Nämnden ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort 
de uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem 

• i reglemente, 
• genom finansbemyndigande. 

Nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats 
till dem har fullgjorts. 
Redovisningen ska ske samordnat med delårsredovisning och årsredovisning. Redovisningen 
lämnas till styrelsen som samordnar de olika nämndernas redovisningar. 
Nämnderna ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts dem enligt 
speciallag. 
 
 
Information och samråd 
 
7 §  
 
Styrelsen, nämnderna och kommunalråd respektive minoritetsföreträdare ska i möjligaste 
mån från nämnd erhålla den information och det underlag de behöver i sin verksamhet. 
Rätten till information och underlag omfattar inte uppgift för vilken sekretess 
råder. 
Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör styrelsens eller 
annan nämnds verksamhet. 
Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda. 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar om formerna för samrådet. 
 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSFORMER 
 
Sammansättning 
 
8 §  
 
Barn- och utbildningsnämnden består av 11 ledamöter och 11ersättare. Förutom ordförande 
skall finnas en 1:e vice ordförande och en 2:e vice ordförande. 
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Presidium 
9 §  
 
Barn- och utbildningsnämndens presidium ska bestå av ordförande, förste vice ordförande 
och andre vice ordförande. 
Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet 
i den mån ordföranden anser att det behövs. 
 
 
Ordföranden 
 
10 §  
 
Det åligger ordföranden att 
1. leda Barn- och utbildningsnämndens arbete och sammanträden, 
2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente, 
3. kalla ersättare, 
4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i  
nämnden vid behov är beredda, 
5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden, 
6. bevaka att nämndens beslut verkställs. 
 
 
Ersättare för ordföranden och vice ordföranden 
 
11 §  
 
Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde 
eller en del av ett sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för 
dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i 
nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs 
ordförandens uppgifter av den äldste av dem. 
Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt uppdrag 
under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/övriga presidiets 
uppgifter. 
 
 
Sammanträdena 
 
Tidpunkt för sammanträden 
 
12 §  
 
Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. 
Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär 
det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska 
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göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som 
önskas bli behandlade på det extra sammanträdet. 
Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för extra 
sammanträde. 
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra 
dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförandena. 
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden 
för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare 
snarast underrättas om beslutet. 
 
 
Kallelse 
 
13 §  
 
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken 
ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit 
ledamot i nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har 
lika lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste ledamoten vara ålderspresident. 
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 
Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som 
får närvara vid sammanträdet senast fem dagar före sammanträdesdagen. Kallelse får 
ske elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen för kallelse. 
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt, t.ex. telefon eller mail. 
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. 
Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar har skett. 
 
 
Närvarorätt 
 
14 §  
 
Ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott har rätt att närvara vid  
nämndens sammanträden och delta i överläggningarna.  
Anställd i kommunen och särskilt sakkunnig kan medges rätt att närvara vid sammanträde 
med nämnden för att lämna upplysningar 
Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens 
sammanträden. 
 
 
Förhinder/Inkallande av ersättare 
 
15 §  
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller en del av ett sammanträde, ska 
snarast anmäla detta till kommunledningskontorets kansli, som kallar ersättare. Ersättare 
kallas att tjänstgöra enligt av kommunfullmäktige fastställd ordning. 
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Ersättares tjänstgöring 
 
16 §  
 
Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska 
en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i tur att 
tjänstgöra och som inte redan har kallats in. 
 
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra 
även om en ersättare trätt i ledamotens ställe. Endast om särskilda skäl föreligger för det, bör 
dock inträde ske under pågående handläggning av ett ärende. 
 
Ersättarna ska, om dessa inte väljs proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning som 
fullmäktige har bestämt. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i den ordning 
de tagits upp i fullmäktiges protokoll från valet. 
 
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna, men inte i besluten och har 
rätt att få sin mening antecknad till protokollet. 
 
En ersättare som börjat tjänstgöra har alltid företräde till tjänstgöring 
framför annan ersättare. 
 
 
Jäv, avbruten tjänstgöring 
 
17 §  
 
En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett 
ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts. 
 
Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på 
grund av annat hinder än jäv, får inte åter tjänstgöra vid sammanträdet. 
 
 
Reservation 
 
18 §  
 
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas  
före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Motsvarande 
gäller vid omedelbar justering. 
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Justering av protokoll 
 
19 §  
 
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 
Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och 
en ledamot. 
 
 
Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m. 
 
20 §  
 
Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna 
ansvarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser. 
Nämnden ska underrätta kommunstyrelsen så snart en uppdatering av den kommunala 
författningssamlingen bedöms nödvändig. 
 
 
Delgivningsmottagare 
 
21 §  
 
Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen eller annan anställd som 
nämnden beslutar. 
 
 
Undertecknande av handlingar 
 
22 §  
 
Skrivelser, avtal och andra handlingar som beslutas av nämnden ska på nämndens vägnar 
undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av förvaltningschefen eller vid förfall för 
denne av förvaltningsstrateg, kostchef eller av annan anställd som nämnden bestämmer. 
Vid förfall för ordföranden inträder 1: e vice ordföranden respektive 2:e vice ordförande och 
vid förfall för dessa den ledamot som nämnden utser. 
 
Nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av 
nämnden lämnade direktiv underteckna handlingar på nämndens vägnar. 
 
Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar 
som upprättas med anledning därav undertecknas av den som fattat beslutet.  
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Utskott 
 
23 §  
 
Inom barn- och utbildningsnämnden ska finnas ett arbetsutskott. Arbetsutskottet ska bestå av 
fem ledamöter och fem ersättare. Därutöver har barn- och utbildningsnämnden rätt att tillsätta 
särskilda organ/utskott för beredning/behandling av särskilda ärenden. 
 
Inom ett utskott väljer nämnden för den tid nämnden beslutar bland utskottets ledamöter en 
ordförande och en vice ordförande. 
 
Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att 
fullgöra sitt uppdrag för längre tid får nämnden utse en annan ledamot i utskottet 
att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter. 
 
Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad 
att tjänstgöra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i samma ordning som gäller för nämnden. 
 
Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, 
ska fyllnadsval snarast förrättas. 
 
Utskottet sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. Sammanträden 
ska också hållas när ordföranden anser att det behövs.  
Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är 
närvarande. 
 
Utskottet skall bereda ärenden inför nämndens sammanträden, såvida nämnden inte enhälligt, 
i särskilda undantagsfall beslutar annat. Vidare skall utskottet fatta beslut i sådana ärenden, 
som genom särskilda delegationsbeslut kan ha överlämnats till utskottet. 
 
Ordföranden bestämmer föredragningslistan till utskottet. 
 
 
24 § 
 
I fråga om jäv, förfarandet vid fattande av beslut, protokollföring, protokollets innehåll och 
justering samt reservation skall samma regler tillämpas som gäller för barn- och 
utbildningsnämnden. Samma gäller även vad angår tillkännagivandet av verkställd justering 
av protokoll. 
 
 
 
25 § 
 
Från kommunens nämnder, beredningar och tjänstemän får utskottet/beredningen infordra de 
yttranden och upplysningar som behövs för att utskottet skall kunna fullgöra sina uppgifter. 
 
                                            __________ 
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Revideringar 
Lomma kommun Kommunfullmäktige §   90 / 2003 09 09 
 Kommunfullmäktige §   48 / 2007 03 15 
 Kommunfullmäktige §   54 / 2008 06 12 
 Kommunfullmäktige §   11 / 2012 02 09 1 § 
 Kommunfullmäktige §   51 / 2016 06 09 
 



Kommunfullmäktige 
2019-12-05 
 

Ärende 

13  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 31 (57) 

 
KOMMUNSTYRELSEN 2019-11-20 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KS § 176   KS KF/2019:335 - 003 
 
 

Förslag till revidering av reglemente för kultur- och fritidsnämnden 

 
 

Ärendebeskrivning 
Kultur- och fritidsnämndens reglemente reviderades av kommunfullmäktige senast 
2016-06-09. Med anledning av den nya mandatperioden har nämnden sett över sitt 
reglemente och, under § 56/19, föreslagit kommunfullmäktige att revidera nämndens 
reglemente på så sätt, dels att 1§ 6p ”förenklas” till lydelsen ”stödja frivilligt 
bildningsarbete” och dels på så sätt att 1§ 9p erhåller ett tillägg om att nämnden ska 
verka för bevarande, vård och lämplig användning av byggnader, anläggningar och 
miljöer av kulturhistoriskt eller estetiskt värde, ”tillsammans med tekniska nämnden”. 
  
Det första förslaget är, enligt förvaltningen, föranlett av, dels av kommunfullmäktige 
justerade övergripande mål och dels av ambitionen att spegla just att nämnden 
stödjer det övergripande begreppet ”frivilligt bildningsarbete”, där olika estetiska 
uttrycksformer är en del. 
 
Tekniska nämnden har 2019-11-04, § 77, beslutat att inte ha något att erinra mot 
kultur- och fritidsnämndens förslag om reviderad lydelse av 1§ 9p i kultur- och 
fritidsnämndens reglemente. 
 
Kansliavdelningen konstaterar i skrivelse 2019-10-26 att inga formella hinder 
föreligger för de föreslagna revideringarna. För det fall kommunstyrelsen tillstyrker 
kultur- och fritidsnämndens förslag, kan beslutet formuleras enligt följande: 
 
Reglementet för kultur- och fritidsnämnden revideras på så sätt att 1§ 6p erhåller 
följande reviderade lydelse. ”stödja frivilligt bildningsarbete” och 1§ 9p erhåller 
följande reviderade lydelse. ”tillsammans med tekniska nämnden verka för bevarande, 
vård och lämplig användning av byggnader, anläggningar och miljöer av 
kulturhistoriskt eller estetiskt värde.”  
 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-13, § 217. 

 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-13 § 217 
‒ Skrivelse 2019-10-26 från kansliavdelningen 
‒ Protokoll från tekniska nämnden 2019-11-04 § 77 
‒ Protokoll från kultur- och fritidsnämnden 2019-08-26 § 56 
‒ Gällande reglemente för kultur- och fritidsnämnden 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 32 (57) 

 
KOMMUNSTYRELSEN 2019-11-20 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 
‒ Reglementet för kultur- och fritidsnämnden revideras på så sätt att 1§ 6p erhåller 

följande reviderade lydelse: ”stödja frivilligt bildningsarbete” och 1§ 9p erhåller 
följande reviderade lydelse: ”tillsammans med tekniska nämnden verka för 
bevarande, vård och lämplig användning av byggnader, anläggningar och miljöer 
av kulturhistoriskt eller estetiskt värde”. 

 
 

______________________ 
 
Sändlista 
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Postadress 
 

Besöksadress, Kom-
munhuset 

Telefon, växel 
 

Telefax, växel 
 

Internet 
 

Kommunhuset 
234 81  LOMMA 

Hamngatan 3 
Lomma 

040-641 10 00 040-641 13 90 http://www.lomma.se 

 
 

  2019-07-30 
Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid 
Er referens:         Kultur- och fritidsnämnden 
Vår referens:   Michael Tsiparis 
Direkttel: 040-641 11 46 
Direktfax:  
E-postadress: michael.tsiparis@lomma.se 
Diarienr:    

Förslag på revidering av Reglemente för kultur- och fritids-
nämnden  
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-12-12 (§ 179/2018) att uppdra åt kommunens 
nämnder att genomföra översyner av sina respektive reglementen. Förslag till 
eventuella revideringar skulle varit kommunstyrelsen tillhanda senast den 31 
mars 2019. Detta missades dessvärre av UKF-förvaltningen, som har genomfört 
översynen nu istället. 

 
Förvaltningen har följande förslag på revidering av reglementet: 
 
Under kultur- och fritidsnämndens uppgifter förenkla punkt 6 till: 
”stödja frivilligt bildningsarbete” 
 
Under kultur- och fritidsnämndens uppgifter komplettera punkt 9 med: 
”tillsammans med tekniska nämnden verka för…” 

 
Bilaga 
- B 03 Reglemente kultur- och fritidsnämnden – Förslag till revidering   
 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
–  Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen att rekommendera 
kommunfullmäktige att fastställa föreliggande förslag till revidering av kultur- och 
fritidsnämnden reglemente 
 
 
Martin Persson   Michael Tsiparis  
Förvaltningschef   Kultur- och fritidschef  
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B. 3
REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller för kultur- och fritidsnämnden 
bestämmelserna i detta reglemente. 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS UPPGIFTER 

1 § 
Kultur- och fritidsnämnden har som sina främsta uppgifter att stödja, främja och samordna 
kommunens kulturliv samt att främja ungdoms- och fritidsverksamhet i kommunen. Nämnden 
har därvid till uppgift att i den mån gällande författningar eller beslut av kommunfullmäktige 
ej föreskriver annat särskilt att 

1 vara huvudman för kommunens bibliotek och därvid verka för dess uppgift i samhället i 
enlighet med UNESCO´s manifest om bibliotek 

2 bereda kommunens invånare dels tillgång till litteratur och andra medier såväl för  
information, studier och forskning som kulturella upplevelser och förströelse, dels tillgång 
till informationssökning i såväl interna som externa databaser 

3 särskilt beakta behoven hos barn och ungdomar, sjuka och funktionshindrade 

4 särskilt uppmärksamma äldres behov 

5 vara huvudman för kommunens kulturskola och arbeta för att barns och ungdomars 
musikutövande och musikskapande samt utövande av övriga konstformer stimuleras 

6 stödja frivilligt bildningsarbete riktat till av kommunfullmäktige i Övergripande mål 
prioriterade grupper samt stödja olika estetiska uttrycksformer och främja invånarnas 
kontakt med dessa 

7 stödja lokalhistorisk forskning och hembygdsvårdande verksamhet 

8 verka för bevarandet av kulturmiljöer och kulturminnen, 

9 verka för bevarande, vård och lämplig användning av byggnader, anläggningar och 
miljöer av kulturhistoriskt eller estetiskt värde 

Gällande reglemente
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10 med uppmärksamhet följa utvecklingen i de frågor, som gäller kultur- och 

fritidsverksamhet samt ta de initiativ och framlägga de förslag, som nämnden finner 
påkallade 

 
11 ansvara för, samordna och utveckla de frågor som berör pensionärsorganisationerna inom 

kommunen, 
 
12 genom ett nära samarbete med i kommunen verksamma föreningar och organisationer 

stimulera och stödja det arbete som dessa bedriver inom nämndens verksamhetsområde, 
 
13 medverka till att behovet av anläggningar och lokaler för kultur- och fritidsverksamhet 

tillgodoses  
 
14 samordna och utveckla ungdomsfrågorna inom kommunen, för att öka ungdomars 

inflytande och delaktighet samt 
 
15 i övrigt fullgöra de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter, som av kommunfullmäktige 

överlämnas till nämnden. 
 
 
Delegering från kommunfullmäktige 
 
Kultur- och fritidsnämnden skall besluta i följande grupper av ärenden 
 
- konstnärlig utsmyckning av kommunens byggnader 
 
-  ansvara för konstnärlig utsmyckning av offentliga platser, bostads- och andra 

bebyggelseområden samt placering av verk, som ingår i kommunens konstsamlingar samt 
anskaffande av konstverk till kommunens förvaltningar, inom ramen för anslag, som 
anvisats av kommunfullmäktige 

 
-   förvaltning av konst och samlingar, som tillhör kommunen samt föra register över av 

kommunen inköpt konst  
 
-   med beaktande av kommunallagens krav besluta om avvikelse från av kommunfullmäktige 

fastställda taxor, bidragsbestämmelser och avgifter, som i vissa enskilda fall kan anses 
påkallad med hänsyn till särskilda omständigheter 

 
-  upplåtelse av kommunens anläggningar för kultur- och fritidsverksamhet 
 
-  inom ramen för beviljat ramanslag och fastställda normer fördela bidrag till föreningar, 

organisationer och enskilda. 
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-  för en tid av högst tre år uthyra eller eljest upplåta anläggningar och lokaler, som tillhör 

kommunen och som faller under nämndens verksamhet 
 
 
 
2§  
Kultur- och fritidsnämnden är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar 
av personuppgifter som sker i nämndens verksamhet. 
 
 
Ansvar och rapporteringsskyldighet 
 
3 §  
Kultur- och fritidsnämnden skall se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de 
övergripande mål som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller 
förordning samt bestämmelser i detta reglemente. 
 
Kultur- och fritidsnämnden skall, i enlighet med fastställt styrsystem för Lomma kommun, 
rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under 
budgetåret. 
 
 
4 § 
 
Nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål och ärenden, som faller 
inom nämndens verksamhetsområde. 
 
 
 
Organisation inom verksamhetsområdet 
 
5 §  
 
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att organisationen inom dess verksamheter är tydlig 
och ändamålsenlig med hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och 
andra författningar för verksamheten. 
 
 
Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige 
 
6 §  
 
Kultur- och fritidsnämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet. 
Nämnden ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort 
de uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem 

• i reglemente, 
• genom finansbemyndigande. 

Nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats 
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till dem har fullgjorts. Redovisningen ska ske samordnat med delårsredovisning och 
årsredovisning. Redovisningen lämnas till styrelsen som samordnar de olika nämndernas 
redovisningar. 
 
 
Information och samråd 
 
7 §  
 
Styrelsen, nämnderna och kommunalråd respektive minoritetsföreträdare ska i möjligaste 
mån från nämnd erhålla den information och det underlag de behöver i sin verksamhet. 
Rätten till information och underlag omfattar inte uppgift för vilken sekretess 
råder. 
Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör styrelsens eller 
annan nämnds verksamhet. 
Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda. 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar om formerna för samrådet. 
 
 
 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS ARBETSFORMER 
 
Sammansättning 
 
8 §  
 
Kultur- och fritidsnämnden består av 11 ledamöter och 11ersättare. Förutom ordförande skall 
finnas en 1:e vice ordförande och en 2:e vice ordförande. 
 
Presidium 
9 §  
 
Kultur- och fritidsnämnden presidium ska bestå av ordförande, förste vice ordförande 
och andre vice ordförande. 
Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet 
i den mån ordföranden anser att det behövs. 
 
 
Ordföranden 
 
10 §  
 
Det åligger ordföranden att 
1. leda kultur- och fritidsnämndens arbete och sammanträden, 
2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente, 
3. kalla ersättare, 
4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i  
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nämnden vid behov är beredda, 
5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden, 
6. bevaka att nämndens beslut verkställs. 
 
Ersättare för ordföranden och vice ordföranden 
 
11 §  
 
Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde 
eller en del av ett sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för 
dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i 
nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs 
ordförandens uppgifter av den äldste av dem. 
Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt uppdrag 
under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/övriga presidiets 
uppgifter. 
 
 
Sammanträdena 
 
Tidpunkt för sammanträden 
 
12 §  
 
Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. 
Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär 
det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska 
göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som 
önskas bli behandlade på det extra sammanträdet. 
Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för extra 
sammanträde. 
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra 
dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförandena. 
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden 
för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare 
snarast underrättas om beslutet. 
 
 
 
Kallelse 
 
13 §  
 
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken 
ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit 
ledamot i nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har 
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lika lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste ledamoten vara ålderspresident. 
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 
Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som 
får närvara vid sammanträdet senast fem dagar före sammanträdesdagen. Kallelse får 
ske elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen för kallelse. 
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt, t.ex. telefon eller mail. 
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. 
Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar har skett. 
 
 
Närvarorätt 
 
14 §  
 
Ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott har rätt att närvara vid  
nämndens sammanträden och delta i överläggningarna.  
Anställd i kommunen och särskilt sakkunnig kan medges rätt att närvara vid sammanträde 
med nämnden för att lämna upplysningar 
Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens 
sammanträden. 
 
 
Förhinder/Inkallande av ersättare 
 
15 §  
 
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, 
ska snarast anmäla detta till kommunledningskontorets kansli, som kallar ersättare. Ersättare 
kallas att tjänstgöra enligt av kommunfullmäktige fastställd ordning. 
 
 
Ersättares tjänstgöring 
 
16 §  
 
Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska 
en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i tur att 
tjänstgöra och som inte redan har kallats in. 
 
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra 
även om en ersättare trätt i ledamotens ställe. Endast om särskilda skäl föreligger för det, bör 
dock inträde ske under pågående handläggning av ett ärende. 
 
Ersättarna ska, om dessa inte väljs proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning som 
fullmäktige har bestämt. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i den ordning 
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de tagits upp i fullmäktiges protokoll från valet. 
 
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna, men inte i besluten och har 
rätt att få sin mening antecknad till protokollet. 
 
En ersättare som börjat tjänstgöra har alltid företräde till tjänstgöring 
framför annan ersättare. 
 
 
Jäv, avbruten tjänstgöring 
 
17 §  
 
En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett 
ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts. 
 
Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på 
grund av annat hinder än jäv, får inte åter tjänstgöra vid sammanträdet. 
 
 
Reservation 
 
18 §  
 
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas  
före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Motsvarande 
gäller vid omedelbar justering. 
 
 
 
Justering av protokoll 
 
19 §  
 
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 
Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och 
en ledamot. 
 
 
Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m. 
 
20 §  
 
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna 
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ansvarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser. 
Nämnden ska underrätta kommunstyrelsen så snart en uppdatering av den kommunala 
författningssamlingen bedöms nödvändig. 
 
Delgivningsmottagare 
 
21 §  
 
Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen eller annan anställd som 
nämnden beslutar. 
 
 
Undertecknande av handlingar 
 
22 §  
 
Skrivelser, avtal och andra handlingar som beslutas av nämnden ska på nämndens vägnar 
undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av förvaltningschefen eller vid förfall för 
denne av kultur- och fritidschef eller annan anställd som nämnden bestämmer. 
Vid förfall för ordföranden inträder 1:e vice ordföranden, respektive 2:e vice ordförande och 
vid förfall för dessa den ledamot som nämnden utser. 
 
Nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av 
nämnden lämnade direktiv underteckna handlingar på nämndens vägnar. 
 
Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar 
som upprättas med anledning därav undertecknas av den som fattat beslutet.  
 
 
 
Utskott 
 
23 §  
 
Inom kultur- och fritidsnämnden ska finnas ett arbetsutskott. Arbetsutskottet ska bestå av fem 
ledamöter och fem ersättare. Därutöver har socialnämnden rätt att tillsätta särskilda 
organ/utskott för beredning/behandling av särskilda ärenden. 
 
Inom ett utskott väljer nämnden för den tid nämnden beslutar bland utskottets ledamöter en 
ordförande och en vice ordförande. 
 
Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att 
fullgöra sitt uppdrag för längre tid får nämnden utse en annan ledamot i utskottet 
att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter. 
 
Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad 
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att tjänstgöra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i samma ordning som gäller för nämnden. 
 
Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, 
ska fyllnadsval snarast förrättas. 
 
Utskottet sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. Sammanträden 
ska också hållas när ordföranden anser att det behövs.  
Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är 
närvarande. 
 
Utskottet skall bereda ärenden inför nämndens sammanträden, såvida nämnden inte enhälligt, 
i särskilda undantagsfall beslutar annat. Vidare skall utskottet fatta beslut i sådana ärenden, 
som genom särskilda delegationsbeslut kan ha överlämnats till utskottet. 
 
Ordföranden bestämmer föredragningslistan till utskottet. 
 
 
24 § 
 
I fråga om jäv, förfarandet vid fattande av beslut, protokollföring, protokollets innehåll och 
justering samt reservation skall samma regler tillämpas som gäller för kultur- och 
fritidsnämnden. Samma gäller även vad angår tillkännagivandet av verkställd justering av 
protokoll. 
 
 
 
25 § 
 
Från kommunens nämnder, beredningar och tjänstemän får utskottet/beredningen infordra de 
yttranden och upplysningar som behövs för att utskottet skall kunna fullgöra sina uppgifter. 
 
                  
 
                                                                              __________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kommunfullmäktige 
2019-12-05 
 

Ärende 

14 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 33 (57) 

 
KOMMUNSTYRELSEN 2019-11-20 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KS § 177   KS KF/2019:272 - 740 
 
 

Förslag till revidering av reglemente för socialnämnden och reglemente 
för tekniska nämnden samt upphävande av avgift till bostadskön för så 
kallade trygghetsbostäder 

 
 

Ärendebeskrivning 
Mot bakgrund av socialnämndens beslut § 132/09 att omvandla kommunalt ägda 
lägenheter på Havsblick till så kallade trygghetsbostäder, har kommunfullmäktige 
2010-04-08 beslutat om revidering av såväl socialnämndens som tekniska nämndens 
reglementen avseende separat bostadskö för så kallat trygghetsboende (KF § 27/10), 
som om fastställelse av avgift för Lomma kommuns bostadskö till trygghetsboende (§ 
28/10). 
 
Socialnämnden har under § 62/2019 beslutat att den nuvarande formen av 
trygghetsboende ska upphöra, att uppdraga åt socialförvaltningen att avveckla 
bostadskön för sådant boende och att utreda behov och möjligheter avseende 
biståndsbedömt trygghetsboende. Nämnden har vidare föreslagit kommunfullmäktige 
att upphäva regleringen om ansvar för trygghetsboende i nämndens reglemente och 
att upphäva avgiften för kommunens bostadskö för trygghetsbostäder. 
 
Det kan konstateras att något lagkrav inte funnits om att kommunen skulle erbjuda så 
kallat trygghetsboende. Befogenheten att utan biståndsbedömning tillhandahålla 
trygghetsbostäder har följt av den allmänna kompetensen i kommunallagen.  
Kommunfullmäktige har givit befogenheten att ansvara för förmedling av så kallade 
trygghetsbostäder via separat bostadskö till socialnämnden i dess reglemente 1§, 
femte stycket. 
 
Då tekniska nämnden i övrigt ansvarar för förmedling av bostäder har fullmäktige 
också upplysningsvis kompletterat denna nämnds reglemente 1§ med 
informationen/begränsningen att socialnämnden ansvarar för förmedling av så kallade 
trygghetsbostäder via separat bostadskö.  
 
Med anledning av socialnämndens beslut föreslås kommunstyrelsen rekommendera 
kommunfullmäktige att besluta följande: 
 
‒ Reglemente för socialnämnden revideras på så sätt att 1§, femte stycket, 

”Socialnämnden ansvarar för förmedling av så kallade trygghetsbostäder via 
separat bostadskö.”, utgår.  

‒ Avgift för Lomma kommuns bostadskö för Trygghetsbostäder upphör att gälla 
2019-12-31. Bemyndigandet till socialnämnden om revidering upphäves. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum s. 34 (57) 

KOMMUNSTYRELSEN 2019-11-20 

Utdragsbestyrkande 

Som en följd av socialnämndens beslut, och under förutsättning av 
kommunfullmäktiges beslut ovan och tekniska nämndens tillstyrkan, föreslås 
kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige att dessutom besluta följande: 

Reglemente för tekniska nämnden 1§ 9p revideras på så sätt att ”Socialnämnden 
ansvarar dock för förmedling av så kallade trygghetsbostäder via separat bostadskö.” 
utgår. 

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-13, § 218. 

Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-13 § 218 
‒ Skrivelse 2019-10-32 från kansliavdelningen 
‒ Protokoll från tekniska nämndens arbetsutskott 2019-11-11 § 73 
‒ Protokoll från socialnämnden 2019-06-11 § 62 
‒ Skrivelse 2019-05-24 från socialförvaltningen 
‒ Gällande reglemente för socialnämnden 

./. 

Överläggning 
Per Bengtsson (S) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta föreslå kommunfullmäktige 
att avslå förslaget till revidering av socialnämndens reglemente. 

Ordförande Robert Wenglén (M) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå 
kommunfullmäktige att besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag till beslut. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande respektive Per Bengtssons 
yrkande, varefter han finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med hans eget 
yrkande. 

Votering begärs och följande propositionsordning godkänns: 

Den som önskar bifalla ordförandens yrkande röstar ja, och den som önskar bifalla Per 
Bengtssons yrkande röstar nej. 

Voteringen utfaller enligt följande, vilket framgår av till protokollet bifogad 
voteringslista. 

Bilaga A. 

 Ja: 9, Nej: 4. 

Ordföranden förklarar att kommunstyrelsen därmed har beslutat bifalla ordförandens 
yrkande. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum s. 35 (57) 

KOMMUNSTYRELSEN 2019-11-20 

Utdragsbestyrkande 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 
‒ Reglemente för socialnämnden revideras på så sätt att 1§, femte stycket, 

”Socialnämnden ansvarar för förmedling av så kallade trygghetsbostäder via 
separat bostadskö.”, utgår.  

‒ Avgift för Lomma kommuns bostadskö för Trygghetsbostäder upphör att gälla 
2019-12-31. Bemyndigandet till socialnämnden om revidering upphäves. 

‒ Reglemente för tekniska nämnden 1§ 9p revideras på så sätt att ”Socialnämnden 
ansvarar dock för förmedling av så kallade trygghetsbostäder via separat 
bostadskö.” utgår. 

./. 

Reservation 
Per Bengtsson (S), Lisa Bäck (S) och Rune Netterlid (S) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Per Bengtssons yrkande. 

Jimmy Ringström (SD) reserverar sig skriftligt mot beslutet. 

Bilaga B. 

______________________ 

Sändlista 



Kommunstyrelsen: Bilaga A KS § 177/19 

Voteringsprotokoll
Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår 

Robert Wenglén (M) X 

Jerry Ahlström (M) X 

Per Bengtsson (S) X 

Fredrik Axelsson (M) X 

Eva Banheden Lindblad (M) X 

Susanne Borgelius (M) X 

Richard Jerneborg (M) X 

Martha Henriksson Witt (C) X 

Sandra Pilemalm (L) X 

Lisa Bäck (S) X 

Rune Netterlid (S) X 

Jimmy Ringström (SD) X 

Kristina Thored (FB) X 

Totalt 9 4 



KS 191120  Reservation 

Förslag till revidering av reglemente för socialnämnden och reglemente 

för tekniska nämnden samt upphävande av avgift till bostadskön för s.k. 

trygghetsbostäder. 

Ärende 18. 

Vi vill börja med att förtydliga vad ett trygghetsboende är: 

”Trygghetsboende är för äldre som är för friska för äldreboende men som vill ha mer 

trygghet och social samvaro än vad de kan få i sitt nuvarande hem. Termen trygghetsboende 

kom 2008 så denna boendeform är ny och utbudet fortfarande begränsat. Du hyr eller köper din 

bostad på eget initiativ. Till skillnad från äldreboenden ingår varken mat, service, omvårdnad 

eller sjukvård. Däremot är det ett krav att bostäderna ska vara funktionellt utformade, att boendet 

ska ha gemenskapslokaler för måltider, samvaro, hobby och rekreation. Flera trygghetsboenden 

har personal/bovärd på plats på angivna tider.” 

Vi Sverigedemokrater kan se fördelen med att socialnämnden vill ändra reglementet och införa 

biståndsbedömt trygghetsboende för att bemöta de med störst behov. 

Men då kommunen endast har ett fåtal trygghetsboende anser vi att det är ett oerhört svek mot de 

seniorer som i god tid planerat sin åldershöst och ställt sig i denna specifika bostadskö, ofta 

under flera års tid. Hade den styrande majoriteten haft någon som helst respekt och vördnad för 

våra äldre som efterfrågar denna tjänst borde det ha funnits med i deras investeringsbudget. Då 

hade en situation som denna aldrig behövt uppstå.  

Då Sverigedemokraternas bifall på socialdemokraternas yrkande inte vann gehör. Reserverar vi 

oss emot detta beslut. 

För Sverigedemokraterna Lomma. 

Jimmy Ringström (SD) 

Oscar Sedira (SD) 

Bilaga B KS § 177/19







 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 7 (13) 

 
TEKNISKA NÄMNDEN 2019-11-25 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
TN § 82   TN/2019:267 - 003 
 
 

Revidering av reglemente för tekniska nämnden till följd av 
upphävandet av kommunens trygghetsbostäder 

 
 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden har beslutat att den nuvarande formen av trygghetsboende ska 
upphöra, § 62/2019, att uppdraga åt socialförvaltningen att avveckla bostadskön för 
sådant boende och att utreda behov och möjligheter avseende biståndsbedömt 
trygghetsboende. Nämnden har vidare föreslagit kommunfullmäktige att upphäva 
regleringen om ansvar för trygghetsboende i nämndens reglemente och att upphäva 
avgiften för kommunens bostadskö för trygghetsbostäder. 
 
Då tekniska nämnden i övrigt ansvarar för förmedling av bostäder innehåller tekniska 
nämndens reglemente 1§ informationen/begränsningen att socialnämnden ansvarar 
för förmedling av så kallade trygghetsbostäder via separat bostadskö.  
Med anledning av socialnämndens beslut att trygghetsbostäderna upphör behöver 
även tekniska nämndens reglemente revideras. Därför föreslås kommunstyrelsen 
rekommendera kommunfullmäktige att besluta följande. 
-Reglemente för tekniska nämnden 1§ 9p revideras på så sätt att ”Socialnämnden 
ansvarar dock för förmedling av så kallade trygghetsbostäder via separat bostadskö.” 
utgår. 
 
Med anledning av fullmäktiges beredningstvång har tekniska nämnden beretts 
möjlighet att inkomma med yttrande till kommunstyrelsen avseende förslag till 
revidering av reglemente för tekniska nämnden. 
 
Ärendet har behandlats av tekniska nämndens arbetsutskott, 2019-11-11, § 73.  
 
Beslutsunderlag 
‒ Skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen, 2019-11-04 
‒ Protokoll från tekniska nämndens arbetsutskott, 2019-11-11, § 73  
 
Överläggning  
Ordförande Lennart Månsson (M) yrkar på att tekniska nämnden ska besluta i enlighet 
med arbetsutskottets förslag till beslut, innebärande att tekniska nämnden tillstryker 
revideringen av tekniska nämndens reglemente innebärande att 1§ 9p revideras på så 
sätt att texten ”Socialnämnden ansvarar dock för förmedling av så kallade 
trygghetsbostäder via separat bostadskö” utgår. 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 8 (13) 

 
TEKNISKA NÄMNDEN 2019-11-25 

 

 
 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
TN § 82 (forts.)  TN/2019:267 - 003 
 
Andre vice ordförande Rune Netterlid (S) yrkar på att tekniska nämnden ska avslå 
arbetsutskottets och ordförandes förslag till beslut, och att tekniska nämnden ej ska 
tillstryka några revideringar i tekniska nämndens reglemente. Detta med motiveringen 
att frågan avseende trygghetsbostäder ännu ej har behandlats av kommunfullmäktige.   
 
Propositionsordning  
Sedan överläggningen har förklarats avslutad ställer ordförande Lennart Månsson (M) 
proposition på frågan om bifall respektive avslag på sitt eget resta yrkande och på 
Rune Netterlids (S) yrkande, varefter tekniska nämnden beslutar att bifalla 
ordförandes yrkande.  
 
Tekniska nämnden beslutar följande:  
‒ Tekniska nämnden tillstyrker revideringen av tekniska nämndens reglemente 

innebärande att 1§ 9p revideras på så sätt att texten ”Socialnämnden ansvarar 
dock för förmedling av så kallade trygghetsbostäder via separat bostadskö” utgår. 

 
Reservation 
Socialdemokraterna (S) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för Rune 
Netterlids (S) yrkande.  

 
______________________ 
 
Sändlista 
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Förslag om upphörande av nuvarande koncept för trygghetsboende i Lomma 
kommun samt uppdrag att utreda behov och möjligheter avseende 
biståndsbedömt trygghetsboende, med anledning av förändringar i 
socialtjänstlagen

Förslag till beslut 
- Socialnämnden beslutar att

o den nuvarande formen av trygghetsboende, enligt beslut i socialnämnden §132/09, upphör. 
Upphörande ska ske i takt med att lägenheterna tomställs, i samband med att nuvarande 
hyresgäster flyttar från lägenheterna.

o avveckla den bostadskö som är kopplad till trygghetsboende.

- Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att
o avveckla avgiften för Lomma kommuns bostadskö för trygghetsbostäder,
o ändra i socialnämndens reglemente under avsnittet ”Socialnämndens uppgifter” så att 

ansvaret för ”…förmedling av så kallade trygghetsbostäder via separat bostadskö.” tas bort. 

- Socialnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utreda behov och möjligheter avseende 
biståndsbedömt trygghetsboende i enlighet med den nya lydelsen i socialtjänstlagen (SoL, 5 kap, 5 
§).

Bakgrund
Socialnämndens uppdrag enligt 4 § socialtjänstlagen (SoL) är att främja för äldre människor att leva och 
bo självständigt under trygga förhållanden och bidra till en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap 
med andra. Målsättningen med detta är att äldre människor bör ges förutsättningar att bo kvar i sin 
egen bostad så länge det är möjligt med stöd och hjälp från kommunen. Insatserna ska möjliggöra ökad 
självständighet och underlätta kvarboende genom exempelvis bostadsanpassning, hemtjänst och 
hemsjukvård. Kommunen har även ansvar att ha särskilda boendeformer med tillgång till personal 
dygnet runt för de personer som har omfattande hjälpbehov. Kommunen har, utöver detta, ett ansvar i 
samhällsplaneringen för bostadsbebyggelsen för vissa målgrupper, däribland för äldre personer. 

Den 2 april 2019 infördes en förändring i socialtjänstlagen (SoL, 5 kap, 5 §) avseende kommunens ansvar 
för boende för äldre. Med förändringen förtydligas kommuners möjlighet att skapa ett biståndsbedömt 
trygghetsboende, dvs en behovsprövad boendeform för äldre människor som känner att det inte är 
tryggt att bo kvar i sina egna hem, men som inte har behov av vård dygnet runt. I ett trygghetsboende 

SOCIALFÖRVALTNINGEN 2019-05-24

Diarienummer:      
Handläggare: Lennart Eriksson
Direktnummer: 0733 – 41 12 32
E-post: lennart.eriksson@lomma.se
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ska äldre exempelvis kunna få hemtjänst och eventuellt hemsjukvård samt en möjlighet att bryta 
ofrivillig ensamhet genom gemensamma måltider, kulturella aktiviteter och umgänge.

Ärende
Lomma kommun har idag 10 lägenheter i formen trygghetsboende. Samtliga lägenheter finns på 
Havsblick, i form av av kommunen ägda bostadsrättslägenheter, och inrättades efter beslut av 
socialnämnden 2009 (§ 132/09). I huset finns lokaler för samvaro, social verksamhet och möjlighet till 
måltider. Kriterierna för att söka trygghetsbostad är att den enskilde är 70 år eller äldre och folkbokförd 
i Lomma kommun. Med beslutet om trygghetsboende, inrättades en separat bostadskö, vid sidan av den 
då ordinarie bostadsförmedlingskön, för förmedling av trygghetsbostäderna. 2009-04-08 beslutade 
kommunfullmäktige (KF § 27) att tilldela socialnämnden ansvaret för förmedling av trygghetsbostäderna 
respektive att fastställa en köavgift om 100 kr per kalenderår (KF § 28). Idag står 97 kommuninvånare i 
kön för de 10 trygghetslägenheterna, varav åtta personer stått i kö sedan 2010.

Förvaltningens övervägande
Dagens trygghetsboende i Lomma kommun är en bostadsform som riktar sig till personer äldre än 70 år. 
Det finns inga kriterier om hjälpbehov och det är ingen biståndsprövning för bostäderna. Detta, i 
kombination med den långa kötiden, leder förvaltningen till bedömningen att den nuvarande formen för 
trygghetsboende inte tillgodoser de som har behov av en trygghetsbostad i enlighet med 
socialtjänstlagens nya lydelse, och att boendekonceptet i dess nuvarande form bör vara en del av det 
allmänna bostadsbeståndet istället för en del i den kommunala servicen.

Med utgångspunkt i ovanstående, föreslår förvaltningen att den nuvarande formen av trygghetsboende 
enligt beslut i socialnämnden §132/09 upphör, samt att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda 
behov och möjligheter avseende biståndsbedömt trygghetsboende i enlighet med den nya lydelsen i 
socialtjänstlagen.

Förvaltningen föreslår vidare att omvandlingen av Havsblicks-lägenheterna från trygghetsbostäder i dess 
nuvarande form, ska ske i takt med att nuvarande hyresgäster flyttar från lägenheterna.

Lennart Eriksson
Tf. förvaltningschef

Expedieras, efter beslut, till: 
Kommunstyrelsen
Avdelningschef HVO
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FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8)

Lomma kommun Kommunfullmäktige § 152 / 1999 10 21 
Kommunfullmäktige § 136 / 2002 12 12 
Kommunfullmäktige §   92 / 2003 09 09 
Kommunfullmäktige §   50 / 2007 03 15 
Kommunfullmäktige §   59 / 2008 06 12 
Kommunfullmäktige §   18/  2010 03 11 
Kommunfullmäktige §   27/  2010 04 08 
Kommunfullmäktige §   65/  2011 06 09 
Kommunfullmäktige §   59/  2013-09-12 
Kommunfullmäktige §   50 / 2016 06 09 

    Kommunfullmäktige §   78 / 2019 09 05 

B.5
REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN

Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller för socialnämnden bestämmelserna i 
detta reglemente. 

SOCIALNÄMNDENS  UPPGIFTER 

1 § 
Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i lag sägs om 
socialnämnd samt de uppgifter som kommunfullmäktige ålagt nämnden. Nämnden utövar 
också ledning av den kommunala hälso- och sjukvården, hemsjukvården och verksamheten 
enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. 

Socialnämnden ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter enligt alkohollagen. 

Socialnämnden ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter enligt Lag (2018:2088) om 
tobak och liknande produkter, avseende handel enligt 5 kap. och tillsyn enligt 7 kap. §§3  
(p 1-3), 4, 9-13, 15, 20-22.  

Socialnämnden ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter enligt lag (2009:730) om 
handel med vissa receptfria läkemedel, samt Läkemedelsverkets föreskrifter meddelade med 
stöd av förordning (2009:929) om handel med vissa receptfria läkemedel. 

Socialnämnden ansvarar för förmedling av så kallade trygghetsbostäder via separat 
bostadskö. 

Socialnämnden ansvarar för kommunens mottagande av och insatser för 
invandrare/flyktingar inklusive ensamkommande barn och ungdomar. Barn- och 
utbildningsnämnden ansvarar dock för utbildningsinsatser. 

2§  
Socialnämnden är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar 
av personuppgifter som sker i socialnämnden verksamhet. 

Ansvar och rapporteringsskyldighet 

3 §  
Socialnämnden skall se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de övergripande mål 
som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt 
bestämmelser i detta reglemente. 

Socialnämnden skall, i enlighet med fastställt styrsystem för Lomma kommun, rapportera 
hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. 

Gällande reglemente
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4 § 

Nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål och ärenden, som faller 
inom nämndens verksamhetsområde. 

Organisation inom verksamhetsområdet 

5 § 

Socialnämnden ansvarar för att organisationen inom dess verksamheter är tydlig och 
ändamålsenlig med hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och 
andra författningar för verksamheten. 

Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige 

6 § 

Socialnämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet. 
Nämnden ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort 
de uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem 

• i reglemente,

• genom finansbemyndigande.
Nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats 
till dem har fullgjorts. 
Redovisningen ska ske samordnat med delårsredovisning och årsredovisning. Redovisningen 
lämnas till styrelsen som samordnar de olika nämndernas redovisningar. 
Nämnderna ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts dem enligt 
speciallag. 

Information och samråd 

7 § 

Styrelsen, nämnderna och kommunalråd respektive minoritetsföreträdare ska i möjligaste 
mån från nämnd erhålla den information och det underlag de behöver i sin verksamhet. 
Rätten till information och underlag omfattar inte uppgift för vilken sekretess 
råder. 
Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör styrelsens eller 
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annan nämnds verksamhet. 
Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda. 
Socialnämnden beslutar om formerna för samrådet. 

SOCIALNÄMNDENS ARBETSFORMER 

Sammansättning 

8 §  

Socialnämnden består av 11 ledamöter och 11ersättare. Förutom ordförande skall finnas en 
1:e vice ordförande och en 2:e vice ordförande. 

Presidium 

9 § 

Socialnämndens presidium ska bestå av ordförande, förste vice ordförande 
och andre vice ordförande. 
Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet 
i den mån ordföranden anser att det behövs. 

Ordföranden 

10 § 

Det åligger ordföranden att 
1. leda socialnämndens arbete och sammanträden,
2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,
3. kalla ersättare,
4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i
nämnden vid behov är beredda,
5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden,
6. bevaka att nämndens beslut verkställs.

Ersättare för ordföranden och vice ordföranden 

11 § 

Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde 
eller en del av ett sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för 
dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i 
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nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs 
ordförandens uppgifter av den äldste av dem. 
Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt uppdrag 
under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/övriga presidiets 
uppgifter. 
 
Sammanträdena 
 
Tidpunkt för sammanträden 
 
12 §  
 
Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. 
Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär 
det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska 
göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som 
önskas bli behandlade på det extra sammanträdet. 
Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för extra 
sammanträde. 
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra 
dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförandena. 
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden 
för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare 
snarast underrättas om beslutet. 
 
Kallelse 
 
13 §  
 
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken 
ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit 
ledamot i nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har 
lika lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste ledamoten vara ålderspresident. 
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 
Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som 
får närvara vid sammanträdet senast fem dagar före sammanträdesdagen. Kallelse får 
ske elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen för kallelse. 
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt, t.ex. telefon eller mail. 
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. 
Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar har skett. 
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Närvarorätt 
14 §  
 
Ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott har rätt att närvara vid  
nämndens sammanträden och delta i överläggningarna.  
Anställd i kommunen och särskilt sakkunnig kan medges rätt att närvara vid sammanträde 
med nämnden för att lämna upplysningar 
Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens 
sammanträden. 
 
Förhinder/Inkallande av ersättare 
 
15 §  
 
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, 
ska snarast anmäla detta till kommunledningskontorets kansli, som kallar ersättare. 
Ersättare kallas att tjänstgöra enligt av kommunfullmäktige fastställd ordning. 
 
Ersättares tjänstgöring 
 
16 §  
 
Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska 
en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i tur att 
tjänstgöra och som inte redan har kallats in. 
 
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra 
även om en ersättare trätt i ledamotens ställe. Endast om särskilda skäl föreligger för det, 
bör dock inträde ske under pågående handläggning av ett ärende. 
 
Ersättarna ska, om dessa inte väljs proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning som 
fullmäktige har bestämt. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i den ordning 
de tagits upp i fullmäktiges protokoll från valet. 
 
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna, men inte i besluten och har 
rätt att få sin mening antecknad till protokollet. 
 
En ersättare som börjat tjänstgöra har alltid företräde till tjänstgöring 
framför annan ersättare. 
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Jäv, avbruten tjänstgöring 
 
17 §  
 
En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett 
ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts. 
 
Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på 
grund av annat hinder än jäv, får inte åter tjänstgöra vid sammanträdet. 
 
Reservation 
 
18 §  
 
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas  
före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Motsvarande 
gäller vid omedelbar justering. 
 
Justering av protokoll 
 
19 §  
 
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 
Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och 
en ledamot. 
 
Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m. 
 
20 §  
 
Socialnämnden ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna 
ansvarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser. 
Nämnden ska underrätta kommunstyrelsen så snart en uppdatering av den kommunala 
författningssamlingen bedöms nödvändig. 
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Delgivningsmottagare 
 
21 §  
 
Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen eller annan anställd 
som nämnden beslutar. 
 
Undertecknande av handlingar 
 
22 §  
 
Skrivelser, avtal och andra handlingar som beslutas av nämnden ska på nämndens vägnar 
undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av förvaltningschefen eller vid förfall för 
denne av annan anställd som nämnden bestämmer. 
Vid förfall för ordföranden inträder vice 1:e vice respektive 2:e vice ordföranden och vid 
förfall för dessa den ledamot som nämnden utser. 
 
Nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av 
nämnden lämnade direktiv underteckna handlingar på nämndens vägnar. 
 
Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar 
som upprättas med anledning därav undertecknas av den som fattat beslutet.  
 
 
Utskott 
 
23 §  
 
Inom socialnämnden ska finnas ett arbetsutskott. Arbetsutskottet ska bestå av fem 
ledamöter och fem ersättare. Därutöver har socialnämnden rätt att tillsätta särskilda 
organ/utskott för beredning/behandling av särskilda ärenden. 
 
Inom ett utskott väljer nämnden för den tid nämnden beslutar bland utskottets ledamöter 
en ordförande och en vice ordförande. 
 
Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att 
fullgöra sitt uppdrag för längre tid får nämnden utse en annan ledamot i utskottet 
att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter. 
 
Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad 
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att tjänstgöra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i samma ordning som gäller för 
nämnden. 
 
 
Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, 
ska fyllnadsval snarast förrättas. 
 
Utskottet sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. Sammanträden 
ska också hållas när ordföranden anser att det behövs.  
Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är 
närvarande. 
 
Utskottet skall bereda ärenden inför nämndens sammanträden, såvida nämnden inte 
enhälligt, i särskilda undantagsfall beslutar annat. Vidare skall utskottet fatta beslut i sådana 
ärenden, som genom särskilda delegationsbeslut kan ha överlämnats till utskottet. 
 
Ordföranden bestämmer föredragningslistan till utskottet. 
 
 
 
24 § 
 
I fråga om jäv, förfarandet vid fattande av beslut, protokollföring, protokollets innehåll och 
justering samt reservation skall samma regler tillämpas som gäller för socialnämnden. 
Samma gäller även vad angår tillkännagivandet av verkställd justering av protokoll. 
 
 
 
25 § 
 
Från kommunens nämnder, beredningar och tjänstemän får utskottet/beredningen infordra 
de yttranden och upplysningar som behövs för att utskottet skall kunna fullgöra sina 
uppgifter. 
 
                                            __________ 
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B. 6 
REGLEMENTE FÖR TEKNISKA NÄMNDEN 
 

Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller för tekniska nämnden bestämmelserna i 
detta reglemente. 
 
 
TEKNISKA NÄMNDENS UPPGIFTER 
 
1 § 
 
Tekniska nämnden, tillika trafiknämnd, har som främsta uppgift att vara samordnande och 
verkställande organ avseende kommunens bygg- och anläggningsverksamhet och att 
ansvara för kommunens fastigheter, gator, vägar, parkområden, allmänna platser samt 
hamnanläggningar. Nämnden ska också fullgöra de trafikuppgifter, som avses i 1 § lagen 
(1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor, ansvara för kommunens verksamhet på 
trafiksäkerhetens område samt svara för transport, återvinning och bortskaffande av avfall 
som ankommer på kommunen enligt miljöbalken. 
Nämnden har vidare till uppgift att i den mån gällande författningar eller beslut av 
kommunfullmäktige ej föreskriver annat särskilt att 
 
1 med uppmärksamhet följa utvecklingen i de frågor, som berör nämndens verksamhet 

samt ta initiativ och framlägga de förslag, som nämnden finner påkallade, 
 
2 svara för avfallsplaneringen i kommunen och utarbeta de förslag och bereda de ärenden 

som är påkallade vad gäller renhållningsordningen och annan reglering av 
avfallshanteringen i kommunen, 

 
3 handlägga frågor om renhållningsabonnemang, inklusive frågor om ändring av 

abonnemang, som inte kräver tillstånd eller dispens, och svara för debitering av 
renhållningsavgifter, 

 
4 svara för gaturenhållning och för renhållning i övrigt utomhus där allmänheten får färdas 

fritt, som ankommer på kommunen enligt lagen med särskilda bestämmelser om 
gaturenhållning och skyltning, 

 
5 handlägga frågor om undantag från skyldighet att svara för gångbanerenhållning 
 som ålagts fastighetsinnehavare, 
 
6 svara för den tillsyn som ankommer på kommunen enligt lagen med särskilda 
 bestämmelser om gaturenhållning och skyltning, utom i de fall kommunen är 
 verksamhetsutövare, 
 
7 svara för att initiera och bereda ärenden om inrättande av skyddsområden enligt  
 7 kap. miljöbalken som är påkallade och svara för förvaltning av sådana områden, 
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8    upprätta förslag till hamntaxa samt renhållning, 
 
9  förmedla bostäder, industritomter, kolonilotter och kajplatser, Socialnämnden ansvarar 

dock för förmedling av så kallade trygghetsbostäder via separat bostadskö. 
 
10  fastställa allmänna regler och bestämmelser för Lomma Kommuns kö avseende 
      kajplatser i Lomma hamn, 
11   bevaka frågor om statsbidrag, eu-bidrag och andra bidrag inom nämndens 
      verksamhetsområde, 
 
12  handlägga ärenden angående gemensamhetsanläggningar och bidrag till enskilda vägar, 
 
13  handha drift och underhåll av kommunens fastigheter, såvida kommunfullmäktige  
      inte i enskilt fall annat beslutar, 
 
14  uthyra eller annars upplåta kommunen tillhöriga byggnader, lägenheter och lokaler, 
 
15  förvärv och försäljning av bostadsrätter, 
 
16  upprätta underhållsplaner för kommunens fastigheter, gator, vägar, parker, lekplatser  
      och allmänna platser samt badstränder. 
 
17  svara för gatubelysningen i kommunen, 
 
18  ansvara för kommunens hamnanläggningar, 
 
19  besluta i ärenden avseende inhyrning av lokaler i kommunen, 
 
20  sedan beslut fattats av kommunfullmäktige och medel anvisats svara för att  
      kommunfullmäktiges beslut om nybyggnad eller större om- och tillbyggnad  
      genomföres, 
 
21  ansvara för kommunens handläggning av bostadsanpassningsbidrag, 
 
22  ansvara för kommunens tillgänglighetsfrågor vad gäller den fysiska miljön. 
 
23 vara väghållningsmyndighet, då kommunen är väghållare, och svara för kommunens 
  skyldigheter som väghållare enligt väglagen 
 
 
2§  
 
Tekniska nämnden är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar 
av personuppgifter som sker i tekniska nämndens verksamhet. 
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Ansvar och rapporteringsskyldighet 
 
3 §  
 
Tekniska nämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de övergripande mål 
som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt 
bestämmelser i detta reglemente. 
Tekniska nämnden ska, i enlighet med fastställt styrsystem för Lomma kommun, rapportera 
hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. 
 
 
4 § 
 
Nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål och ärenden, som faller 
inom nämndens verksamhetsområde. 
 
 
Organisation inom verksamhetsområdet 
 
5 §  
 
Tekniska nämnden ansvarar för att organisationen inom dess verksamheter är tydlig och 
ändamålsenlig med hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och 
andra författningar för verksamheten. 
 
 
Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige 
 
6 §  
 
Tekniska nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet. 
Nämnden ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort 
de uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem 

• i reglemente, 

• genom finansbemyndigande. 
Nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats 
till dem har fullgjorts. 
Redovisningen ska ske samordnat med delårsredovisning och årsredovisning. Redovisningen 
lämnas till styrelsen som samordnar de olika nämndernas redovisningar. 
Nämnderna ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts dem enligt 
speciallag. 
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Information och samråd 
 
7 §  
 
Styrelsen, nämnderna och kommunalråd respektive minoritetsföreträdare ska i möjligaste 
mån från nämnd erhålla den information och det underlag de behöver i sin verksamhet. 
Rätten till information och underlag omfattar inte uppgift för vilken sekretess 
råder. 
Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör styrelsens eller 
annan nämnds verksamhet. 
Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda. 
Tekniska nämnden beslutar om formerna för samrådet. 
 
 
TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSFORMER 
 
Sammansättning 
 
8 §  
 
Tekniska nämnden består av 11 ledamöter och 11ersättare. Förutom ordförande ska finnas 
en 1:e vice ordförande och en 2:e vice ordförande. 
 
Presidium 
 
9 §  
 
Tekniska nämndens presidium ska bestå av ordförande, förste vice ordförande 
och andre vice ordförande. 
Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet 
i den mån ordföranden anser att det behövs. 
 
 
Ordföranden 
 
10 §  
 
Det åligger ordföranden att 
1. leda tekniska nämndens arbete och sammanträden, 
2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente, 
3. kalla ersättare, 
4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i  
nämnden vid behov är beredda, 
5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden, 
6. bevaka att nämndens beslut verkställs. 
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Ersättare för ordföranden och vice ordföranden 
 
11 §  
 
Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde 
eller en del av ett sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för 
dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i 
nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs 
ordförandens uppgifter av den äldste av dem. 
Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt uppdrag 
under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/övriga presidiets 
uppgifter. 
 
 
Sammanträdena 
 
Tidpunkt för sammanträden 
 
12 §  
 
Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. 
Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär 
det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska 
göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som 
önskas bli behandlade på det extra sammanträdet. 
Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för extra 
sammanträde. 
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra 
dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförandena. 
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden 
för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare 
snarast underrättas om beslutet. 
 
 
Kallelse 
 
13 §  
 
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken 
ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit 
ledamot i nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har 
lika lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste ledamoten vara ålderspresident. 
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 
Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som 
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får närvara vid sammanträdet senast fem dagar före sammanträdesdagen. Kallelse får 
ske elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen för kallelse. 
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt, t.ex. telefon eller mail. 
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. 
Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar har skett. 
 
 
Närvarorätt 
 
14 §  
 
Ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott har rätt att närvara vid  
nämndens sammanträden och delta i överläggningarna.  
Anställd i kommunen och särskilt sakkunnig kan medges rätt att närvara vid sammanträde 
med nämnden för att lämna upplysningar 
Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens 
sammanträden. 
 
 
Förhinder/Inkallande av ersättare 
 
15 §  
 
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, 
ska snarast anmäla detta till kommunledningskontorets kansli, som kallar ersättare. 
Ersättare kallas att tjänstgöra enligt av kommunfullmäktige fastställd ordning. 
 
 
Ersättares tjänstgöring 
 
16 §  
 
Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska 
en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i tur att 
tjänstgöra och som inte redan har kallats in. 
 
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra 
även om en ersättare trätt i ledamotens ställe. Endast om särskilda skäl föreligger för det, 
bör dock inträde ske under pågående handläggning av ett ärende. 
 
Ersättarna ska, om dessa inte väljs proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning som 
fullmäktige har bestämt. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i den ordning 
de tagits upp i fullmäktiges protokoll från valet. 
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Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna, men inte i besluten och har 
rätt att få sin mening antecknad till protokollet. 
 
En ersättare som börjat tjänstgöra har alltid företräde till tjänstgöring 
framför annan ersättare. 
 
 
Jäv, avbruten tjänstgöring 
 
17 §  
 
En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett 
ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts. 
 
Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde pågrund av annat 
hinder än jäv, får inte åter tjänstgöra vid sammanträdet. 
 
Reservation 
 
18 §  
 
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas  
före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Motsvarande 
gäller vid omedelbar justering. 
 
 
Justering av protokoll 
 
19 §  
 
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 
Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och 
en ledamot. 
 
 
Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m. 
 
20 §  
 
Tekniska nämnden ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna 
ansvarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser. 
Nämnden ska underrätta kommunstyrelsen så snart en uppdatering av den kommunala 
författningssamlingen bedöms nödvändig. 
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Delgivningsmottagare 
 
21 §  
 
Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen eller annan anställd 
som nämnden beslutar. 
 
Undertecknande av handlingar 
 
22 §  
 
Skrivelser, avtal och andra handlingar som beslutas av nämnden ska på nämndens vägnar 
undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av förvaltningschefen eller vid förfall för 
denne av annan anställd som nämnden bestämmer. 
Vid förfall för ordföranden inträder 1:e vice ordföranden respektive 2:e vice ordföranden och 
vid förfall för dessa den ledamot som styrelsen utser. 
 
Nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av 
nämnden lämnade direktiv underteckna handlingar på nämndens vägnar. 
 
Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar 
som upprättas med anledning därav undertecknas av den som fattat beslutet.  
 
 
Utskott 
 
23 §  
 
Inom tekniska nämnden ska finnas ett arbetsutskott. Arbetsutskottet ska bestå av fem 
ledamöter och fem ersättare. Därutöver har tekniska nämnden rätt att tillsätta särskilda 
organ/utskott för beredning/behandling av särskilda ärenden. 
 
Inom ett utskott väljer nämnden för den tid nämnden beslutar bland utskottets ledamöter 
en ordförande och en vice ordförande. 
 
Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att 
fullgöra sitt uppdrag för längre tid får nämnden utse en annan ledamot i utskottet 
att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter. 
 
Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad 
att tjänstgöra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i samma ordning som gäller för 
nämnden. 
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Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, 
ska fyllnadsval snarast förrättas. 
 
Utskottet sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. Sammanträden 
ska också hållas när ordföranden anser att det behövs.  
Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är 
närvarande. 
 
Utskottet ska bereda ärenden inför nämndens sammanträden, såvida nämnden inte 
enhälligt, i särskilda undantagsfall beslutar annat. Vidare ska utskottet fatta beslut i sådana 
ärenden, som genom särskilda delegationsbeslut kan ha överlämnats till utskottet. 
 
Ordföranden bestämmer föredragningslistan till utskottet. 
 
24 § 
 
I fråga om jäv, förfarandet vid fattande av beslut, protokollföring, protokollets innehåll och 
justering samt reservation ska samma regler tillämpas som gäller för tekniska nämnden. 
Samma gäller även vad angår tillkännagivandet av verkställd justering av protokoll. 
 
 
25 § 
 
Från kommunens nämnder, beredningar och tjänstemän får utskottet/beredningen infordra 
de yttranden och upplysningar som behövs för att utskottet ska kunna fullgöra sina 
uppgifter. 
 
                                            __________ 
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Förslag till fastställande av styrdokument för krisberedskap i Lomma 
kommun 

 
 

Ärendebeskrivning 
Enligt överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022 mellan 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL) ska kommunen ta fram ett styrdokument för sitt arbete med 
krisberedskap.  
 
Enligt tidigare överenskommelser för perioden 2015-2018 skulle "Utbildnings- och 
övningsplan" och "Plan för hantering av extraordinära händelser" ingå i 
styrdokumentet. Nu ska dessa dokument hanteras separat och ska enligt 
överenskommelsen om kommunernas krisberedskap 2018-2020 beslutas av lägst 
kommundirektören. 
  
Beslut om styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap ska enligt 
överenskommelsen mellan MSB och SKL fattas av kommunfullmäktige senast den 31 
december under mandatperiodens första år. En viktig inriktning för perioden 2019-
2022 är att styrdokumentet i första hand ska innehålla kommunens egen inriktning 
och styrning. Det innebär att kommunen själv behöver tolka hur kommunen ska lösa 
uppgifterna i överenskommelsen. Vidare behöver kommunen ange vilka ytterligare 
ambitioner kommunen har för arbetet med krisberedskap.  
 
Styrdokumentet syftar till att skapa en strategisk inriktning för arbetet med 
krisberedskap. Det syftar även till att, där det behövs, utveckla den kommunala 
styrningen av arbetet med krisberedskap, så att det i större utsträckning involverar 
kommunala förvaltningar och avdelningar, bolag och kommunalförbund.  
 
Överenskommelsen om kommunernas krisberedskap 2019-2022 utgår från lagen 
(2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinär 
händelse i fredstid och höjd beredskap (LEH), förordning (2006:637) om kommuners 
och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap (FEH) och kommunallagen (Kap 5 1§ 33 Kommunallagen 2017:725). 
 
I överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022 kap 5.3 har MSB och 
SKL fastslagit vilka uppgifter som måste finnas med i styrdokumentet.  
Styrdokumentet ska innehålla: 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
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KOMMUNSTYRELSEN 2019-11-20 
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‒ övergripande mål och inriktning för arbetet med krisberedskap under 
mandatperioden 

‒ övergripande styrning av arbetet med krisberedskap i kommunala förvaltningar, 
bolag och kommunalförbund 

‒ kommunens övergripande process för risk-och sårbarhetsanalys 
‒ kommunens ambitioner i arbetet med sitt geografiska områdesansvar 
‒ vilken planering avseende krisberedskap inom olika områden som kommunen ska 

ta fram eller uppdatera under mandatperioden. 
 
Säkerhetschefen har utarbetat förslag till styrdokument för arbetat med krisberedskap 
i Lomma kommun och föreslår att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige 
att anta styrdokumentet. 
 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-13, § 220. 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-13 § 220 
‒ Skrivelse 2019-11-05 från kansliavdelningen 
‒ Styrdokument för arbetet med krisberedskap i Lomma kommun, daterat 2019-11-

05 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 
‒ Kommunfullmäktige fastställer styrdokument för arbetet med krisberedskap i 

Lomma kommun i enlighet med bilaga. 
 
./.  Bilaga. 

 
‒ Kommunfullmäktige beslutar vidare att delegera till kommunstyrelsen att 

framgent revidera styrdokumentet för krisberedskap i Lomma kommun. 
 
 

______________________ 
 
Sändlista 



Styrdokument för arbetet 
med krisberedskap i Lomma 

kommun  

2019-11-05 

Bilaga KS § 179/19



  

 

Inledning 
Enligt Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022 mellan Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ska 
kommunen ta fram ett styrdokument för sitt arbete med krisberedskap. 
Enligt tidigare överenskommelser för perioden 2015-2018 skulle Utbildnings- och 
övningsplan och Plan för hantering av extraordinära händelser ingå i styrdokumentet. Nu ska 
dessa dokument hanteras separat och ska enligt Överenskommelsen om kommunernas 
krisberedskap 2018-2020 beslutas av lägst kommundirektören.  
 
Planen ska vara beslutad senaste 31 december under mandatperiodens första år. En viktig 
inriktning för perioden 2019-2022 är att styrdokumentet i första hand ska innehålla 
kommunens egen inriktning och styrning. Det innebär att kommunen själv behöver tolka hur 
man ska lösa uppgifterna i överenskommelsen. Vidare behöver kommunen ange vilka 
ytterligare ambitioner man har för arbetet med krisberedskap. 

Styrdokumentet 
Styrdokumentet syftar till att skapa en strategisk inriktning för arbetet med krisberedskap. 
Det syftar även till att, där det behövs, utveckla den kommunala styrningen av arbetet med 
krisberedskap så att det i större utsträckning involverar kommunala förvaltningar och 
avdelningar, bolag och kommunalförbund. 
Överenskommelsen om kommunernas krisberedskap 2019-2022 utgår från LEH1, FEH2 och 
kommunallagen3. I Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022 kap 5.3 
har MSB och SKL fastslagit vilka uppgifter som måste finnas med i styrdokumentet. 
Styrdokumentet ska innehålla: 

• övergripande mål och inriktning för arbetet med krisberedskap under 
mandatperioden 

• övergripande styrning av arbetet med krisberedskap i kommunala förvaltningar, 
bolag och kommunalförbund 

• kommunens övergripande process för risk- och sårbarhetsanalys 
• kommunens ambitioner i arbetet med sitt geografiska områdesansvar 
• vilken planering avseende krisberedskap inom olika områden som kommunen ska ta 

fram eller uppdatera under mandatperioden. 
 

 
1 Lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinär händelse i fredstid och höjd beredskap - LEH 
2 Förordning (2006:637) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap - FEH 
3 Kap 5 1§ Kommunallagen 2017:725 



  

 

Övergripande mål och inriktning  

Kommunens största utmaning vad avser risker i kommunen, är som för många andra 
kommuner störningar i elektroniska kommunikationer samt elförsörjningen. Dagens 
tekniksamhälle ställer stora och höga krav på leverans, och i takt med att digitaliseringen 
ökar, behöver organisationen se över åtgärder som behöver vidtas för att säkerställa tillgång 
till den digitala informationen. 
 
Krisberedskapen behöver stärkas inom de verksamheter i kommunen som kommer att bli 
mest drabbade om någon av nämnda risker skulle inträffa i kommunen. Detta gäller framför 
allt de samhällsviktiga verksamheterna som är identifierade i risk- och sårbarhetsanalysen. 
Kommunen har under 2019 påbörjat ett strukturerat arbetssätt vad gäller 
informationssäkerheten, och detta behöver fortsätta att utvecklas, följas upp och förbättras 
under mandatperioden. 
Även kontinuitetsanalyser avseende samhällsviktiga verksamheter har påbörjats under 
föregående mandatperiod, och även detta arbete behöver fortsätta att utvecklas, förbättras 
och följas upp under nuvarande mandatperiod. 
 

Styrning av arbetet med krisberedskap 

Aktörer, roller och ansvar 

Det svenska krishanteringssystemet är uppbyggt kring ansvars-, likhets- och 
närhetsprincipen vilket innebär:  
 

- att den som har ansvar för en viss verksamhet under normala, fredstida förhållanden, 
har motsvarande ansvar för verksamheten under en kris eller katastrof,  

- att en verksamhets lokalisering och organisation så långt det är möjligt ska vara den 
samma såväl under fredstida förhållande som under kris eller katastrof, och  

- att en kris ska hanteras där den inträffar och av dem som är närmast berörda och 
ansvariga. 

 
Grundprinciperna innebär att samtliga aktörer i samhället i stort och samtliga aktörer inom 
Lomma kommun, tar ansvar för upprätthållande av verksamhet inom sitt ansvarsområde, 
såväl före som under och efter en oönskad händelse som kan föranleda samhällsstörning 
och/eller kris för organisationen. Varje aktör har att förhålla sig till andra aktörers ansvar 
parallellt med det egna ansvaret.  
 



  

Vid en oönskad händelse ansvarar alla berörda aktörer för hanteringen av den eventuella 
krisen enligt de bestämmelser som gäller respektive aktör. Flera aktörer kan alltså samtidigt 
inneha ansvar, vilket ställer höga krav på samverkan.  
 
Kommunens krisberedskap ska före, under och efter oönskade händelser genomsyras av 
samverkan. Syftet med samverkan är att verka för gemensam inriktning, prioritering och 
samordning för såväl kommunens interna krisberedskap som krisberedskap inom det 
geografiska området.  

Ansvarsförhållanden inom kommunen 

All verksamhet inom kommunen ska ha en god förmåga att motstå, anpassa sig till, klara av, 
återhämta sig från samt lära av oönskade händelser som drabbar den enskilda verksamheten 
– verksamheten och organisationen ska vara resilient. Lomma kommun ska med andra ord i 
så hög utsträckning som möjligt kunna upprätthålla och bedriva sin verksamhet oavsett vad 
som inträffar.  
 
Varje verksamhet har att, inom ramen för sitt ordinarie verksamhetsansvar, se till att 
tjänster, aktiviteter etc. tillhandahålls.  
 
Vid en oönskad händelse eller hot om oönskad händelse ligger ansvaret i första hand hos de 
närmast berörda; hos den organisation som drabbas samt hos den eller de verksamheter 
som är inblandade. I enlighet med grundprinciperna har den aktör som innehar ett visst 
ansvar under normala förhållanden detta ansvar även vid en oönskad händelse. Detta 
innebär att den nämnd vars verksamhet drabbas av en oönskad händelse också ansvarar för 
att hantera den. Ansvaret innebär såväl förebyggande arbete för behandling av en risk eller 
sårbarhet som hantering av en inträffad oönskad händelse. Ansvaret gäller oavsett om den 
oönskade händelsen föranleder kris för organisationen eller ej. 
 
En oönskad händelse drabbar inte sällan flera verksamheter och organisationer. Ansvar för 
hantering/behandling av en oönskad händelse, risk eller sårbarhet kan alltså åligga flertalet 
aktörer, såsom kommunstyrelse och/eller annan nämnd samtidigt. Respektive drabbad 
förvaltning ska så långt som möjligt hantera konsekvenserna av en inträffad oönskad 
händelse.  
 
I det fall den oönskade händelsen föranlett en kris som är av sådan dignitet att krisen inte 
kan hanteras inom en förvaltning/nämnd på ett tillfredsställande sätt kan krishanteringen 
samordnas genom den centrala krisledningsstaben. Ansvar för att se till att krisen hanteras 
kvarstår dock och åligger fortsatt den drabbade nämnden. 
 
Undantag kan dock förekomma vid extraordinär händelse i enlighet med LEH. I det fall 
extraordinär händelse deklareras kan krisledningsnämnden överta beslutanderätten från 
annan nämnd. Beslutanderätt får endast övertas i den utsträckning som är nödvändig med 
hänsyn till den specifika händelsens art och omfattning. 



  

Kommundirektörens roll och ansvar 

Kommundirektören är den högsta tjänstepersonen i den kommunala organisationen, och 
dennes roll beskrivs i Kommunallagen (2017:725) 7 kap 1 § som anger att styrelsen ska utse 
en direktör som har den ledande rollen bland de anställda. Vidare i 7 kap 2 § står det att 
styrelsen ska fastställa en instruktion som anger hur direktören ska leda förvaltningen under 
styrelsen, samt övriga uppgifter inom kommunen. 
Lomma kommun har tagit fram en arbetsinstruktion för kommundirektören som anger att 
denna person har det yttersta ansvaret att lägga fram förslag till och verkställa 
kommunstyrelsens beslut.  
I kommundirektörens uppgifter ingår att: 

- svara inför kommunstyrelsen och är kommunens ledande tjänsteman och har i den 
funktionen till uppgift under kommunstyrelsen samordna och utveckla 
kommunövergripande och gemensamma uppgifter.  

- Ett övergripande ansvar att driva, utveckla och effektivisera kommunens organisation 
och verksamheter och för att ta initiativ med anledning av detta.  

- Biträda kommunstyrelsen i den uppsikt över nämndernas verksamhet som styrelsen 
har enligt kommunallagen  

 
Kommundirektörens uppdrag inom krisberedskapen bygger på ansvars- och likhetsprincipen, 
varför uppdraget ser detsamma ut oavsett läge i kommunen. 
Enligt överenskommelsen om krisberedskap ska styrdokumentet för krisberedskap beslutas 
av kommunfullmäktige, men plan för extraordinära händelser och övnings- och 
utbildningsplanen kan beslutas lägst av kommundirektören. Med anledning av att dessa 
dokument behöver hållas levande för att kunna anpassas till den förändrade omvärld som vi 
lever i, bemyndigas kommundirektören att besluta om fastställelse och revidering av dessa 
dokument. 

Övergripande process för risk- och sårbarhetsanalys 

Kommuner är enligt Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap skyldig att under varje mandatperiod 
ta fram en risk- och sårbarhetsanalys. Denna analys ska sedan ligga till grund för kommunens 
fortsatta arbete med att förebygga, planera för och hantera kriser. 
Risk- och sårbarhetsanalysen ska skapa medvetenhet och kunskap om risker och sårbarheter 
i kommunen på ett sätt som är användbart både i vardagen och vid allvarliga händelser. 
Syftet med analysen kan sammanfattas på följande sätt: 

• Öka medvetandet och kunskaperna hos beslutsfattare och verksamhetsansvariga 
• Ge underlag för information till kommuninvånarna och anställda 
• Ge underlag för planering och genomförande av åtgärder som minskar risker och 

kommunens sårbarhet 
• Stödja den fysiska planeringen 
• Utveckla förmågan att hantera inträffade kriser 

 



  

Målet med analysen är att kommunen ska erhålla: 
• god kunskap om risker och sårbarhet som kan påverka kommunens verksamhet 
• en planering för hur risker och sårbarheter ska undanröjas eller minskas 
• en god förmåga att hantera en extraordinär händelse 
• en samlad bild av risker, sårbarhet och förberedelser för krishanteringen inom det 

geografiska området 
• förmåga att samordna all krishantering i det förebyggande arbetet och i det akuta 

skedet som berörda aktörer inom det geografiska området ansvarar för 
 
Lomma kommun har tillsammans med 5-YES kommunerna Burlöv, Kävlinge och Staffanstorp 
utvecklat RSA-metoden SKRIPTA (Systematisk Krisberedskapsplanering genom Tabellanalys). 
SKRIPTA är baserad på MSB:s riktlinjer och rekommendationer som rör samhällsviktig 
verksamhet, krisberedskap, risk- och sårbarhetsanalyser samt kontinuitetsplanering. 
Inspiration till SKRIPTA har även hämtats ifrån andra vedertagna metoder för att genomföra 
risk- och sårbarhetsanalyser, som till exempel MVA-metoden, FORSA och Tre steg för ett 
robustare Malmö. 

SKRIPTA-metoden syftar dels till att generera en fullvärdig RSA-analys som kan sträcka sig 
över hela mandatperioden (och in i kommande mandatperioder), och dels efter att lägga 
grunden för ett fungerande kontinuitetsarbete. Detta för att kommunen ska kunna 
effektivisera och standardisera sitt övergripande krisberedskapsarbete. SKRIPTA passar 
särskilt väl för mindre kommuner, som inte har resurser till väldigt omfattande analyser. 
SKRIPTA genomförs uteslutande i IT-systemet Stratsys, och genererar en gedigen databas 
över kommunens åtaganden, beroenden, sårbarheter och åtgärdsbehov. Modellen består av 
sju steg som följer på varandra, samt ytterligare ett steg som kan göras närsomhelst innan 
steg sex (kallat Steg 0): 

• Steg 0: Bedömning av verksamhetens krishanteringsförmåga 
• Steg 1: Identifiera åtaganden och dess konsekvenser 
• Steg 2: Identifiera beroenden och dess konsekvenser 
• Steg 3: Sårbarhetsanalys och identifiering av åtgärder 
• Steg 4: Övergripande riskanalys 
• Steg 5: Formulera riskhantering 
• Steg 6: Genomförande 
• Steg 7: Uppföljning 

 
Analysen tas fram under det första året av mandatperioden, och därefter arbetar berörda 
med de prioriterade riskerna under resten av mandatperioden.  
 
 
 
 



  

Geografiskt områdesansvar 

Regeringen ansvarar för att hantera samhällsstörningar på nationell nivå. Det innebär bland 
annat ansvar för den övergripande samordningen, prioriteringen och inriktningen av 
samhällets krisberedskap. Delar av den operativa verksamheten är delegerade till de olika 
myndigheterna i Krisberedskapsförordningen (2015:1052). Regeringen har via 7 § i MSB:s 
myndighetsinstruktion (2008:1002) gett MSB i särskilt uppdrag att stödja samordningen på 
nationell nivå.  
Det geografiska områdesansvaret på lokal nivå finns reglerat i 2 kap. 7 § LEH. Geografiskt 
områdesansvar på regional nivå regleras i 6 § Krisberedskapsförordningen.  
Kommunerna ska, inom sitt geografiska område, verka för att samordna de kris-
hanteringsåtgärder som vidtas av olika aktörer under en extraordinär händelse. De ska också 
verka för samordning av informationen till allmänheten under en sådan händelse. 
Länsstyrelsen ska, vid en krissituation, i egenskap av geografiskt områdesansvarig, vara en 
sammanhållande funktion mellan lokala aktörer och den nationella nivån. 

Inriktnings- och samordningsfunktion (ISF) 

Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022 anger bland annat att 
kommunen ska kunna stå värd för en inriktnings- och samordningsfunktion (ISF), som är en 
del av gemensamma grunder för samverkan och ledning, på lokal nivå.  
Syftet med en inriktnings- och samordningsfunktion är att företrädare för olika aktörer ska 
mötas för att träffa överenskommelser om aktörsgemensam inriktning och samordning. De 
ska utifrån en samlad lägesbild avväga eller prioritera åtgärder och resurser till de mest 
angelägna hjälpbehoven. En överenskommelse kan gälla allt från prioritering eller 
resursfördelning mellan aktörer, till ansvarsfördelning eller inriktning för fortsatt arbete. 
De aktörsgemensamma arbetsformerna och förhållningssätten som stödjer inriktning och 
samordning bör vara lika vid alla typer av samhällsstörningar, även vid höjd beredskap. 
Arbetsformerna ska kunna möta högt ställda krav på exempelvis operativt tempo, 
beslutsfattande, informationsdelning, sekretess, kriskommunikation, flexibilitet och 
robusthet. De bör dessutom vara väl kända och övade av både ordinarie personal och 
ersättare.  
Det är därför viktigt att vi, i den mån det är möjligt, arbetar likartat i det aktörsgemensamma 
oavsett län, sektor, kommun eller nivå i samhället. 
En inriktnings- och samordningsfunktion aktiveras när behov uppstår. Ett kriterium för att 
initiera en ISF är att många aktörer är inblandade i störningen och att det finns behov av att 
åstadkomma samordning av åtgärder, resurser och kriskommunikation.  
Samtliga aktörer kan påkalla behovet av en ISF genom att kontakta värden, det vill säga 
kommunen på lokal nivå och länsstyrelsen på regional nivå. Arbetet i ISF ska utgå ifrån 
helhetssyn och samhällets skyddsvärden. Efter bedömning av behov och händelsens karaktär 
aktiverar värden ISF, samt stödet till denna, och sammankallar till möte.  
Sammankallning av funktionen sker enligt i förväg uppgjorda rutiner. I samråd med berörda 
aktörer avgör värden vilken sammansättning ISF och stödet till denna ska ha. I samband med 
att värden bjuder in till en ISF bör det inledande syftet med det aktörsgemensamma arbetet 



  

tydligt framgå. På så vis ges representanterna möjlighet att förbereda sitt deltagande på 
bästa sätt. En eller flera utsedda representanter deltar från respektive aktör. 
I kommunen är det krisledningsstaben som fungerar som en lokal ISF. Till denna stab kan 
externa som är berörda av en händelse eller kris i kommunen, delta i. Kontaktväg in i 
kommunen är antingen genom Kontaktcenter under kontorstid, eller Tjänsteman i 
beredskap (TiB) efter kontorstid. 
Om det sker en händelse i länet där kommunen blir involverad, tar kommundirektören 
beslut om vilka tjänstepersoner som ska delta i en regional ISF. 
Krisledningsstaben kan till sin hjälp aktivera ett ISF-stöd, vilket då innebär att kommunen 
samlar förvaltningarnas krisstaber per funktion för att på ett bredare sätt kunna analysera 
och hantera den uppkomna krisen i kommunen. 

Inriktnings- och samordningskontakt (ISK) / Tjänsteman i beredskap (TiB) 
Sedan flera år tillbaka har kommunen en tjänsteman i beredskap (TiB). Denna funktion 
nämns av MSB och Länsstyrelsen som Inriktnings- och samordningskontakt (ISK). Kommunen 
har valt att ha kvar titeln TiB, men för tydlighetens skull så nämns båda.  
 
Att agera i rollen som ISK/TiB innebär att arbeta aktivt med omvärldsbevakning och att göra 
en första bedömning av den uppkomna situationen.  
I arbetet ingår att:  

• Se till att rätt mottagare nås i den egna organisationen.  
• Upprätthålla kontaktuppgifter till andra aktörer.  
• Etablera kontakt med andra aktörer för det aktörsgemensamma arbetet.  
• Vid behov initiera en inriktnings- och samordningsfunktion i samband med en 

samhällsstörning.  
• Dokumentera information, åtgärder och beslut.  

Kriskommunikation 
Kriskommunikation är avgörande för att bland annat åstadkomma samordnade budskap till 
allmänhet och media. Stödet skapar underlag för samordnad kriskommunikation, exempelvis 
genom att ta fram förslag till aktörsgemensamma frågor och svar. Stödet säkerställer även 
att de kommunikativa perspektiven ingår i den samlade lägesbilden, bland annat hur 
samhällsstörningen beskrivs och uppfattas av omvärlden, identifierade 
kommunikationsbehov, genomförda och planerade kommunikationsinsatser, resurser för 
kommunikationsarbete och behov av samverkan. I detta arbete utgör ofta etablerade 
kommunikatörsnätverk en viktig resurs. 
Kommunen har en kriskommunikationsplan som revideras löpande, och här anges bland 
annat hur information till allmänheten ska skötas under en kris eller extraordinär händelse. 
Även hur samordning av information ska ske under en kris eller extraordinär händelse där 
flera aktörer är berörda nämns i denna plan. 

Samverkan med närliggande kommuner 
Kommunens förberedelser inför extraordinära händelser ska ske i samverkan med 
närliggande kommuner och relevanta aktörer utanför det egna geografiska området. 



  

Lomma kommun ingår i det lokalregionala krishanteringsrådet Sydväst som består av 
kommunerna Skurup, Trelleborg, Vellinge, Svedala, Staffanstorp, Lund, Kävlinge, Lomma, 
Burlöv och Eslöv. Nätverket kallas för Krissamverkan sydväst. 
Målet med Krissamverkan sydväst verksamhet är att: 

• Samtliga deltagande kommuner – enskilt och i samverkan med varandra – ska bli 
bättre på att hantera kriser. Kommunerna ska genom samverkan ha en god förmåga 
att motstå, anpassa sig till, klara av, återhämta sig från och lära sig av oönskade 
händelser. 

• Samtliga deltagande kommuner ska utbyta erfarenheter och samarbeta i det dagliga 
krisberedskapsarbetet. 

 
Genom Krissamverkan sydväst anordnas även träffar med de externa aktörer som finns 
representerade i det sydvästra hörnet av länet.  

Viktigt meddelande till allmänheten – VMA 
I Lomma kommun finns det ljudsändare genom vilka man kan sända ut ett VMA till 
allmänheten. Dessa ljudsändare underhålls kontinuerligt och testas varje kvartal. Det har 
även genomförts en kartläggning av täckningsgraden i kommunen för att identifiera platser 
som saknar ljudsändare. 

Planering 

Kommunens planering under mandatperioden utgår från överenskommelsen om 
krisberedskap. Åtgärder som behöver vidtas med anledning av risk- och sårbarhetsanalysen, 
presenteras i densamma.  
Planeringen i kommunen för mandatperioden presenteras här: 
 

Planering År Ansvarig 
Risk- och sårbarhetsanalys 2019 Säkerhetschef 
Styrdokument för 
krisberedskap 

2019 Säkerhetschef 

Plan för extraordinära 
händelser 

2020 Säkerhetschef 

Övnings- och utbildningsplan 2020 Säkerhetschef 
Utbildning av förtroendevalda 
i krisberedskap 

2020 Säkerhetschef 

Krisberedskapsveckan 2019-2022 Säkerhetsenheten 
Kontinuitetsplaner för 
samhällsviktig verksamhet 

2019-2022 Förvaltningschefer 
med stöd av 
Säkerhetschefen 

Informationssäkerhetsanalyser 2019-2022 Säkerhetschefen 
Fortlöpande utbildning av 
krisstödet 

2019-2022 Säkerhetschefen 

  



  

 
 
Referenser/deldokument: 

• Lomma kommuns krisledningsplan 
• Lomma kommuns Risk- och sårbarhetsanalys 
• Reglemente för krisledningsnämnd i Lomma kommun 
• Förvaltningarnas krisledningsplaner  
• Utbildnings- och övningsplan 

 
 
 
 
 
 









  

 

Inledning 
Enligt Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022 mellan Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ska 
kommunen ta fram ett styrdokument för sitt arbete med krisberedskap. 
Enligt tidigare överenskommelser för perioden 2015-2018 skulle Utbildnings- och 
övningsplan och Plan för hantering av extraordinära händelser ingå i styrdokumentet. Nu ska 
dessa dokument hanteras separat och ska enligt Överenskommelsen om kommunernas 
krisberedskap 2018-2020 beslutas av lägst kommundirektören.  
 
Planen ska vara beslutad senaste 31 december under mandatperiodens första år. En viktig 
inriktning för perioden 2019-2022 är att styrdokumentet i första hand ska innehålla 
kommunens egen inriktning och styrning. Det innebär att kommunen själv behöver tolka hur 
man ska lösa uppgifterna i överenskommelsen. Vidare behöver kommunen ange vilka 
ytterligare ambitioner man har för arbetet med krisberedskap. 

Styrdokumentet 
Styrdokumentet syftar till att skapa en strategisk inriktning för arbetet med krisberedskap. 
Det syftar även till att, där det behövs, utveckla den kommunala styrningen av arbetet med 
krisberedskap så att det i större utsträckning involverar kommunala förvaltningar och 
avdelningar, bolag och kommunalförbund. 
Överenskommelsen om kommunernas krisberedskap 2019-2022 utgår från LEH1, FEH2 och 
kommunallagen3. I Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022 kap 5.3 
har MSB och SKL fastslagit vilka uppgifter som måste finnas med i styrdokumentet. 
Styrdokumentet ska innehålla: 

• övergripande mål och inriktning för arbetet med krisberedskap under 
mandatperioden 

• övergripande styrning av arbetet med krisberedskap i kommunala förvaltningar, 
bolag och kommunalförbund 

• kommunens övergripande process för risk- och sårbarhetsanalys 
• kommunens ambitioner i arbetet med sitt geografiska områdesansvar 
• vilken planering avseende krisberedskap inom olika områden som kommunen ska ta 

fram eller uppdatera under mandatperioden. 
 

 
1 Lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinär händelse i fredstid och höjd beredskap - LEH 
2 Förordning (2006:637) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap - FEH 
3 Kap 5 1§ Kommunallagen 2017:725 



  

 

Övergripande mål och inriktning  

Kommunens största utmaning vad avser risker i kommunen, är som för många andra 
kommuner störningar i elektroniska kommunikationer samt elförsörjningen. Dagens 
tekniksamhälle ställer stora och höga krav på leverans, och i takt med att digitaliseringen 
ökar, behöver organisationen se över åtgärder som behöver vidtas för att säkerställa tillgång 
till den digitala informationen. 
 
Krisberedskapen behöver stärkas inom de verksamheter i kommunen som kommer att bli 
mest drabbade om någon av nämnda risker skulle inträffa i kommunen. Detta gäller framför 
allt de samhällsviktiga verksamheterna som är identifierade i risk- och sårbarhetsanalysen. 
Kommunen har under 2019 påbörjat ett strukturerat arbetssätt vad gäller 
informationssäkerheten, och detta behöver fortsätta att utvecklas, följas upp och förbättras 
under mandatperioden. 
Även kontinuitetsanalyser avseende samhällsviktiga verksamheter har påbörjats under 
föregående mandatperiod, och även detta arbete behöver fortsätta att utvecklas, förbättras 
och följas upp under nuvarande mandatperiod. 
 

Styrning av arbetet med krisberedskap 

Aktörer, roller och ansvar 

Det svenska krishanteringssystemet är uppbyggt kring ansvars-, likhets- och 
närhetsprincipen vilket innebär:  
 

- att den som har ansvar för en viss verksamhet under normala, fredstida förhållanden, 
har motsvarande ansvar för verksamheten under en kris eller katastrof,  

- att en verksamhets lokalisering och organisation så långt det är möjligt ska vara den 
samma såväl under fredstida förhållande som under kris eller katastrof, och  

- att en kris ska hanteras där den inträffar och av dem som är närmast berörda och 
ansvariga. 

 
Grundprinciperna innebär att samtliga aktörer i samhället i stort och samtliga aktörer inom 
Lomma kommun, tar ansvar för upprätthållande av verksamhet inom sitt ansvarsområde, 
såväl före som under och efter en oönskad händelse som kan föranleda samhällsstörning 
och/eller kris för organisationen. Varje aktör har att förhålla sig till andra aktörers ansvar 
parallellt med det egna ansvaret.  
 



  

Vid en oönskad händelse ansvarar alla berörda aktörer för hanteringen av den eventuella 
krisen enligt de bestämmelser som gäller respektive aktör. Flera aktörer kan alltså samtidigt 
inneha ansvar, vilket ställer höga krav på samverkan.  
 
Kommunens krisberedskap ska före, under och efter oönskade händelser genomsyras av 
samverkan. Syftet med samverkan är att verka för gemensam inriktning, prioritering och 
samordning för såväl kommunens interna krisberedskap som krisberedskap inom det 
geografiska området.  

Ansvarsförhållanden inom kommunen 

All verksamhet inom kommunen ska ha en god förmåga att motstå, anpassa sig till, klara av, 
återhämta sig från samt lära av oönskade händelser som drabbar den enskilda verksamheten 
– verksamheten och organisationen ska vara resilient. Lomma kommun ska med andra ord i 
så hög utsträckning som möjligt kunna upprätthålla och bedriva sin verksamhet oavsett vad 
som inträffar.  
 
Varje verksamhet har att, inom ramen för sitt ordinarie verksamhetsansvar, se till att 
tjänster, aktiviteter etc. tillhandahålls.  
 
Vid en oönskad händelse eller hot om oönskad händelse ligger ansvaret i första hand hos de 
närmast berörda; hos den organisation som drabbas samt hos den eller de verksamheter 
som är inblandade. I enlighet med grundprinciperna har den aktör som innehar ett visst 
ansvar under normala förhållanden detta ansvar även vid en oönskad händelse. Detta 
innebär att den nämnd vars verksamhet drabbas av en oönskad händelse också ansvarar för 
att hantera den. Ansvaret innebär såväl förebyggande arbete för behandling av en risk eller 
sårbarhet som hantering av en inträffad oönskad händelse. Ansvaret gäller oavsett om den 
oönskade händelsen föranleder kris för organisationen eller ej. 
 
En oönskad händelse drabbar inte sällan flera verksamheter och organisationer. Ansvar för 
hantering/behandling av en oönskad händelse, risk eller sårbarhet kan alltså åligga flertalet 
aktörer, såsom kommunstyrelse och/eller annan nämnd samtidigt. Respektive drabbad 
förvaltning ska så långt som möjligt hantera konsekvenserna av en inträffad oönskad 
händelse.  
 
I det fall den oönskade händelsen föranlett en kris som är av sådan dignitet att krisen inte 
kan hanteras inom en förvaltning/nämnd på ett tillfredsställande sätt kan krishanteringen 
samordnas genom den centrala krisledningsstaben. Ansvar för att se till att krisen hanteras 
kvarstår dock och åligger fortsatt den drabbade nämnden. 
 
Undantag kan dock förekomma vid extraordinär händelse i enlighet med LEH. I det fall 
extraordinär händelse deklareras kan krisledningsnämnden överta beslutanderätten från 
annan nämnd. Beslutanderätt får endast övertas i den utsträckning som är nödvändig med 
hänsyn till den specifika händelsens art och omfattning. 



  

Kommundirektörens roll och ansvar 

Kommundirektören är den högsta tjänstepersonen i den kommunala organisationen, och 
dennes roll beskrivs i Kommunallagen (2017:725) 7 kap 1 § som anger att styrelsen ska utse 
en direktör som har den ledande rollen bland de anställda. Vidare i 7 kap 2 § står det att 
styrelsen ska fastställa en instruktion som anger hur direktören ska leda förvaltningen under 
styrelsen, samt övriga uppgifter inom kommunen. 
Lomma kommun har tagit fram en arbetsinstruktion för kommundirektören som anger att 
denna person har det yttersta ansvaret att lägga fram förslag till och verkställa 
kommunstyrelsens beslut.  
I kommundirektörens uppgifter ingår att: 

- svara inför kommunstyrelsen och är kommunens ledande tjänsteman och har i den 
funktionen till uppgift under kommunstyrelsen samordna och utveckla 
kommunövergripande och gemensamma uppgifter.  

- Ett övergripande ansvar att driva, utveckla och effektivisera kommunens organisation 
och verksamheter och för att ta initiativ med anledning av detta.  

- Biträda kommunstyrelsen i den uppsikt över nämndernas verksamhet som styrelsen 
har enligt kommunallagen  

 
Kommundirektörens uppdrag inom krisberedskapen bygger på ansvars- och likhetsprincipen, 
varför uppdraget ser detsamma ut oavsett läge i kommunen. 
Enligt överenskommelsen om krisberedskap ska styrdokumentet för krisberedskap beslutas 
av kommunfullmäktige, men plan för extraordinära händelser och övnings- och 
utbildningsplanen kan beslutas lägst av kommundirektören. Med anledning av att dessa 
dokument behöver hållas levande för att kunna anpassas till den förändrade omvärld som vi 
lever i, bemyndigas kommundirektören att besluta om fastställelse och revidering av dessa 
dokument. 

Övergripande process för risk- och sårbarhetsanalys 

Kommuner är enligt Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap skyldig att under varje mandatperiod 
ta fram en risk- och sårbarhetsanalys. Denna analys ska sedan ligga till grund för kommunens 
fortsatta arbete med att förebygga, planera för och hantera kriser. 
Risk- och sårbarhetsanalysen ska skapa medvetenhet och kunskap om risker och sårbarheter 
i kommunen på ett sätt som är användbart både i vardagen och vid allvarliga händelser. 
Syftet med analysen kan sammanfattas på följande sätt: 

• Öka medvetandet och kunskaperna hos beslutsfattare och verksamhetsansvariga 
• Ge underlag för information till kommuninvånarna och anställda 
• Ge underlag för planering och genomförande av åtgärder som minskar risker och 

kommunens sårbarhet 
• Stödja den fysiska planeringen 
• Utveckla förmågan att hantera inträffade kriser 

 



  

Målet med analysen är att kommunen ska erhålla: 
• god kunskap om risker och sårbarhet som kan påverka kommunens verksamhet 
• en planering för hur risker och sårbarheter ska undanröjas eller minskas 
• en god förmåga att hantera en extraordinär händelse 
• en samlad bild av risker, sårbarhet och förberedelser för krishanteringen inom det 

geografiska området 
• förmåga att samordna all krishantering i det förebyggande arbetet och i det akuta 

skedet som berörda aktörer inom det geografiska området ansvarar för 
 
Lomma kommun har tillsammans med 5-YES kommunerna Burlöv, Kävlinge och Staffanstorp 
utvecklat RSA-metoden SKRIPTA (Systematisk Krisberedskapsplanering genom Tabellanalys). 
SKRIPTA är baserad på MSB:s riktlinjer och rekommendationer som rör samhällsviktig 
verksamhet, krisberedskap, risk- och sårbarhetsanalyser samt kontinuitetsplanering. 
Inspiration till SKRIPTA har även hämtats ifrån andra vedertagna metoder för att genomföra 
risk- och sårbarhetsanalyser, som till exempel MVA-metoden, FORSA och Tre steg för ett 
robustare Malmö. 

SKRIPTA-metoden syftar dels till att generera en fullvärdig RSA-analys som kan sträcka sig 
över hela mandatperioden (och in i kommande mandatperioder), och dels efter att lägga 
grunden för ett fungerande kontinuitetsarbete. Detta för att kommunen ska kunna 
effektivisera och standardisera sitt övergripande krisberedskapsarbete. SKRIPTA passar 
särskilt väl för mindre kommuner, som inte har resurser till väldigt omfattande analyser. 
SKRIPTA genomförs uteslutande i IT-systemet Stratsys, och genererar en gedigen databas 
över kommunens åtaganden, beroenden, sårbarheter och åtgärdsbehov. Modellen består av 
sju steg som följer på varandra, samt ytterligare ett steg som kan göras närsomhelst innan 
steg sex (kallat Steg 0): 

• Steg 0: Bedömning av verksamhetens krishanteringsförmåga 
• Steg 1: Identifiera åtaganden och dess konsekvenser 
• Steg 2: Identifiera beroenden och dess konsekvenser 
• Steg 3: Sårbarhetsanalys och identifiering av åtgärder 
• Steg 4: Övergripande riskanalys 
• Steg 5: Formulera riskhantering 
• Steg 6: Genomförande 
• Steg 7: Uppföljning 

 
Analysen tas fram under det första året av mandatperioden, och därefter arbetar berörda 
med de prioriterade riskerna under resten av mandatperioden.  
 
 
 
 



  

Geografiskt områdesansvar 

Regeringen ansvarar för att hantera samhällsstörningar på nationell nivå. Det innebär bland 
annat ansvar för den övergripande samordningen, prioriteringen och inriktningen av 
samhällets krisberedskap. Delar av den operativa verksamheten är delegerade till de olika 
myndigheterna i Krisberedskapsförordningen (2015:1052). Regeringen har via 7 § i MSB:s 
myndighetsinstruktion (2008:1002) gett MSB i särskilt uppdrag att stödja samordningen på 
nationell nivå.  
Det geografiska områdesansvaret på lokal nivå finns reglerat i 2 kap. 7 § LEH. Geografiskt 
områdesansvar på regional nivå regleras i 6 § Krisberedskapsförordningen.  
Kommunerna ska, inom sitt geografiska område, verka för att samordna de kris-
hanteringsåtgärder som vidtas av olika aktörer under en extraordinär händelse. De ska också 
verka för samordning av informationen till allmänheten under en sådan händelse. 
Länsstyrelsen ska, vid en krissituation, i egenskap av geografiskt områdesansvarig, vara en 
sammanhållande funktion mellan lokala aktörer och den nationella nivån. 

Inriktnings- och samordningsfunktion (ISF) 

Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022 anger bland annat att 
kommunen ska kunna stå värd för en inriktnings- och samordningsfunktion (ISF), som är en 
del av gemensamma grunder för samverkan och ledning, på lokal nivå.  
Syftet med en inriktnings- och samordningsfunktion är att företrädare för olika aktörer ska 
mötas för att träffa överenskommelser om aktörsgemensam inriktning och samordning. De 
ska utifrån en samlad lägesbild avväga eller prioritera åtgärder och resurser till de mest 
angelägna hjälpbehoven. En överenskommelse kan gälla allt från prioritering eller 
resursfördelning mellan aktörer, till ansvarsfördelning eller inriktning för fortsatt arbete. 
De aktörsgemensamma arbetsformerna och förhållningssätten som stödjer inriktning och 
samordning bör vara lika vid alla typer av samhällsstörningar, även vid höjd beredskap. 
Arbetsformerna ska kunna möta högt ställda krav på exempelvis operativt tempo, 
beslutsfattande, informationsdelning, sekretess, kriskommunikation, flexibilitet och 
robusthet. De bör dessutom vara väl kända och övade av både ordinarie personal och 
ersättare.  
Det är därför viktigt att vi, i den mån det är möjligt, arbetar likartat i det aktörsgemensamma 
oavsett län, sektor, kommun eller nivå i samhället. 
En inriktnings- och samordningsfunktion aktiveras när behov uppstår. Ett kriterium för att 
initiera en ISF är att många aktörer är inblandade i störningen och att det finns behov av att 
åstadkomma samordning av åtgärder, resurser och kriskommunikation.  
Samtliga aktörer kan påkalla behovet av en ISF genom att kontakta värden, det vill säga 
kommunen på lokal nivå och länsstyrelsen på regional nivå. Arbetet i ISF ska utgå ifrån 
helhetssyn och samhällets skyddsvärden. Efter bedömning av behov och händelsens karaktär 
aktiverar värden ISF, samt stödet till denna, och sammankallar till möte.  
Sammankallning av funktionen sker enligt i förväg uppgjorda rutiner. I samråd med berörda 
aktörer avgör värden vilken sammansättning ISF och stödet till denna ska ha. I samband med 
att värden bjuder in till en ISF bör det inledande syftet med det aktörsgemensamma arbetet 



  

tydligt framgå. På så vis ges representanterna möjlighet att förbereda sitt deltagande på 
bästa sätt. En eller flera utsedda representanter deltar från respektive aktör. 
I kommunen är det krisledningsstaben som fungerar som en lokal ISF. Till denna stab kan 
externa som är berörda av en händelse eller kris i kommunen, delta i. Kontaktväg in i 
kommunen är antingen genom Kontaktcenter under kontorstid, eller Tjänsteman i 
beredskap (TiB) efter kontorstid. 
Om det sker en händelse i länet där kommunen blir involverad, tar kommundirektören 
beslut om vilka tjänstepersoner som ska delta i en regional ISF. 
Krisledningsstaben kan till sin hjälp aktivera ett ISF-stöd, vilket då innebär att kommunen 
samlar förvaltningarnas krisstaber per funktion för att på ett bredare sätt kunna analysera 
och hantera den uppkomna krisen i kommunen. 

Inriktnings- och samordningskontakt (ISK) / Tjänsteman i beredskap (TiB) 
Sedan flera år tillbaka har kommunen en tjänsteman i beredskap (TiB). Denna funktion 
nämns av MSB och Länsstyrelsen som Inriktnings- och samordningskontakt (ISK). Kommunen 
har valt att ha kvar titeln TiB, men för tydlighetens skull så nämns båda.  
 
Att agera i rollen som ISK/TiB innebär att arbeta aktivt med omvärldsbevakning och att göra 
en första bedömning av den uppkomna situationen.  
I arbetet ingår att:  

• Se till att rätt mottagare nås i den egna organisationen.  
• Upprätthålla kontaktuppgifter till andra aktörer.  
• Etablera kontakt med andra aktörer för det aktörsgemensamma arbetet.  
• Vid behov initiera en inriktnings- och samordningsfunktion i samband med en 

samhällsstörning.  
• Dokumentera information, åtgärder och beslut.  

Kriskommunikation 
Kriskommunikation är avgörande för att bland annat åstadkomma samordnade budskap till 
allmänhet och media. Stödet skapar underlag för samordnad kriskommunikation, exempelvis 
genom att ta fram förslag till aktörsgemensamma frågor och svar. Stödet säkerställer även 
att de kommunikativa perspektiven ingår i den samlade lägesbilden, bland annat hur 
samhällsstörningen beskrivs och uppfattas av omvärlden, identifierade 
kommunikationsbehov, genomförda och planerade kommunikationsinsatser, resurser för 
kommunikationsarbete och behov av samverkan. I detta arbete utgör ofta etablerade 
kommunikatörsnätverk en viktig resurs. 
Kommunen har en kriskommunikationsplan som revideras löpande, och här anges bland 
annat hur information till allmänheten ska skötas under en kris eller extraordinär händelse. 
Även hur samordning av information ska ske under en kris eller extraordinär händelse där 
flera aktörer är berörda nämns i denna plan. 

Samverkan med närliggande kommuner 
Kommunens förberedelser inför extraordinära händelser ska ske i samverkan med 
närliggande kommuner och relevanta aktörer utanför det egna geografiska området. 



  

Lomma kommun ingår i det lokalregionala krishanteringsrådet Sydväst som består av 
kommunerna Skurup, Trelleborg, Vellinge, Svedala, Staffanstorp, Lund, Kävlinge, Lomma, 
Burlöv och Eslöv. Nätverket kallas för Krissamverkan sydväst. 
Målet med Krissamverkan sydväst verksamhet är att: 

• Samtliga deltagande kommuner – enskilt och i samverkan med varandra – ska bli 
bättre på att hantera kriser. Kommunerna ska genom samverkan ha en god förmåga 
att motstå, anpassa sig till, klara av, återhämta sig från och lära sig av oönskade 
händelser. 

• Samtliga deltagande kommuner ska utbyta erfarenheter och samarbeta i det dagliga 
krisberedskapsarbetet. 

 
Genom Krissamverkan sydväst anordnas även träffar med de externa aktörer som finns 
representerade i det sydvästra hörnet av länet.  

Viktigt meddelande till allmänheten – VMA 
I Lomma kommun finns det ljudsändare genom vilka man kan sända ut ett VMA till 
allmänheten. Dessa ljudsändare underhålls kontinuerligt och testas varje kvartal. Det har 
även genomförts en kartläggning av täckningsgraden i kommunen för att identifiera platser 
som saknar ljudsändare. 

Planering 

Kommunens planering under mandatperioden utgår från överenskommelsen om 
krisberedskap. Åtgärder som behöver vidtas med anledning av risk- och sårbarhetsanalysen, 
presenteras i densamma.  
Planeringen i kommunen för mandatperioden presenteras här: 
 

Planering År Ansvarig 
Risk- och sårbarhetsanalys 2019 Säkerhetschef 
Styrdokument för 
krisberedskap 

2019 Säkerhetschef 

Plan för extraordinära 
händelser 

2020 Säkerhetschef 

Övnings- och utbildningsplan 2020 Säkerhetschef 
Utbildning av förtroendevalda 
i krisberedskap 

2020 Säkerhetschef 

Krisberedskapsveckan 2019-2022 Säkerhetsenheten 
Kontinuitetsplaner för 
samhällsviktig verksamhet 

2019-2022 Förvaltningschefer 
med stöd av 
Säkerhetschefen 

Informationssäkerhetsanalyser 2019-2022 Säkerhetschefen 
Fortlöpande utbildning av 
krisstödet 

2019-2022 Säkerhetschefen 

  



  

 
 
Referenser/deldokument: 

• Lomma kommuns krisledningsplan 
• Lomma kommuns Risk- och sårbarhetsanalys 
• Reglemente för krisledningsnämnd i Lomma kommun 
• Förvaltningarnas krisledningsplaner  
• Utbildnings- och övningsplan 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 45 (57) 

 
KOMMUNSTYRELSEN 2019-11-20 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KS § 182   KS KF/2019:59 - 101 
 
 

Uppföljning av ej slutbehandlade motioner 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige, § 29, ska kommunstyrelsen årligen till 
kommunfullmäktiges ordinarie novembersammanträde redovisa de motioner som inte 
har beretts färdigt.  
 
Kommunstyrelsen har vidare under§ 173/98 uppdragit åt kansliavdelningen att, 
förutom den ordinarie redovisningen till kommunfullmäktiges 
novembersammanträde, ytterligare tre gånger under året redovisa till 
kommunstyrelsen de motioner vars beredning ännu inte slutförts.  
 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-02, § 185. 
 
Nedanstående förteckning visar ej slutbehandlade motioner: 

 
 

Motionär Inkommen Innehåll  Beredningsstadium 
Natalia Engstedt 
(SD), 
Jimmy Ringström 
(SD), 
Oscar Sedira (SD) 
och 
Jeanette Larson 
(SD) 

2018-12-13 Motion angående 
samordnat 
fyrverkeri på 
nyårsafton i 
Lomma kommun 

Remitterad till miljö- och 
byggnadsnämnden och 
kommunstyrelsen för 
yttrande. Behandlad av 
miljö- och 
byggnadsnämnden 2019-05-
21 och kommunstyrelsen 
2019-11-20. 

Ann-Marie 
Lundberg (MP) 
och 
Viveka Berger 
Pålsson (MP) 

2019-01-31 Motion 
beträffande 
halkbekämpning 
med sand på 
gångstråk och 
trottoarer 

Remitterad till tekniska 
nämnden och 
kommunstyrelsen för 
yttrande Behandlad av 
tekniska nämnden 2019-09-
30. 

Lars Göran 
Svensson (C), 
Lena Svensson 
(C) och Martha 
Henriksson Witt 
(C) 

2019-01-31 Motion angående 
minskad spridning 
av mikroplaster 

Remitterad till tekniska 
nämnden, miljö- och 
byggnadsnämnden, kultur- 
och fritidsnämnden och 
kommunstyrelsen för 
yttrande. Behandlad av 
kultur- och fritidsnämnden 
2019-04-01 och tekniska 
nämnden 2019-09-30.  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 46 (57) 

 
KOMMUNSTYRELSEN 2019-11-20 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

Kristina Thored 
(FB) 

2019-03-12 Motion angående 
projektbidrag från 
Leader Lundaland 

Remitterad till 
utvecklingsavdelningen och 
kommunstyrelsen för 
yttrande. Behandlad av 
kommunstyrelsen 2019-11-
20. 

Jimmy Ringström 
(SD), Oscar 
Sedira (SD), 
Jeanette Larson 
(SD) & Anders 
Bergström (SD) 

2019-03-14 Motion om trådlöst 
nätverk på 
äldreboenden 

Remitterad till 
kommunstyrelsen, 
socialnämnden och It- och 
servicechefen för yttrande. 
Behandlad av socialnämnden 
2019-08-27. 

Martha 
Henriksson Witt 
(C), Lars-Göran 
Svensson (C) & 
Lena Svensson 
(C) 

2019-03-14 Motion om 
måltiders 
klimatpåverkan 

Remitterad till 
kommunstyrelsen och barn- 
och utbildningsnämnden för 
yttrande. 

Per Bengtsson (S) 2019-04-24 Motion angående 
att göra 
kommunens 
stränder bevakade 
av livräddare 

Remitterad till kultur- och 
fritidsnämnden, 
säkerhetschefen och 
kommunstyrelsen för 
yttrande. Behandlad av 
kultur- och fritidsnämnden 
2019-08-26. 

Jimmy Ringström 
(SD), Oscar 
Sedira (SD), 
Jeanette Larson 
(SD) & Jonas 
Olsson (SD) 

2019-04-25 Motion angående 
åtgärder gällande 
återvändande IS-
terrorister 

Remitterad till 
socialnämnden och 
kommunstyrelsen för 
yttrande. Behandlad av 
socialnämnden 2019-06-11. 

Jenny Morau 
(FB) 

2019-05-22 Motion angående 
införande av e-
förslag 

Remitterad till 
kommunstyrelsen för 
yttrande. 

Lena Svensson 
(C), Lars-Göran 
Svensson (C) & 
Martha 
Henriksson Witt 
(C) 

2019-08-21 Motion angående 
utökade 
möjligheter till 
installation av 
solceller 

Remitterad till tekniska 
nämnden, miljö- och 
byggnadsnämnden och 
kommunstyrelsen för 
yttrande. 

Jimmy Ringström 
(SD), Oscar 
Sedira (SD), 
Jeanette Larson 
(SD) & Anders 
Bergström (SD) 

2019-09-05 Motion angående 
att skapa en park 
med förskola och 
äldreboende i 
Bjärred 

Remitterad till barn- och 
utbildningsnämnden, 
socialnämnden, tekniska 
nämnden, 
planeringsavdelningen och 
kommunstyrelsen för 
yttrande. 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 47 (57) 

 
KOMMUNSTYRELSEN 2019-11-20 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

Sandra Pilemalm 
(L), Gun Larsson 
(L) 

2019-09-16 Motion angående 
avsättande av 
öronmärkt belopp 
för niors 
demokratiresor till 
Sachsenhausen 

Remitterad till barn- och 
utbildningsnämnden och 
kommunstyrelsen för 
yttrande. 

Sandra Pilemalm 
(L), Jonas Benke 
(L) och Gun 
Larsson (L) 

2019-09-17 Motion angående 
utredningsuppdrag 
om inrättande av 
”Familjens hus” 

Remitterad till barn- och 
utbildningsnämnden, 
socialnämnden och 
kommunstyrelsen för 
yttrande. 

Per Bengtsson (S) 2019-10-02 Motion angående 
återskapande av 
ett kommunalt 
bostadsbolag i 
Lomma kommun 

Remitterad till 
socialnämnden, tekniska 
nämnden och 
kommunstyrelsen för 
yttrande. 

 
 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-02 § 185 
‒ Skrivelse 2019-09-24 från kansliavdelningen 
‒ Motion (SD) angående samordnat fyrverkeri på nyårsafton i Lomma kommun 
‒ Motion (MP) beträffande halkbekämpning med sand på gångstråk och trottoarer 
‒ Motion (C) angående minskad spridning av mikroplaster 
‒ Motion (FB) angående projektbidrag från Leader Lundaland 
‒ Motion (SD) om trådlöst nätverk på äldreboenden 
‒ Motion (C) om måltiders klimatpåverkan 
‒ Motion (S) angående att göra kommunens stränder bevakade av livräddare 
‒ Motion (SD) angående åtgärder gällande återvändande IS-terrorister 
‒ Motion (FB) angående införande av e-förslag 
‒ Motion (C) angående utökade möjligheter till installation av solceller 
‒ Motion (SD) angående att skapa en park med förskola och äldreboende i Bjärred 
‒ Motion (L) angående avsättande av öronmärkt belopp för niors demokratiresor till 

Sachsenhausen 
‒ Motion (L) angående utredningsuppdrag om inrättande av ”Familjens hus” 
‒ Motion (S) angående återskapande av ett kommunalt bostadsbolag i Lomma 

kommun. 
 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 
‒ Redovisningen av ej slutbehandlade motioner läggs till handlingarna. 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 48 (57) 

 
KOMMUNSTYRELSEN 2019-11-20 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KS § 183   KS KF/2019:131 - 010 
 
 

Motion angående ansökan om projektbidrag från Leader Lundaland för 
förstudie avseende förbindelse över Lödde å och utveckling av Bjärreds 
strandstråk 

 
 

Ärendebeskrivning 
Kristina Thored (FB) har i motion, inkommen 2019-03-12, föreslagit att 
kommunstyrelsen ska ge lämplig förvaltning i uppdrag att i partnerskap med Kävlinge 
kommun och Region Skåne, i egenskap av huvudman för Skåneleden, att söka 
projektbidrag från Leader Lundaland, med syfte att genomföra en förstudie, gällande 
en förbindelse över Lödde Å samt utveckling av Bjärreds strandstråk. 
 
Leader Lundaland är en ideell förening som arbetar med lokalt ledd utveckling genom 
den så kallade leadermetoden, med stöd från de europeiska struktur- och 
investeringsfonderna och beviljar projektmedel till föreningar, företag och offentliga 
organisationer. Föreningen är ideell, allmännyttig och politiskt och religiöst obunden. 
Kommuner som omfattas är Kävlinge, Lomma Lund, Staffanstorp och södra Eslöv. 
 
Såväl utvecklingsavdelningen på kommunledningskontoret som planeringsavdelningen 
på samhällsbyggnadsförvaltningen har avgett yttrande över motionen. 
 
Planeringschefen redogör i yttrande 2019-06-25 för de diskussioner och den planering 
som gjorts i kommunen sedan 1980-talet, i den översiktliga planeringen, avseende 
överfart över Lödde Å, innefattande såväl bro som dragfärja. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen konstaterar att en övergång vid Lödde Å är utpekad i 
den gällande översiktsplanen för kommunen vid Borgeby Slott. I beredningen av en ny 
översiktsplan har planledningsgruppen i juni månad 2019 beslutat att som riktlinje 
ange att en förbindelse över Lödde Å ska skapas väster om E6. Efter samråd av 
förslaget till översiktsplan, krävs att fördjupad studie, miljökonsekvensbeskrivning och 
ett officiellt samråd med boende, myndigheter och organisationer genomföres samt 
att en stor mängd juridiska spörsmål av projektet utreds. 
 
Utvecklingsavdelningen redovisar, i skrivelse 2019-06-25, att medel för förstudie inte 
är möjligt att söka hos Leader Lundaland. Enbart medel till genomförandeprojekt upp 
till en nivå om 2 mnkr behandlas av Leader Lundaland. I ett genomförandeprojekt 
krävs 30% medfinansiering i form av medel, ideellt arbete eller ideella resurser. Leader 
Lundaland bedömer det inte vara möjligt att finansiera en förbindelse över Lödde Å, i 
form av bro eller färja, med medel från föreningen. 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 49 (57) 

 
KOMMUNSTYRELSEN 2019-11-20 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

Det kan således konstateras att planering för förbindelse över Lödde Å pågår samt att 
projektmedel för förstudie, i enlighet med motionärens förslag, inte är möjligt att 
erhålla från föreningen Leader Lundaland.   
 
Kansliavdelningen föreslår i skrivelse 2019-10-15 att motionen avslås med hänvisning 
till att planering för förbindelse över Lödde Å pågår samt att projektmedel för 
förstudie, enligt motionärens förslag, inte är möjligt att erhålla från föreningen Leader 
Lundaland. 
 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-23, § 209. 

 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-23 § 209 
‒ Skrivelse 2019-10-15 från kansliavdelningen 
‒ Skrivelse 2019-06-25 från utvecklingsavdelningen 
‒ Motion (FB) angående ansökan om projektbidrag från Leader Lundaland 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 
‒ Med hänvisning till att planering för förbindelse över Lödde Å pågår samt att 

projektmedel för förstudie, enligt motionärens förslag, inte är möjligt att erhålla 
från föreningen Leader Lundaland, avslås motionen. 

 
______________________ 
 
Sändlista 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 50 (57) 

 
KOMMUNSTYRELSEN 2019-11-20 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
 
KS § 184   KS KF/2018:349 - 175 
 
 

Motion om utarbetande av föreskrifter som förhindrar att människors 
hälsa eller egendom skadas av pyrotekniska varor samt utredning om 
anordnande av kommunalt nyårsfyrverkeri 

 
 

Ärendebeskrivning 
Natalia Engström (SD), Jimmy Ringström (SD), Oscar Sedira (SD) och Jeanette Larsson 
(SD) har i motion, inkommen 2018-12-13, föreslagit att föreskrifter som förhindrar att 
människors hälsa eller egendom skadas av pyrotekniska varor ska utarbetas samt att 
utredning ska genomföras av på vilket sätt ett samordnat kommunalt nyårsfyrverkeri 
ska anordnas. 
 
Kansliavdelningen konstaterar i skrivelse 2019-11-05 att det i ordningslagen 
(1993:1617) 3 kap 7§ finns en grundläggande bestämmelse om tillstånd för 
användning av pyrotekniska varor. Sådana får inte användas utan polismyndighetens 
tillstånd, om användningen med hänsyn till tidpunkten, platsens belägenhet och övriga 
omständigheter, innebär risk för skada på eller någon beaktansvärd olägenhet för 
person eller egendom.  
 
Trots den allmänna bestämmelsen har kommuner rätt att meddela ytterligare 
föreskrifter för att förhindra att människors hälsa eller egendom skadas till följd av 
användning av pyrotekniska varor. Kommunfullmäktige i Lomma kommun har därför 
fattat beslut om sådana regler som sträcker sig längre och är mer preciserade.  
 
Föreskrifterna finns intagna i § 18 Lokala ordningsföreskrifter för Lomma kommun: 
  
”Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor 18 § Tillstånd av polismyndighet krävs för 
användande av pyrotekniska varor – fyrverkerier – på offentlig plats med undantag för 
användande på nyårsafton från kl. 18.00 till därpå följande dag kl. 02.00. Det är 
förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än 100 meter från kvarteren där 
vårdboenden och Trygghetsbostäder är belägna. Dessa enheter är - Havsblick, 
Centrumgatan 4 i Lomma – Strandängsgatan 2 i Lomma – Vega, Vegagatan i Lomma 
och – Jonasgården, Hans Jonas väg 7-9 i Bjärred. 
 
Dessutom är det förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än 100 meter från 
kvarteret där Solberga, Bredgatan 16 i Lomma, är beläget.” 
 
Den i motionen efterfrågade regleringen finns således redan i de lokala 
ordningsföreskrifterna för Lomma kommun. 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 51 (57) 

 
KOMMUNSTYRELSEN 2019-11-20 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

Det kan vidare konstateras att Lomma kommun från slutet av 1990-talet till årsskiftet 
2008/2009 anordnade ett kommunalt fyrverkeri, vartannat år i Lomma tätort och 
vartannat år i Bjärred. Anordnandet av kommunalt nyårsfyrverkeri upphörde på grund 
av kostnadsskäl, men också på grund av miljöskäl. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden har under § 86/19 beskrivit de negativa konsekvenserna 
för människor, djur och natur av fyrverkerier. Nämnden anser att kommunen bör ha 
en mycket restriktiv hållning till fyrverkerier, även om det sker under samordnade 
former. Det finns svårigheter i att begränsa privatpersoners smällande ytterligare, 
vilket kan medföra att den totala minskningen inte blir så stor som önskat, även om 
samordning sker. Det är nämndens uppfattning att ett gemensamt fyrverkeri inte 
nödvändigtvis medför att de negativa konsekvenserna för miljö och djur minskar 
drastiskt. Nämnden anser därför att det ur miljösynpunkt finns mer lämpliga sätt om 
kommunen vill ha ett samordnat evenemang på nyårsafton. Det kan till exempel 
utredas vidare om ljusshow, lasershow eller eldshow kan vara ett alternativ. 
 
Med beaktande av att reglering finns för att förhindra att människors hälsa och 
egendom skadas av pyrotekniska varor och för det fall kommunstyrelsen instämmer i 
miljö- och byggnadsnämndens synpunkter kan beslutet enligt kansliavdelningen 
formuleras enligt följande. 
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige att 
besluta följande: 
 
Med hänvisning till gällande regelverk i lokala ordningsföreskrifter för Lomma 
kommun § 18 och till miljö- och byggnadsnämndens yttrande under § 86/19 avslås 
motionen. 
 
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-13, § 230. 

 
Beslutsunderlag 
‒ Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-13 § 230 
‒ Skrivelse 2019-11-05 från kansliavdelningen 
‒ Protokoll från miljö- och byggnadsnämnden 2019-05-21 § 86 
‒ Motion (SD) om samordnat fyrverkeri på nyårsafton i Lomma kommun, inkommen 

2018-12-13 
‒ Gällande ordningsföreskrifter för Lomma kommun 

 
Överläggning 
Jimmy Ringström (M) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att 
bifalla motionen. 
 
Ordförande Robert Wenglén (M) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå 
kommunfullmäktige att besluta i enlighet med föreliggande förslag. 
 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
       Sammanträdesdatum s. 52 (57) 

 
KOMMUNSTYRELSEN 2019-11-20 

 

 

 Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande respektive Jimmy Ringströms 
yrkande, varefter kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens yrkande. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande: 
‒ Med hänvisning till gällande regelverk i lokala ordningsföreskrifter för Lomma 

kommun § 18 och till miljö- och byggnadsnämndens yttrande under § 86/19 avslås 
motionen. 

 
Reservation 
Jimmy Ringström (SD) reserverar sig skriftligt mot beslutet. 
 

./. Bilaga. 
______________________ 
 
Sändlista 



KS 191120  Reservation 

Motion om samordnat fyrverkeri på nyårsafton i Lomma kommun. 

Ärende 25. 

Sverigedemokraternas intention med motionen är att minska det privata användandet av 

fyrverkerier. Genom ett gemensamt kommunalt nyårsfirande, med rätt marknadsföring, är vi 

övertygade att det privat användandet av fyrverkerier hade minskat. Vilket hade bidragit till 

mindre personskader och att djur far illa. 

Ett gemensamt nyårsfirande behöver enligt vår mening inte bestå av nyårsraketer. Utan här är vi 
Sverigedemokrater helt öppna för olika förslag. 

Då Sverigedemokraternas yrkande att bifalla motionen inte vann gehör. Reserverar vi oss emot 

beslutet. 

För Sverigedemokraterna Lomma. 

Jimmy Ringström (SD) 

Oscar Sedira (SD) 

Bilaga KS § 184/19













Kommunfullmäktige 
2019-12-05 
 

Ärende 

19 
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