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1. Val av protokolljusterare  18:00 
   
 

 

2. Verksamhetsinformation (BoF.2022.0005)  18:05 
   

Sammanfattning 
- Information om pågående byggprojekt, Marie Larsson 
- Förvaltningschefen informerar, förvaltningschef Jörgen Larsson 
 

 

3. Yttrande i samråd för detaljplan för fastigheten 
Ölycke 1:228 i Löberöd, Eslövs kommun 
(BoF.2022.0646) 

Marie Larsson 18:35 

   
Förslag till beslut 
- Barn- och familjenämnden belyser vikten av att detaljplanen säkerställer 
en trafiksäker skolväg i samband med en utbyggnad av 
handelsverksamheten ICA Nära i centrala Löberöd. 
 

Beslutsunderlag 
• Förslag till beslut; Samråd Detaljplan Ölycke 1:228 i Löberöd 
• Plankarta 
• Planbeskrivning, samrådshandling för detaljplan för Ölycke 1:228 
• Markteknisk undersökningsrapport (MUR) och PM, Geoteknik och 

Markmiljö 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 42, 2022 Samråd för 

detaljplan för Ölycke 1:228 i Löberöd 
• Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 46, 2021 Planbesked för 

fastigheten Ölycke 1:228, Eslövs kommun 
 

4. Revidering av barn- och familjenämndens 
delegeringsordning avseende mottagande av elev 
på försök att prova annan skolform 
(BoF.2022.0821) 

Inget föredrag 18:45 

   
Förslag till beslut 
- Ändring av delegat i delegationsordningens punkt F20 från rektor till 
avdelningschef godkänns. 
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Beslutsunderlag 
• Förslag till beslut; Revidering av barn- och familjenämndens 

delegeringsordning avseende mottagande av elev på försök att prova 
annan skolform 

• Revidering av Barn- och familjenämndens delegeringsordning 
 

5. Ekonomisk månadsrapport juni 2022 
(BoF.2022.0042) 

Inget föredrag 18:50 

   
Beslutsunderlag 
• Ekonomisk månadsrapport maj 2022 
• Ekonomisk sammanställning maj 2022 
• Volymer till och med maj 2022 
• Prognos placerade antal barn och unga till och med maj 2022 
• Frisktal till och med maj 2022 

 

6. Anmälningar för kännedom Inget föredrag 18:55 
   

Förslag till beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 
 
 

BoF.2021.1608-6 Kommunfullmäktiges beslut § 32, 2022 Antagande av 
riktlinjer för resor och möten i Eslövs kommun 

BoF.2021.1608-7 Antagen Riktlinje för resor och möten i Eslövs 
kommun 

BoF.2022.0025-2 Riktlinjer för inköp och upphandling, 
kommunstyrelsens beslut § 113, 2020 

BoF.2022.0025-3 Delegeringsordning för kommunstyrelsen i Eslövs 
kommun, kommunstyrelsens beslut § 46, 2022 

BoF.2022.0025-1 Kommunstyrelsens beslut § 103, 2022 Infordran av 
nämndernas upphandlings- och genomförandeplaner 
inför 2023 

BoF.2022.0789-2 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 59, 2022 
Beslut om granskning av detaljplan för Sebran 38, 
Eslövs kommun 
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BoF.2021.0462-11 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 59, 2022 
Beslut om granskning av detaljplan för Sebran 38, 
Eslövs kommun 

BoF.2021.0462-12 Plankarta för Sebran 38 

BoF.2021.0462-13 Planbeskrivning 

BoF.2021.0462-14 Undersökning av betydande miljöpåverkan, fastigheten 
Sebran 38 

BoF.2021.0462-15 Samrådsredogörelse - Detaljplan för Sebran 38 

BoF.2021.0462-16 Miljöteknisk markundersökning 

BoF.2021.0462-17 Bullerutredning 

BoF.2021.0462-18 Gestaltning Sol Parkering Geoteknik Vatten 

BoF.2022.0191-6 Kommunstyrelsens beslut § 102, 2022 Yttrande över 
revisionsrapport "Granskning av kommunens 
avtalshantering" 

BoF.2022.0191-7 Åtgärdsplan för avtalshantering 

BoF.2022.0191-8 Granskningsrapport av kommunens avtalshantering 

BoF.2022.0191-9 Missiv Granskning av kommunens avtalshantering 

GoV.2021.0343-6 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 69, 2022 
Reviderad upphandlings- och genomförandeplan för 
varor och tjänster 2022 

BoF.2021.1108-6 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 69, 2022 
Reviderad upphandlings- och genomförandeplan för 
varor och tjänster 2022 

BoF.2021.1108-7 Reviderad upphandlings- och genomförandeplan för 
varor och tjänster 2022 i Eslövs kommun 

BoF.2021.0365-43 Förvaltningsrättens avgörande i mål 3206-22 

KS.2022.0016-4 Protokoll Rådet för Hälsa och Trygghet 28 april 2022 

KS.2022.0016-5 Presentation Lägesbild kv 1 samt medborgarlöften 
rådet. Bilaga till protokoll 28 april 2022 
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BoF.2022.0869-1 Kommunstyrelsens arbetsgivarutskotts beslut § 17, 
2022 Kompensation för löneöversyn 2022 

BoF.2022.0668-4 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 80, 2022 
Rivning av Norrebo förskola 

BoF.2022.0883-1 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 80, 
2022 Remittering av Grönplan för Eslövs kommun 

BoF.2022.0883-2 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 157, 
2020 Framtagande av grönplan 

BoF.2022.0883-3 Reviderat förslag till Grönplan för Eslövs kommun 

BoF.2022.0883-4 Framarbetat och kompletterande kunskapsunderlag, 
2022-03-05 

 

7. Redovisning av delegeringsbeslut maj 2022 
(BoF.2022.0041) 

Inget föredrag 19:00 

   
Förslag till beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 
 

Beslutsunderlag 
• Redovisning av delegationsbeslut maj 2022 
• Delegeringslista Familjerätt 220501-220531 
• Delegeringslista IFO 220501-220531 
• Delegeringsbeslut Grundskola 2022-04-01 till och med 2022-05-31 
• Rapport över anmälan om kränkande särbehandling maj 2022 
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 BoF.2022.0646  
 
 
 
2022-05-30 
Marie Larsson Barn –och familjenämnden  
+4641362272  
marie.larsson@eslov.se  
 
 
 

Barn och Utbildning  1(2) 
Postadress: 241 80 Eslöv  |  Besöksadress: Stadshuset, Gröna torg 2 
Telefon: 0413-620 00  |  E-post: Barn.och.Familj@eslov.se |  www.eslov.se 
 

 

Yttrande i samråd för detaljplan för fastigheten 
Ölycke 1:228 i Löberöd 

Ärendebeskrivning 
Samrådshandling för detaljplan- för fastigheten Ölycke 1:228 i Löberöd, Eslövs 
kommun. Syftet med detaljplanen är att pröva utökad handelsverksamhet i centrala 
Löberöd genom att möjliggöra utbyggnad av ICA Nära. Planen ska även säkerställa 
hantering av dagvatten samt en god trafiksituation kring butiken. 

Beslutsunderlag 
- Plankarta 
- Planbeskrivning 
- Fastighetsförteckning 
- Markteknisk undersökningsrapport (MUR) och PM, Geoteknik och Markmiljö 

(PQ Geoteknik och Miljö AB 2021-11-14) 
- Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 42, 2022 Samråd för detaljplan för 

Ölycke 1:228 i Löberöd, Eslövs kommun 
- Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 46, 2021 Planbesked för fastigheten 

Ölycke 1:228, Eslövs kommun 

Beredning 
I centrala Löberöd finns två förskolor och en grundskola. Ölyckeskolan är en skola 
för elever i alla stadier, från förskoleklass upp till årskurs 9. Skolan har totalt 570 
elever varav 186 elever (30%) bor i Löberöds tätort och har gång- och cykelavstånd 
till skolan. Utanför Löberöds tätort trafikerar skolbussar skolans upptagningsområde 
och elever kan åka skolbuss till och från skolan varje dag. Det innebär att flertalet 
skolbussar passerar ICA Nära under morgontrafik, vissa veckodagar passerar 
skolbuss mitt på dagen för sim- och språkundervisning. På eftermiddagen kör flera 
skolbussar vid tre tillfällen eftersom elever slutar skolan vid olika tider. En effekt av 
utökad handelsverksamhet torde medföra större kundunderlag vilket i sin tur medför 
ökad trafikmängd i Löberöds tätort i form av varuleveranser, paketleveranser och 
persontrafik. Beaktat att skolelever i åldrarna 6-15 år har sin skolväg genom eller 
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förbi det område som omfattas i detaljplan för Ölycke 1:228 understryker barn- och 
familjenämnden vikten av en god trafiksituation där trafikmiljön kring butiken 
utformas som en säker och trygg skolväg för barn i åldrarna 6-15 år samt att 
anslutningsvägarna in mot tätorten och butiken inkluderas i säkerställandet av en god 
trafiksituation. 

Förslag till beslut 
- Barn- och familjenämnden belyser vikten av att detaljplanen säkerställer en 

trafiksäker skolväg i samband med en utbyggnad av handelsverksamheten ICA 
Nära i centrala Löberöd. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
 
 

 
Jörgen Larsson Marie Larsson 
Förvaltningschef Lokalcontroller  
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PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom
hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Kvartersmark

CentrumC

Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Begränsning av markens utnyttjande

Marken får inte förses med byggnad

Höjd på byggnadsverk
h1 Högsta nockhöjd är 7.6 meter

Markens anordnande och vegetation
n1 Trädet får endast fällas om det är sjukt eller utgör en säkerhetsrisk

Takvinkel
o1 Största takvinkel är 30 grader
o2 Minsta takvinkel är 15 grader

Utförande
b1 Dagvattenanläggning som rymmer minst 25 kubikmeter ska

uppföras

Utnyttjandegrad
e1 Största byggnadsarea är 1100 m² inom användningsområdet

Ändrad lovplikt
a1 Marklov krävs även för fällning av träd.

Detaljplan för

Eslövs kommun Skåne län

Till planen hör:

Plankarta
Planbeskrivning
Fastighetsförteckning

Upprättad

Laga kraft

Plan nr

Avdelningschef

Antagen av

Kommunledningskontoret

PLANFÖRFARANDE

Standardförfarande

Utökat förfarande

Enkelt förfarande

2021-03-08 KS.2021.0030

fastigheten Ölycke 1:228

Katarina Borgstrand

Beslutande instans
Antagandedatum

Samrådshandling

Granskningshandling

Antagandehandling

Planchef
Tillväxtavdelningen

Mikael Vallberg

50 m4540353020 25151050

Skala: 1:250 i A1, Skala 1:1500 i A3Plankarta

Skärmtak eller carport
Garage eller uthus, fasad respektive takfot
Bostad, fasad respektive takfot

Transformatorbyggnad

Offentlig byggnad, indistri, verksamhet eller ekonomibyggnad, fasad respektive takfot

Slänt

Teckenförklaring

Gränspunkt

Användnings- eller kvartersgräns

Föreslagen fastighetsgräns

Fastighetsgräns

Kommungräns

Egenskapsgräns

Hänvisningslinje

Sammanfallande användnings- och traktgräns

Traktgräns

Höjdkurva 1 m

Ledningsstolpe

Belysningsstolpe

Belysningspunkt

Elledning, Skåp

Elledning, Högspänning

Barr- och blandskog

Begravningsplats

Källa

Kärr

Lövskog

Strömpil, stor

Vattenyta

Äng

Åker

Barrträd

Buske, Barr

Buske, Löv

Lövträd

Alléträd

Strandlinje

Ägoslagsgräns

Bassäng

Dikeskant

Dikesmitt

Gång- och cykelbana

Körbana

Kantsten

Stig

Sämre bilväg

Beläggning

Övrigt

Räl

Servitutsgräns

Ledningsrättsgräns

Gemensamhetsanläggning

Rättighetsgräns

Fiskegräns

Grundkartan är upprättad i juli 2021 på grundval av
Eslövs kommuns primärkarta.
Fastighetsredovisningen avser förhållandena i juli 2021.

Referenssystem SWEREF 99 13 30
Höjdsystem RH 2000

Johan Järnström
Mätningsingenjör
Miljö och Samhällsbyggnad

Planhandlingar upprättade av Radar arkitektur & planering AB

Planarkitekt
Tillväxtavdelningen

Sofia Svensson
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KS 2021.0030 den 8 mars 2022 

 
  
 

 

Detaljplan för fastigheten Ölycke 1:228,  
i Löberöd, Eslövs kommun 
Samrådshandling  

 

 

 

 

Diarienummer: KS 2021.0030 
Upprättad: 2022-03-08 

Handlingar som tillhör detaljplanen: 
- Plankarta 
- Planbeskrivning 
- Fastighetsförteckning 
- Markteknisk undersökningsrapport (MUR) och PM, Geoteknik och Markmiljö 
(PQ Geoteknik och Miljö AB 2021-11-14) 
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Standardförfarande: 

 

 

VAD ÄR EN DETALJPLAN?  
En detaljplan styr hur marken får användas för ett område inom kommunen 
exempelvis för bostäder, kontor, handel och industri. Detaljplanen får även reglera 
placering, utformning och utförande. En detaljplan består av en plankarta som är 
juridiskt bindande och en planbeskrivning som beskriver plankartan. 
Planbeskrivningen, som inte är juridisk bindande, ska underlätta förståelsen för 
plankartans innebörd. 

PLANPROCESSEN  
Detaljplaneprocessen regleras i plan- och bygglagen och syftar till att pröva om ett 
förslag till markanvändning är lämpligt. I processen ska allmänna och enskilda 
intressen vägas mot varandra. Under samråd och granskning ges möjlighet för 
sakägare, myndigheter och andra berörda att inkomma med synpunkter. 

Denna detaljplan tas fram genom standardförfarande enligt plan- och bygglagen 
2010:900.  
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INLEDNING 
SAMMANFATTNING 
Syftet med detaljplanen är att pröva utökad handelsverksamhet i centrala Löberöd. 
Planen ska möjliggöra för en tillbyggnad av ICA Nära i Löberöd. Planen ska 
säkerställa hantering av dagvatten samt en god trafiksituation kring butiken.   

Planområdet ligger i Löberöds centrum på den östra sidan om Gamla torget och 
omfattar fastigheten Ölycke 1:228 som är drygt 2100 kvadratmeter stor. Nuvarande 
ICA-butik upptar cirka 600 kvadratmeter av ytan och är fördelad på två 
byggnadskroppar. 

Utbyggnaden är av vikt dels för personalens arbetsmiljö, men även för att stärka 
möjligheten för boende att handla dagligvaror lokalt.  

Planförslaget innebär att matbutiken kan byggas ut på grönytan som finns inom 
fastigheten. Trädraden med björkar i den östra plangränsen kommer att bevaras. 
Byggnaden kommer att ha en maximal höjd på 7,6 meter.  

 

 
Figur 1 Ortofoto som visar planområdets placering i Eslöv tätort. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR 
 
PLANDATA 
Areal och Markägoförhållanden 
Planområdet ligger i Löberöds centrum på den östra sidan om Gamla torget och 
omfattar fastigheten Ölycke 1:228 som är drygt 2100 kvadratmeter stor. 
Fastigheten är i privat ägo och ägs av Torget i Löberöd AB. Nuvarande ICA-butik 
upptar cirka 600 kvadratmeter av ytan och är fördelad på två byggnadskroppar. 

Angränsande fastigheter är Ölycke 1:75, 1:76, 1:62 och 1:165 samt kommunens 
fastighet Ölycke 1:140.  

 

 

Figur 2 ICA-butikens läge i centrum. 

 

BEFINTLIG STADSBILD OCH MARKANVÄNDNING 
Planområdet ligger i centrala Löberöd som präglas av en äldre bymiljö i 
odlingslandskapet. I Löberöd finns en hög servicegrad med både offentlig och 
kommersiell service vilket ICA-butiken är en del av. ICA-butiken utgör 
tillsammans med Gamla Torget ortens mest centrala delar och är en mötespunkt för 
Löberödsborna.  

Fastigheten inrymmer den gamla butiksbyggnaden mot Hörbyvägen med den 
gamla entrétrappan i korsningen.  

Gamla 
Torget 

Busshåll
plats 
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Figur 3 Den ursprungliga butikslokalen 

 

Historik  
Byggnaden i korsningen Hörbyvägen/Gamla torget är den äldsta bebyggelsen på 
fastigheten. Troligtvis uppkom den i samband med att Löberöd växte fram efter att 
Ystad-Eslövs järnväg anlades 1866 och stationen i Löberöd byggts. Den har dock 
blivit tillbyggd i tre omgångar fram tills att den senaste tillbyggnaden i gult tegel 
uppfördes. Där den senaste tillbyggnaden uppfördes låg tidigare Löberöds hotell. 
Hotellet byggdes 1885 och revs sedan 1978 och på platsen byggdes den nya delen 
av ICA-butiken.  

 
TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN  
Riksintressen 
Totalförsvaret  
Ett område som sträcker sig från Harlösa till Löberöd, söder om Hörbyvägen ingår 
i totalförsvarets riksintresseområde med särskilt behov av hinderfrihet.  
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Översiktsplan Eslöv 2035 
Planförslaget är i enlighet med Eslövs översiktsplan 2035, som antogs av 
kommunfullmäktige 28 maj 2018. Markanvändningen för området i 
översiktsplanen är stadsbygd.  

Gällande detaljplan 
För planområdet gäller detaljplan Förslag till stadsplaneändring för kv. 15, 17, 18, 
19, 35 o 37 i Löberöds municipalsamhälle som antogs 16 mars 1939. Detaljplanen 
anger bostadsändamål för fastigheten där byggnader får uppföras högst med två 
våningar till en största höjd av 7,60 meter. Byggnadsnämnden kan även medge 
inredning av samlingssalar och garage, samt lokaler för handel och hantverk. 
Taklutningen på byggnader får vara högst 30 grader om vinden inte är inredd.  

Området mot Gamla torget är betecknat med S, vilket innebär att det endast får 
bebyggas med hus som är sammanbyggda, men byggnadsnämnden kan medge 
vissa undantag. Husen inom S betecknat område ska uppföras i tegel eller annat, ur 
brandsäkerhetssynpunkt, likvärdigt material. För området som är betecknat med Ö 
får endast bebyggas med fristående hus eller med hus som är sammanbyggt med 
hus i gemensam tomtgräns. Området betecknat med Ö får högst bebyggas till 1/3 
av tomten. 

De punktprickiga områdena i öst och norr innebär att marken inte får bebyggas. 
Område med korsprickad mark får bebyggas endast med uthus, garage och 
liknande mindre gårdsbyggnader. 

 

Figur 5 Utdrag ur Förslag till stadsplaneändring för kv. 15, 17, 18, 19, 35 o 37 i Löberöds 
municipalsamhälle. 
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Angränsande detaljplan 
Detaljplan för Ölycke 1:140 m.fl. från 1994 omfattar torgytan väster om 
planområdet. Detaljplanen reglerar ytor för gator, torg, parkering och 
bostadsbebyggelse.  

 

Figur 6 Detaljplan för Ölycke 1:140 m.fl. 

Detaljplan för fastigheterna Ölycke 1:18, 1:19 m.fl. omfattar ett större område norr 
om ICA-tomten. Detaljplanen innehåller både sammanbyggda och fristående 
bostäder, yta för allmänt ändamål som utgörs av Ölyckeskolan samt  ett område för 
idrottsändamål.  

 

Figur 7 Detaljplan för fastigheterna Ölycke 1:18, 1:19 m.fl. 
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Planuppdrag 
Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutade att ge ett positivt planbesked 2021-04-13 
§ 43.  

KULTURMILJÖ 
Kulturhistoriska byggnader och miljöer 
Det finns inga utpekade kulturhistoriska värden inom planområdet.  

Löberöd har en stadsmässig bykärna med rik kulturmiljö. Orten växte fram i 
samband med att järnvägen etablerades vilket det fortfarande syns spår av trots 
att järnvägen inte längre finns kvar. Byn karaktäriseras av strukturen med fyra 
vägar som möts i ett torg, där byns centrum finns. Husen ligger generellt sett nära 
gatan, vilket skapar ett intimt gaturum och en känsla av småskalighet som tilltalar 
många. 

Den ursprungliga butiksbyggnaden uppfördes i slutet av 1800-talet och utgör en del 
av de byggnader som karaktäriserar Löberöds centrum med en tät placering mot 
Hörbyvägen/ Gamla torget. Byggnaden har en utmärkande bågformad fris under 
takfoten som även återfinns på grannhuset.  

 

Figur 8 ICA-butiken är en av de äldsta byggnaderna i Löberöd. 

Arkeologi/Fornlämningar 
Inga kända fornlämningar finns inom området. I det fall fornlämningar påträffas i 
samband med markarbeten ska dessa, i enlighet med 2 kap 10§ kulturmiljölagen, 
omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas. 
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SERVICE 
I Löberöd finns butiker, apotek, vårdcentral, djurklinik och tandläkare som 
tillsammans med service som förskola, skola och äldreboende gör byn attraktiv och 
livskraftig. 
 

TRAFIK 
Gång- och cykelvägar  
Planområdet är väl kopplat till det befintliga gång- och cykelnätet. Längs med 
Hörbyvägen och Storgatan finns gångvägar delvis på ömse sidor om vägen. 
Cyklister rör sig i blandtrafik längs Storgatan och Hörbyvägen. På Lilla Tvärgatan 
som är lågtrafikerad sker cykling och gång i blandtrafik. 

Kollektivtrafik  
Busshållplats finns cirka 70 meter från planområdet. Regionbuss 436 trafikerar 
sträckan Eslöv C och Löberöd Torg.  

Biltrafik  
Eslövs kommun är väghållare för Gamla torg och Lilla Tvärgatan. Trafikverket är 
väghållare för Hörbyvägen och Storgatan. Hörbyvägen trafikeras av 500-1000 
fordon/dag och Storgatan trafikeras av 2000-4000 fordon/dag enligt Trafikverkets 
senaste statistik (NVDB). Varuleveranser till butiken sker från Storgatan via Lilla 
Tvärgatan, lastbilarna lämnar butiken via gatan vid Gamla Torget och ut till 
Storgatan.   
 
Parkering  
På fastigheten finns idag en parkeringsyta för cirka 20 parkeringsplatser. Besökare 
till butiken parkerar även längs med Gamla torget.  

Den 6 april 2021 antog kommunstyrelsen i Eslövs kommuns en ny parkeringsnorm 
(Parkeringsnorm 2020) för kommunen. 
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NATUR 
Natur, park och rekreation  
Inom planområdet finns inget identifierat värdefullt naturområde. Fastigheten 
omges av en formklippt häck som är ett värdefullt habitat för småfåglar. Längs med 
Lilla Tvärgatan finns en trädallé med björkar som omfattas av det generella 
biotopskyddet för alléer.  

 

Figur 9 Björkallén i planområdets östra gräns 

Väster om planområdet ligger Gamla Torget som är en mindre parkyta med busk- 
och trädplanteringar, bänkar, klippt gräs och en centralt placerad fontän.  

I Löberöds västra utkant ligger Braheskogen som är en värdefull resurs för boende 
i byn. Skogen, som är en ädellövskog, innehåller en motionsslinga på 1,5 
kilometer.  

Biotopskyddad mark  
Området berörs av biotopskydd avseende allé längs Lilla Tvärgatan. 

Topografi 
Planområdet är relativt flackt och ligger på cirka +134 meter över nollplanet.   

Geotekniska förhållanden 
En geoteknisk undersökning har genomförts (PQ Geoteknik och Miljö AB 2021-
11-14). Undersökningen visar att marken generellt utgörs av ett övre lager 
mulljord, cirka 0,3-0,4 meter tjockt men kan lokalt vara uppmot 1 meter. Därefter 
följer vanligtvis naturligt lagrad sand med innehåll av silt och grus ner till cirka 1-2 
meter djup, vilande på sandmorän ner till undersökt djup, cirka 3-4 meter. 
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Undantaget är borrpunkt 5 (se bilaga), där ytlagren utgörs av cirka 0,05 meter asfalt 
och fyllning av grus och mullhaltig grusig sand till cirka 1 meter djup. 

Undersökta jordlager är vanligtvis medelfasta eller fasta men lokalt runt borrhål 2 
är jorden lös eller mycket lös kring grundvattenytan vid djup cirka 2,5 meter. 

Berg finns enligt kartmaterial i SGUs brunnarkiv på djup cirka 20 meter, eller nivå 
cirka +114. 

Markföroreningar 
En markmiljöundersökning har genomförts med hänseende till markföroreningar 
(PQ Geoteknik och Miljö AB 2021-11-14).  
 
Resultaten är jämförda med och klassificerade enligt NVs generella riktvärden. 
Erhållna resultat visar halter av PAH-H och PAH-M strax över riktvärdet för 
känslig markanvändning (KM) i ett prov, och återfinns i mulljord mellan 0-0,4 
meter under markyta. Halten är dock tydligt under riktvärdet för mindre känslig 
markanvändning (MKM). 
 
I övriga prover, både i fyllning, mull och underliggande naturlig mineraljord 
påvisas inga halter över KM. Samtliga halter är därmed under aktuell 
markanvändning, mindre känslig markanvändning. 
 
I princip alla prover uppvisar dock halter över mindre än ringa risk för 
anläggningsändamål (MRR). Jämförelse med MRR är relevant om massor skall 
borttransporteras från fastigheten. 
 

Markradon 
Markradonhalten har undersökts i två punkter inom området. 
Markradonhalter mellan 15,6 och 19,1 kilobecquerel per kubikmeter har uppmätts, 
vilket ligger inom normalriskmarkintervallet. 
 
Luftföroreningar  
Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft enligt 5 kapitlet i miljöbalken gäller för 
svaveldioxid, bly, kvävedioxid, kolmonoxid och partiklar (PM 10).  

Luften i Löberöd bedöms generellt vara god. Eslöv ligger dock över genomsnittet i 
länet vad gäller kväveoxider och partiklar. Kväveoxiderna kommer främst från 
väg- och tågtrafik samt från jordbruket och partiklarna kommer främst från 
jordbruket. 

Enligt miljöförvaltningens uppgifter överskrids inte miljökvalitetsnormerna inom 
Eslövs kommun. Luftföroreningarna ligger inom godtagbara nivåer inom 
planområdet. 
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TEKNISK FÖRSÖRJNING 
 
VA-ledningar 
Planområdet ingår i kommunens verksamhetsområde för VA. Ledningar för 
dagvatten, spillvatten och vatten finns i Hörbyvägen. I Gamla Torget finns en 
kombinerad ledning för spillvatten och dagvatten. 

Fastigheten Ölycke 1:228 och Ölycke 1:165 har gemensam förbindelsepunkt för 
avlopp i Lilla Tvärgatan. Det innebär att fastigheten Ölycke 1:165 har sin privata 
avloppsservis över fastigheten Ölycke 1:228. 

Dagvatten 
Befintlig grönyta inom fastigheten infiltrerar och renar dagvatten. Det rinner 
dock inget regnvatten till ytan från fastighetens övriga ytor eftersom den 
avgränsas med kantsten.  
 
Renhållning 
Sophantering sker på egen fastighet. Närmaste återvinningstation ligger på 
Löparegatan, cirka 500 meter från planområdet. 

Övriga ledningar 
Ledning för fiber finns i Hörbyvägen. Ledning för el finns i Hörbyvägen, Gamla 
Torget och Lilla Tvärgatan.  
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PLANFÖRSLAG    
PLANSÖKANDE  
Plansökande är butiksägarna för ICA Nära i Löberöd, tillika fastighetsägare av 
Ölycke 1:228. Planarbetet har initierats av Torget i Löberöd AB genom 
Industritekniska gruppen AB. Bebyggelseförslaget har tagits fram av ICA.  

PLANENS SYFTE 
Syftet med detaljplanen är att pröva utökad handelsverksamhet i centrala Löberöd. 
Planen ska möjliggöra för en tillbyggnad av ICA Nära i Löberöd. Planen ska 
säkerställa hantering av dagvatten samt en god trafiksituation kring butiken.   

 

Figur 10 Illustration som visar planerad tillbyggnad. 

 

MARKANVÄNDNING OCH STADSBILD    
Markanvändningen föreslås till C- centrum. Användningen medger centralt 
lokaliserad handel, och tillåter även service, tillfällig vistelse, samlingslokaler, 
kontor och annan jämförlig verksamhet som ligger centralt eller på annat sätt ska 
vara lätta att nå. Även komplement till verksamheten centrum ingår i 
användningen. Parkering ingår i användningen och säkerställs i plankartan genom 
prickmark. Prickmarken som omfattar totalt 788 kvadratmeter säkerställer även 1,5 
meter byggnadsfritt område mot fastigheterna 1:75 och 1:76. Utöver största tillåtna 
byggnadsarea på 1100 kvadratmeter finns 300 kvadratmeter som inte omfattas av 
byggnadsfritt område.  
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Nya byggnader ska utformas med en likvärdig nockhöjd som de två befintliga 
byggnadsdelarna, maximalt 7,6 meter. Taklutningen medges mellan 15 och 30 %.  

 

Planförslaget innebär utökad handelsverksamhet med tillhörande parkering. Den 
tillkommande byggnadskroppen är indelad i två sektioner för att ge ett intryck av 
mindre enheter. Utbyggnaden från 1970-talet kommer att vitputsas och 
tillkommande byggnadskroppar putsas i rött. Den äldsta byggnaden som är belägen 
i korsningen Hörbyvägen/ Gamla Torget lämnas oförändrad.  

 

Figur 11 Vy från Gamla Torget 

 

Figur 12 Vy från Lilla Tvärgatan 
 

TRAFIK 
Besökstrafiken förväntas bli oförändrad och parkering kan ske på samma yta som 
tidigare. Befintlig parkering uppfyller parkeringsnormen för verksamheter även 
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efter den planerade tillbyggnaden. De tre p-platserna vid varuintaget är avsedda för 
personal.  

Leveranser till butiken antas bli antingen oförändrade i antal eller färre eftersom 
butiken kommer att kunna hålla ett större lager i och med utbyggnaden. 
Varuleveranserna ska även i fortsättningen anlända från Storgatan i söder.  

 
BULLER OCH STÖRNINGSSKYDD 
Eftersom antalet leveranser till butiken antas minska eller vara oförändrade genom 
föreslagen utbyggnad, så antas buller till följd av trafik vara oförändrat. Någon 
bullerutredning har därför inte utförts i samband med detaljplanen. 

Inga bostäder planeras inom detaljplanen.  

Buller från teknisk utrustning som exempelvis fläktar, kompressorer och 
värmepumpar omfattas av Naturvårdsverkets vägledning för industri- och annat 
verksamhetsbuller. Utgångsvärdet för närliggande bostäders uteplats är 50 decibel 
under dagtid, 45 decibel under kvällstid och 40 decibel nattetid. Befintlig gaskylare 
avger 37dBa. 

Eftersom det är en förrådsbyggnad placerad mellan butikens fläktar och 
bostadshusen som avskärmar ljudkällan antas fläktljuden inte uppnå de bullernivå 
som anges i Naturvårdsverkets vägledning.  
 

NATUR 
Björkallén skyddas i detaljplanen genom planbestämmelsen ”n1”.  Marklov krävs 
för fällning av träd (a1). Rotsystemet får inte ta skada vid anläggning av 
parkeringsytan och yta för leveransmottagning.  
 

EKOSYSTEMTJÄNSTER  
Ekosystemtjänster är tjänster som naturen tillhandahåller som bidrar till 
människors välbefinnande och välmående. Ekosystemtjänster delas oftast upp i 
fyra grupper (Källa: Naturvårdverket):  
 
• Stödjande ekosystemtjänster  
o Förutsättningen för att övriga tjänster ska fungera, exempelvis fotosyntes och 
jordmånsbildning  
 
• Försörjande ekosystemtjänster  
o Tillhandahållande av råvaror för produktion av exempelvis mat, dricksvatten, 
fiberråvara och bioenergi.  
 
• Reglerande ekosystemtjänster  
o Exempelvis luft- och vattenrening, vattenreglering, kolbindning och pollinering.  
 
• Kulturella ekosystemtjänster  
o Tillhandahållande av naturmiljöer lämpliga för till exempel friluftsliv, 
rekreation och pedagogik.  
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Planförslaget har analyserats med verktyget Ester. Ester är framtaget av Boverket 
och kartlägger och värderar vilka ekosystemtjänster som finns på en plats samt 
analyserar hur befintliga ekosystemtjänster kan komma att påverkas, positivt och 
negativt, av en planerad åtgärd.  
 
Planförslaget innebär ingen större förändring av markanvändningen utöver 
butikens utbyggnad på gräsytan, men rörande stödjande ekosystemtjänster så 
kommer ett genomförande av planförslaget innebära att marken inom planområdet 
kommer att bebyggas och hårdgöras. Detta innebär att dagvatten som infiltreras i 
gräsytan i stället kommer att hanteras i ett underjordiskt magasin. 
 
Ekosystemtjänsten i sig påverkas i helhet inte påtagligt negativt då det 
underjordiska magasinet kommer att fördröja dagvatten som sedan leds till det 
allmänna ledningsnätet i samma mängd som idag. Kring planområdet finns 
grönytor i form av parkmark och trädgårdar där denna tjänst kan fortgå. 
Ekosystemtjänsten går därmed inte helt förlorad genom byggnation av området. 
 
Trädallén som bevaras tillhandahåller skugga och kolbindning vilket är reglerande 
ekosystemtjänster.  

 

TEKNISK FÖRSÖRJNING 

Dagvatten 
Dagvattenhantering regleras i plankartan genom planbestämmelsen b1. 
Fördröjningsmagasin dimensioneras för 20-års regn med 10 minuters varaktighet 
vilket ger en regnintensitet på cirka 0,029 liter per sekund och kvadratmeter. Yta 
som avses är cirka 1450 kvadratmeter. Detta ger en våtvolym motsvarande cirka 25 
kubikmeter. Fördröjningsmagasinet placeras i mark på varumottagningsytan. 
Magasinet uppbygges med typ Wavin Aquacell dagvattenkassetter. Enlig utförd 
markundersökning består jordlagren av siltig sand som har god 
infiltrationsförmåga. Fördröjningsmagasinet anslutes till kommunens 
dagvattenledning som bräddavlopp, på av kommunen angiven tillåtet flöde.  

Spillvatten  
Dagvattenledning och spillvattenledning separeras i samband med detaljplanens 
genomförande.  

Dricksvatten 
Dricksvatten kommer fortsatt att tillhandahållas av VA SYD.  

Renhållning 
Sophantering sker fortsatt inom den egna fastigheten och hämtning av avfall utförs 
av MERAB. 

Energiförsörjning 
Energiförsörjningen sker genom återvunnen värme från livsmedelskylan via 
ventilationen. 
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SÄKERHET OCH HÄLSA    
Kommunen bedömer att bullerskydds- eller riskåtgärder inte behöver utföras.  

   
SOCIALA ASPEKTER 
Trygghet, jämställdhet och mångfald 
Butikens närvaro på orten är en viktig del av boendemiljön för personer som är i 
behov av att kunna ha tillgång till dagligvaror på gångavstånd. I närheten av 
planområdet finns säkra gång- och cykelvägar som underlättar kopplingen mellan 
olika målpunkter inom närområdet. 
 
Barnkonventionen    
Inom planområdet finns inga ytor eller aktiviteter som riktar sig till barn. Inom 
närområdet finns tillgång till förskolor, skolor och rekreationsområden med säkra 
och trygga gång- och cykelförbindelser. 
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PLANBESTÄMMELSER 
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KONSEKVENSER  
 

MILJÖKONSEKVENSER 
Strategisk miljöbedömning enligt miljöbalken 
Tillväxtavdelningen bedömer med vägledning av förordningen om 
miljökonsekvensbeskrivningar att planförslaget inte kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap 11–18 §§ miljöbalken och i 4 kap 34 
§ PBL. Behovet av miljöhänsyn vid genomförandet av detaljplanen belyses därför 
inte i en miljöbedömning enligt 6 kap miljöbalken.  

 
Påverkan på riksintresse  
Planområdet berörs av totalförsvarets riksintresseområde med särskilt behov av 
hinderfrihet. Detaljplanen medger inte högre byggnadshöjder eller andra förslag 
som kan antas hindra totalförsvarets verksamhet. Kommunledningskontoret 
bedömer att detaljplanens genomförande inte påverkar riksintresseområdet 
negativt. 
 
 
MILJÖKVALITETSNORMER (MKN) 
Luftkvalitet 
Vid detaljplanering ska gällande miljökvalitetsnormer för utomhusluft iakttas. 
Detaljplanen bedöms inte påverka möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormer för 
utomhusluft. I och omkring planområdet finns inga områden där 
miljökvalitetsnormer för utomhusluft överskrids och planen innebär ingen 
betydande ökning av trafik. 

Vattenkvalitet  
Vid detaljplanering ska gällande miljökvalitetsnormer för vatten iakttas. 
Detaljplanen bedöms inte påverka möjligheterna att uppnå miljökvalitetsnormer för 
vatten. Planområdet ligger inte inom vattenskyddsområde. Planområdet har 
avrinning mot Kävlingeån. Nödvändiga dagvattenåtgärder ska anläggas för att 
dagvattnet inte ska ge en negativ påverkan på ytvattenförekomstens kemiska och 
ekologiska status. 

 

DAGVATTEN  
Fastighetsägaren avser att anlägga ett underjordiskt dagvattenmagasin med en 
volym som motsvarar den mängd dagvatten som gräsytan infiltrerar. Flödet till VA 
SYDs ledningar kommer inte att öka jämfört med läget innan detaljplanens 
genomförande och kommunledningskontoret bedömer att förslaget inte bidrar till 
negativa konsekvenser för den allmänna dagvattenhanteringen.  

 

ÖVERSVÄMNING OCH SKYFALL  
Enligt skyfallskarteringen för Löberöd är fastigheten inte drabbad av skyfall i 
någon större utsträckning. Däremot finns det områden längre västerut i Löberöd 
som är hårt drabbade vid skyfall. Inom planområdet ökar andelen hårdgjorda ytor i 
samband med tillkommande bebyggelse och därmed sker också en ökad avrinning. 
Kommunledningskontoret bedömer att planförslagets effekter på skyfall är ringa. 
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NATURMILJÖ OCH BIOLOGISK MÅNGFALD 
Den mark som tas i anspråk för butiksändamål är en gräsyta med troligen låga 
biologiska värden. Kommunen menar därför att naturvärden ej kommer till skada. 
Uppvuxen vegetation bevaras i så hög grad som möjligt. Befintliga biotoper inom 
planområdet föreslås fortsatt ingå i kvartersmark och avses bevaras.  

 

BIOTOPSKYDDSOMRÅDE 
Biotopskyddad allé bevaras.  
 

MARK OCH GRUNDLÄGGNING 
I utförd geoteknisk undersökning (PQ Geoteknik och Miljö AB, 2021-11-14) anges 
följande rekommendationer för grundläggning inom planområdet:  

 
Normalt skall all fyllning, mullhaltig och övrig lös eller på annat sätt otjänlig ytjord 
bortschaktas under grundläggning, cirka 0,3-0,4 meter i borrpunkt 1-4 men cirka 1 
meter i borrpunkt 5. 

Grundläggning kan utföras som planerat, med konventionellt betonggolv på mark 
med förstyvningar eller separata grundplattor under bärande konstruktioner. All 
grundläggning och ny fyllning skall utföras från torra, fasta och ostörda 
schaktbottnar. 

Beakta för ouppvärmda konstruktioner att befintlig jord delvis är tjälfarlig. 

 
MARKRADON 
Vid normalriskmark ska byggnader utföras med radonskyddad grundläggning. 
 

MARKFÖRORENINGAR 
Planområdet har inga kända markföroreningar. 
 

HUSHÅLLNING MED NATURRESURSER 
Planområdet ligger centralt i Löberöd, nära annan service och kollektivtrafik. 
Kommunledningskontoret bedömer att planförslaget innebär god hushållning med 
naturresurser eftersom förslaget innebär en utveckling av handelsverksamheten på 
orten utan att oexploaterad mark tas i anspråk. Utbyggnaden sker inom den egna 
tomten på en annars outnyttjad yta bakom butiken. 

 

STADSBILD/LANDSKAPSBILD 
Den nya tillbyggnaden kommer att uppföras på baksidan av den befintliga butiken 
med en nockhöjd som inte överstiger den som gällande detaljplan anger på 7,6 
meter. Tillbyggnaden kommer till stor del vara skymd av intilliggande byggnader 
och stadsbilden blir därmed inte märkbart påverkad.  
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ARKEOLOGI 
Inga kända fornlämningar finns inom området. I det fall fornlämningar påträffas i 
samband med markarbeten ska dessa, i enlighet med 2 kap 10§ kulturmiljölagen, 
omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas. 

 
SOLFÖRHÅLLANDEN 
Även om tillbyggnaden kommer att vara placerad närmare befintlig bebyggelse i 
norr så är det faktum att tillkommande bebyggelse är i samma byggnadshöjd som 
befintlig butik och kommer vara placerad bakom den befintliga uppväxta häcken 
faktorer som gör att den föreslagna bebyggelsens skuggning inte bedöms innebära 
negativa konsekvenser för omgivningen. 

 
TRAFIK 
ICA bedömer att antalet kunder fortsatt kommer vara likvärdigt efter utbyggnaden. 
Antalet parkeringsplatser kommer inte att öka i och med utbyggnaden och 
trafikflödena kommer därmed med stor sannolikhet inte att öka till följd av 
detaljplanens genomförande.  

Varutransporter kommer även efter förslagets genomförande att anlända från 
Storgatan via Lilla Tvärgatan, och lämna butiken via gatan vid Gamla Torget och 
ut till Storgatan. 

 
BEFINTLIG TEKNISK FÖRSÖRJNING 
Befintlig teknisk infrastruktur förblir oförändrad. 

 
HÄLSA OCH SÄKERHET 
Trafikbuller 
Ljudnivåer påverkas av två vägar, Hörbyvägen och Södergatan. Inga andra 
bullerkällor bedöms påverka planområdet. Ingen trafikbullerutredning har 
genomförts eftersom förslaget inte bedöms bidra till ökning av trafik och 
trafikbuller som kan påverka boende i en större grad än det gör idag.  

Verksamhetsbuller 
Tillbyggnaden kommer troligen att få frånluftfläkt från inkåpan i blivande 
delikatessavdelning. Buller från teknisk utrustning som exempelvis fläktar, 
kompressorer och värmepumpar får inte överskrida riktvärden enligt 
Naturvårdsverkets vägledning för industri- och annat verksamhetsbuller. 

 
Magnetfält och säkerhetsavstånd 
Det finns inga luftburna ledningar eller anordningar som kräver skyddsavstånd i 
närheten av butiken. 
 
 
SOCIALA KONSEKVENSER  
God bebyggd miljö  
ICA Nära utgör en central mötesplats och utgör den enda matvarubutiken på orten. 
Butiken möjliggör för ortsborna att tillgodose sitt behov av dagligvaror utan att 
behöva transportera sig till en större ort. För personer med begränsad möjlighet att 
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förflytta sig längre sträckor så som ungdomar och äldre är det värdefullt att det 
finns en närbutik. Det bidrar bland annat till att äldre kan bo kvar en längre tid.  
 
En ytterligare positiv aspekt med planförslaget är att en utbyggnad av butikens 
lokaler möjliggör till en förbättrad arbetsmiljö för de anställda på ICA. Idag 
upplevs butiken som trång och svårframkomlig, framför allt vid varupåfyllning i 
hyllorna.   
 
Tillgång till rekreativ miljö  
Planförslaget är närbeläget Braheskogen som erbjuder en rekreativ närmiljö.  
 
Befolkning och service  
Planens syfte medger utveckling av en servicefunktion som bidrar till att Löberöd 
är en livskraftig by. Detta kan få till följd att fler människor på sikt söker sig till 
Löberöd för boende.  

Barnkonventionen 
Eftersom planförslaget inte syftar till att barn ska vistas på platsen i annat än i 
vuxens närvaro bedömer kommunledningskontoret att en barnkonsekvensanalys 
inte behöver genomföras i ärendet. Barnens livsmiljö bedöms inte heller förändras 
eller försämras av ett utförande av planen. Planförslaget är av begränsad 
omfattning och förenligt med Översiktsplan Eslöv 2035. 

Tillgänglighet  
Vid utarbetande av planförslaget har kravet på god tillgänglighet och användbarhet 
för funktionshindrade beaktats. Hur kraven på tillgänglighet i 8 kap 4§ (byggnader) 
och 8 kap 9 § PBL (tomter) i detalj kommer att tillgodoses avgörs i samband med 
byggnadsprojekteringen och därmed vid kommande bygglovprövning. 
Planförslaget innebär att tillgänglighetskraven enligt ovan kan uppfyllas.  

Säkerhet och trygghet  
Butiken bidrar till liv och rörelse under dess öppettider vilket kan bidra till en ökad 
upplevd trygghet i närområdet.   
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GENOMFÖRANDE 
 
ORGANISATORISKA FRÅGOR 
Planen handläggs med standardförfarande. När detaljplanen för fastigheten Ölycke 
1:1228 får laga kraft upphävs idag gällande plan för det område som detaljplanen 
avser. 
 
Genomförandetid 
Planen har en genomförandetid på 5 år från det datum den får laga kraft.  
Före genomförandetidens utgång får mot berörda fastighetsägares bestridande 
detaljplanen ändras eller upphävas endast om det är nödvändigt på grund av nya 
förhållanden av stor allmän vikt, vilka inte kunnat förutses vid planläggningen.  
 
Efter genomförandetidens utgång får planen ändras eller upphävas utan att 
rättigheter som uppkommit genom planen beaktas. (4 kap 40 § PBL). 
 
Tidplan 
Detaljplanen förväntas kunna antas första kvartalet 2023.  

 
FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR OCH KONSEKVENSER  
Planekonomi  
Planavtal har upprättats mellan kommunen och exploatören. I avtalet regleras 
ansvars- och kostnadsfördelning gällande detaljplanearbetet. Fastighetsägaren 
bekostar undersökningar och utredningar som erfordras för detaljplanens 
framtagande och genomförande. Berörda fastighetsägare ombesörjer och bekostar 
eventuella ledningsomläggningar. Anslutning till kommunens allmänna vatten- och 
avloppsledningar skall ske enligt antagen taxa. 

Exploateringsavtal 
Inget exploateringsavtal avses tecknas i samband med denna detaljplan. 
Detaljplanens genomförande föranleder inga kostnader för kommunen.  
 
Fastighetsbildningsåtgärder 
Många fastighetsgränser är osäkra i centrala Löberöd och en fastighetsbestämning 
har genomförts för att fastställa den västra gränsen mellan fastigheterna Ölycke 
1:228 och Ölycke 1:140, se akt 1285-2018/8. 

Detaljplanen föranleder inte några övriga fastighetsbildningsåtgärder. 

Gemensamhetsanläggningar 
Detaljplanen föreslår inga gemensamhetsanläggningar. Om gemensamma behov 
uppstår inom kvarteret kan gemensamhetsanläggning eventuellt inrättas. Detta 
prövas i lantmäteriförrättning enlighet anläggningslagen (1973:1149).  

Konsekvenser för angränsande fastigheter 
Detaljplanen innebär en utökad byggrätt på fastigheten Ölycke 1:228. Byggrätten 
är placerad 1 meter från fastighetsgräns mot fastigheterna Ölycke 1:75 och 1:76.  

Ledningsåtgärder 
VA SYD vill se över möjligheten att ansluta fastighetens dagvatten till en renodlad 
dagvattenledning i samband med ombyggnationen. 
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Det åligger fastighetsägaren att göra en serviceanmälan till VA SYD i samband 
med bygglov.  

Servitut 
Det finns inga servitut knutna till fastigheten. Ett servitut ska upprättas mellan 
fastighetsägarna för Ölycke 1:228 och Ölycke 1:165 för spillvattenledningen som 
ligger under ICAs parkering.  
 

 

Planhandlingar upprättade av:  
Malin Nilsson och Emelie Edström, Planeringsarkitekter Radar Arkitektur och 
planering AB 

 
MEDVERKANDE TJÄNSTEPERSONER 
 
Kommunledningskontoret, 
Tillväxtavdelningen 
 
 
 
Katarina Borgstrand Sofia Svensson Malin Nilsson & 

  Emelie Edström 

 
Avdelningschef Planarkitekt  Planarkitekt 
Tillväxtavdelningen Tillväxtavdelningen Radar arkitektur AB 
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REDOVISNING – bilagor och ritningar 

Arbetet redovisas i följande dokument: 

• Plan, undersökningspunkter ritn. PQ-E193/101 

• Borrprofiler  ritn. PQ-E193/102 

• Jordartsklassificering  bilaga A 

• Markradonresultat  bilaga B 

• Analysresultat, sammanställning-jord  Bilaga 1 

• Analysresultat, laboratorieverifikat-jord   Bilaga 2 
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2021-11-14 

E193 

Eslöv, Löberöd, Ölycke 1:228, ICA Nära 

Geo- och markmiljöundersökning 

 

 

 

Markteknisk undersökningsrapport (MUR) och PM, 

Geoteknik och Markmiljö 
 

 

1. Orientering 

Uppdragsgivare Torget i Löberöd AB, ombud Ulf Ericsson, genom IT Gruppen AB, 

kontakt Rolf Lindelöf. 

 

Fastighet/Område Eslöv, Löberöd, Ölycke 1:228, ICA nära. 

 
Figur 1.1. Översiktskarta. (Källa www.eniro.se). 

 
 

Uppdrag Undersökning av de geo- och markmiljötekniska förhållandena inför 

tillbyggnad av befintlig livsmedelsbutik. 

 

Övrigt  I denna handling, ”MUR och PM Geo- och Miljöteknik” redovisas nu 

utförda geo- och markmiljötekniska undersökningar i tabell, med 

laboratorieprotokoll och på ritning. 

  

Fastigheten inom röda linjer och aktuella 

undersökningsområdet inom blått. 
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Begränsningar I en undersökning kommer i princip alltid variationer mellan prov-

tagnings- och analyspunkter att förekomma. PQAB svarar för riktig-

heten i resultaten av här analyserade prover. Vid eventuella åtgärder 

kan faktorer som t.ex. skälighet, ansvarsförhållanden, kostnader, 

civilrättsliga avtal, fastighetsägarens policy, nationella eller regionala 

miljömål, behöva vägas in. 

 

2. Ändamål 

Syfte Undersökningen skall utgöra underlag för beskrivning av de geo- och 

markmiljötekniska förhållandena inom området samt till geotekniska 

rekommendationer för grundläggning, schaktning m.m. och för 

hantering av eventuellt förorenad mark. 

 

3. Underlag och arkivmaterial för undersökningen 

Underlag Beställarens underlag har varit digital planritning över fastigheten. 

 

Förarbeten Inför planering av fältarbetena har inventering av ritningar och historik 

utförts omfattande följande moment. 

• Genomgång av erhållna handlingar från beställaren. 

• Studie av SGUs geologiska kartblad, allmänna flygbilder m.m. 

• Historisk inventering 

• Inventering av kablar och ledningar i mark. 

 

4. Styrande dokument 

Allmänt Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1 med tillhörande nationell 

bilaga. För information om laboratorie- och fältundersökningar för 

bestämning av geotekniska parametrar hänvisas läsaren till SS-EN 

1997-2 och nedanstående tabell. 

Tabell 4.1. Styrande dokument 

Aktivitet Standard eller annat styrande dokument 

Planering och redovisning 

Fältplanering och utförande 

Geoteknik 

Markmiljö 

Geoteknisk fälthandbok, Allmänna råd och metodbeskrivningar; 

SGF Rapport 1:2013. 

Fälthandbok. Undersökningar av förorenade områden; SGF 

Rapport 2:2013. 

Beteckningssystem SGF/BGS beteckningssystem inklusive kompletteringar 2016. 

Fältundersökningar 

Skruvprovtagning samt 

trycksondering 

Geoteknisk fälthandbok, ….; SGF Rapport 1:2013. 

CPTu-sondering Rekommenderad standard för CPT-sondering; SGF Rap. 1:93 

Grundvattenrör SS-EN-ISO 22475–1:2006 

Markradondetektorer Enligt leverantörens (GJABs) instruktioner. 

Miljöteknisk provtagning Fälthandbok. …. förorenade områden; SGF Rapport 2:2013. 

Laboratorieundersökningar 

Jordartsklassificering SS-CEN ISO 14688-1:2002 och 14688-2:2004 

Externa kemiska analyser Enligt resp. laboratoriums (GJAB, Eurofins) kvalitetssystem. 
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Forts. Tabell 4.1. Styrande dokument 

Projektering, grundläggning 

Geokonstruktioner, Allmänna regler, SS-EN 1997-1, inkl nationell bilaga BFS 2011:1 EKS 10. 

Plattgrundläggning. SGI 1993. 

AMA Anläggning (17). 

Projektering, markföroreningar 

Naturvårdsverkets rapport 5976 (september 2009). Riktvärden för förorenad mark, inkl. nya riktvärden å 

160701. 

Naturvårdsverkets rapport 5977 (december 2009). Riskbedömning av förorenade områden. 

Återvinning av avfall i anläggningsarbeten, handbok 2010:1 Naturvårdsverket, UTGÅVA 1 februari 

2010. 

 

5. Planerade byggnationer, geoteknisk kategori och markanvändning 

Allmänt Inom undersökningsområdet planerar ICA Nära tillbyggnad av 

befintlig livsmedelsbutik. 

 

Geoteknik. kategori Utförda undersökningar är utförda för geoteknisk kategori 1 och 2, 

(GK1 och GK2). Planerad byggnation bör, men beroende på laster och 

design, normalt kunna hänföras till GK1. 

 

Markanvändning Den framtida markanvändningen på fastigheten kommer att förbli 

livsmedelsbutik, d.v.s. mark för handelsändamål. Härvid bedöms 

Naturvårdsverkets generella riktvärden för mindre känslig 

markanvändning (MKM) vara tillämpliga att använda vid jämförelse 

med uppmätta halter i det nu aktuella området. Även känslig 

markanvändning (KM) och mindre än ringa risk för 

anläggningsändamål (MRR), används nedan. 

 

6. Geo- och miljötekniska fältundersökningar 

Allmänt Fältundersökningen har utförts under oktober månad 2021. Arbetena 

har utförts med borrbandvagn (typ Geotech 504), under ledning av 

Dan Svensson, LL Geoteknik AB. 

 

Fältarbeten Fältarbetena av PQAB 2021 har totalt omfattat nedanstående. 

• Skruvprovtagning i 5 punkter med uttag av jordprover för geo- och 

miljötekniska laboratorieanalyser. 

• Trycksondering i 4 punkter. 

• CPTu-sondering i 3 punkter. 

• Installation av grundvattenrör i 2 punkter. 

• Mätning av grundvattennivåer vid två tillfällen. 

• Installation och avinstallation av 2 st markradondetektorer. 

 

Positionering Undersökningspunkternas läge i plan och höjd har inmätts med GPS 

teknik av Asklunds Mätteknik AB, i koordinatsystem Sweref 99 13:30 

och höjdsystem RH 2000 och redovisas på planritning, ritn 101. 
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7. Geo- och miljötekniska laboratorieundersökningar 

Allmänt Laboratorieundersökningar har utförts under oktober månad 2021. 

 

Laboratorium Följande laboratorier har använts. 

• Geotekniska laboratoriearbeten, PQAB i Lomma. 

• Markradonanalyser, av GJAB i Lund, genom PQAB. 

• Kemiska miljöanalyser av jord, av Eurofins i Lidköping, genom 

PQAB. 

 

Laboratorieanalys Upptagna prover har analyserats med avseende på följande: 

• Jordartsklassificering på samtliga prover. 

• Markradonhaltbestämning på 2 st. detektorer. 

• Kemisk analys av 7 jordprover m.a.p. metaller, PAH och olja. 

 

8. Befintliga förhållanden 

Allmänt Fastigheten har en total ytan om ca 2100 m2. Nuvarande ICA affär har 

ca 600 m2 av ytan och är fördelad på två byggnadskroppar. Fastigheten 

är belägen i Löberöds centrum och begränsas av Gamla torget i väster, 

Hörbyvägen i norr och Lilla Tvärgatan i öster. 

 

Topografi Enligt borrhålsinformation ligger marken med nivåer kring +134. 

 

Markförhållanden Markytan inom undersökningsområdet utgörs huvudsakligen av en 

gräsyta samt en mindre del med asfalt närmast befintlig Ica-butik. 

Längs med fastighetsgränsen vid Lilla Tvärgatan finns en rad med 

buskar och en björkallé. 

 

Jordlager Undersökningsområdet utgörs generellt av ett övre lager mulljord, ca 

0,3-0,4 m tjockt men kan lokalt vara uppmot 1 m. Därefter följer 

vanligtvis naturligt lagrad sand med innehåll av silt och grus ner till ca 

1-2 m djup, vilande på sandmorän ner till undersökt djup, ca 3-4 m.  

 

Undantaget är borrpunkt 5, där ytlagren utgörs av ca 0,05 m asfalt och 

fyllning av grus och mullhaltig grusig sand till ca 1 m djup. 

 

 Undersökta jordlager är vanligtvis medelfasta eller fasta men lokalt 

runt borrhål 2 är jorden lös eller mycket lös kring grundvattenytan vid 

djup ca 2,5 m. 

 

 Berg finns enligt kartmaterial i SGUs brunnarkiv på djup ca 20 m, eller 

nivå ca +114. 

 

Grundvatten Vid borrning och ytterligare ett tillfälle under oktober 2021 inmättes 

grundvatten i observationsrör ca 2,6–2,9 m under markytan, 

motsvarande nivåer mellan +131,4 och +131,6. Kapillärt vatten har 

registrerats upp till som mest drygt en halv meter högre, +132,2. 
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Grundvattennivån kan antas variera med nederbörd och 

årstidsväxlingar varvid både högre och lägre grundvattennivåer än vad 

som redovisas här tidvis kan förväntas. 

 

Markradon Markradonhalten har undersökts i två punkter inom området. 

Markradonhalter mellan 15,6 och 19,1 kBq/m3 har uppmätts, vilket 

ligger inom normalriskmarkintervallet. Se även bilaga B. 

(Lågriskmark 0-10 kBq/m3, normalriskmark 10-50 kBq/m3 och 

högriskmark >50 kBq/m3). 

 

9. Undersökningsresultat - föroreningar 

Jord Resultaten från utförda jordanalyser redovisas i sammanställning i 

tabell 9.1–9.2 nedan samt i bilaga 1 och i detalj med laboratorie-

verifikat i bilaga 2. 

 

 Resultaten är jämförda med och klassificerade enligt NVs generella 

riktvärden. Erhållna resultat visar halter av PAH-H och PAH-M strax 

över riktvärdet för KM i ett prov, och återfinns i mulljord mellan 

0-0,4 m under markyta. Halten är dock tydligt under riktvärdet för 

MKM. 

 

I övriga prover, både i fyllning, mull och underliggande naturlig 

mineraljord påvisas inga halter över KM. Samtliga halter är därmed 

under aktuell markanvändning, MKM.  

 

I princip alla prover uppvisar dock halter över MRR. Jämförelse med 

MRR är relevant om massor skall borttransporteras från fastigheten. 
 

Tabell 9.1, Sammanställning kemiska miljöanalyser i jord, m.a.p. metaller och PAH, (mg/kgTS). 

Prov- 
punkt 

Djup, 
m u my. 

Jordart As Ba Pb Cd Co Cu Cr Hg Ni V Zn PAH-H PAH-M PAH-L 

1 0-0,4 sandig Mulljord 2,2 32 19 0,1 2,5 5,9 5,4 0,049 3,3 12 43 0,53 0,42 0,0225 

2 0-0,3 
sandig Mulljord, 
mullhaltig Sand 

2,8 29 23 0,1 2,8 8,2 6,8 0,071 3,6 14 42 0,77 0,57 0,0225 

*2 0,3-1,0 grusig siltig Sand 1,05 22 6,3 0,1 3,3 3,1 5,9 0,013 3,5 15 38 0,055 0,0375 0,0225 

3 0-0,3 sandig Mulljord 1,05 35 22 0,1 2,6 6 5,4 0,048 3,1 13 52 0,51 0,38 0,0225 

4 0-0,4 sandig Mulljord 3,2 56 43 0,27 3,3 9,6 7 0,12 3,9 16 110 3,8 3,8 0,3 

5 0,2-0,5 
F/mullhaltig 
grusig Sand 

2,5 26 6,3 0,1 2,1 5,3 6,2 0,005 5,1 8,3 22 0,055 0,0375 0,0225 

5 0,5-1,0 
F/mullhaltig 
grusig Sand 

2 37 15 0,1 3,8 6,3 7,5 0,065 6,2 13 180 0,57 0,51 
0,085 

MRR enligt NV 10 - 20 0,2 - 40 40 0,1 35 - 120 0,5 
2 0,6 

KM enligt NV 10 200 50 0,8 15 80 80 0,25 40 100 250 1 
3,5 3 

MKM enligt NV 25 300 400 12 35 200 150 2,5 120 200 500 10 
20 15 

FA enligt Avfall Sverige 1000 50000 2500 1000 1000 2500 1000 50 1000 10000 2500 50 1000 1000 
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Tabell 9.2. Sammanställning kemiska miljöanalyser i jord, m.a.p. ”olja”, (mg/kgTS). 

Prov- 
punkt nr 

Djup, 
m.u.my. 

Jordart Bensen Toluen 
Etyl- 

bensen 
Xylen 

Alifater 
>C5-C8 

Alifater 
>C8-C10 

Alifater 
>C10-C12 

Alifater 
>C12-C16 

Alifater 
>C5-C16 

Alifater 
>C16-C35 

Aromater 
>C8-C10 

Aromater 
>C10-C16 

Aromater 
>C16-C35 

*1 0-0,4 sandig Mulljord < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 

*2 0-0,3 
sandig Mulljord, 
mullhaltig Sand 

< 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 

2 0,3-1,0 grusig siltig Sand < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 11 < 4,0 < 0,90 < 0,50 

*3 0-0,3 sandig Mulljord < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 

*4 0-0,4 sandig Mulljord < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 < 10 < 4,0 0,91 1,2 

5 0,2-0,5 
F/mullhaltig grusig 
Sand 

< 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 

*5 0,5-1,0 
F/mullhaltig grusig 
Sand 

< 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 

NV-KM 0,012 10 10 10 25 25 100 100 100 100 10 3 10 

NV-MKM 0,04 40 50 50 150 120 500 500 500 1000 50 15 30 

FA 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 10000 - 10000 1000 1000 1000 

Förklaringar Grön färg Markerar att halten understiger MRR/<KM (då MRR-halt ej finns) 
 Ljusgrön färg Markerar halt i intervallet MRR-KM 
 Gul färg Markerar halt i intervallet KM-MKM 
 Orange färg Markerar halt i intervallet MKM-FA 
 Röd färg Markerar halt >FA 

*) Klassificeringsfärg styrs av tabell 9.1 eller 9.2. 
Vid rapporterade "mindre än"värden har halva det utsvarade värdet här angetts, i ljusblå färg. 

 

10. Härledda värden och dimensionering  

Allmänt Dimensioneringsparametrar för jordens egenskaper har utvärderats 

från värden härledda från utförda undersökningar, med hjälp av 

hävdvunna tabellvärden. Parametrar och partialkoefficienter för 

dimensionering redovisas nedan, för GK1 respektive GK2. 

 

GK1 Planerad byggnad torde dessa kunna utföras med normal ytlig 

plattgrundläggning som dimensioneras i GK1 med ett tillåtet 

grundtryck, fd=100 kPa. 

 

GK2 Om oekonomiska dimensioner erhålls i GK1 kan dimensionering 

istället utföras i GK2, varvid parametrar och partialkoefficienter i 

tabell 10.1 nedan kan användas. Stora laster eller tillkommande 

konstruktioner kan erfordra kompletteringar.  

Tabell 10.1. Dimensioneringsparametrar 

Jordart Nivå, m.ö.h. Friktionsv,  Skjuvhållf, kPa Tunghet, kN/m³ Modul, MPa 

Ny fylln. bergkross.      --- k='k=40 cuk=c’k=0 k=21, 'k=11 Ek=45 

Mulljord 

GRUNDLÄGG EJ HÄR 

>+133,8 

(+133 i bh 5) 
k=’k=-- cuk=c’k=0 k=18, 'k=8 Ek=-- 

siltig grusig Sand +133,8 - +132,3 k='k=36 cuk=c’k=0 k=20, ’k=10 Ek=25 

Sand/Sandmorän m.m. +132,3 - +131,0 k='k=32 cuk=c’k=0 k=18, ’k=8 Ek=10 

siltig Sandmorän +131,0 - +130,0* k=’k=38 cuk=c’k=0 k=21 ’k=11 Ek=35 

Partialkoefficienter = 

’= 

cu= 

c’= 

M=1,0** RD= 

Dimensionerande grundvattennivå sätts till +133 eller nivå för dräneringsledningar. 

Jordlagernivåer har en viss variation inom fastigheten och tabellerade nivåer ska se ses som medelvärden som lokalt kan 

ha mindre avvikelser. 

*) Kan sannolikt användas ned till berg, (på ca 20 m djup), men bör inte behövas till mer än djup enligt tumregler för 

sättningsberäkning i IEG Rapport 7:2008. 

**) Vid beräkning av schakttonnage skall entreprenören räkna med d=1,2k. 

En förutsättning för att linjära beräkningsmetoder skall få användas vid sättningsberäkning är att dimensionerande vertikal 

lasteffekt är mindre än 2/3 av dimensionerande bärförmåga i brottstadiet. 
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Sättningar Inga sättningsberäkningar har utförts i detta läge. Dels för att detta ej 

behöver utföras i GK1. Dels för att varken laster eller design funnits 

tillgänglig för beräkning i GK2. Vid dimensionering i GK2 utförs 

sättningsberäkning i byggnadskonstruktörens regi. 

 

11. Rekommendationer-grundläggning 

Grundläggning Normalt skall all fyllning, mullhaltig och övrig lös eller på annat sätt 

otjänlig ytjord bortschaktas under grundläggning, ca 0,3-0,4 m i 

borrpunkt 1-4 men ca 1 m i borrpunkt 5. 

 

Grundläggning kan utföras som planerat, med konventionellt 

betonggolv på mark med förstyvningar eller separata grundplattor 

under bärande konstruktioner 

 

 All grundläggning och ny fyllning skall utföras från torra, fasta och 

ostörda schaktbottnar.  

 

Beakta för ouppvärmda konstruktioner att befintlig jord delvis är 

tjälfarlig. 

 

Markradon Markradonhalten inom fastigheten har sammantaget bedömts ligga 

inom normalriskintervallet. Byggnader skall härvid utformas 

radonskyddade. Grundläggning utformas då så att inga läckagevägar 

uppkommer in i byggnaden, bl.a. genom täta rörgenomföringar och 

utan genomgående sprickor i golvplattan samt rekommenderas 

mekanisk ventilation med små undertryck. 

 

Dränering Under golv rekommenderas att markskiva och dränerande material 

på/mot geotextil appliceras. T.ex. normal markisoleringsskiva och 

dränerande grusmaterial (t.ex. makadam eller ”dräneringsgrus”). 

 

Dränerande lager ansluts till yttre dränering runt byggnad. Allt 

utförande enligt AMA Anläggning och leverantörer av markskivor 

m.m. Det är av största vikt att dräneringsåtgärder utförs med stor 

omsorg. Markyta ges tillräckligt fall från byggnaden. 

 

Vägar och planer Hårdgjorda ytor m.m. kan dimensioneras enligt AMA Anläggning och 

materialtyp 3B. Utformning av känsliga ytor, t.ex. (huvud)körvägar för 

tunga fordon bör speciellt beaktas. Överbyggnader kan efter avbaning 

av ytligt växttäcke och mull samt täckning med geotextil normalt 

grundläggas direkt på befintlig mark. 

 

VA-ledningar Va-ledningar projekteras och utförs enligt AMA Anläggnings 

anvisningar. Grundvattenåtgärder skall beaktas vid ledningsläggning 

under grundvattenytan. 
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Schakt Befintlig jord bedöms normalschaktad till undersökta djup, vanligen 

schaktbarhetsklass 2-4 (enligt Klassificeringssystem -85). Normal 

förekomst av sten och block ska förutsättas i förekommande morän. 

 

Förekommande jordlager av sand och ev. silt och i viss mån 

sandmorän är känslig för vattenöverskott och hydraulisk påverkan, 

särskilt under eller nära grundvattenytan. I samband med mekanisk 

bearbetning kan jorden då förlora delar av sin hållfasthet. 

 

Härvid skall samtliga blottade ytor täckas snarast möjligt så att de ej 

skall bli uppältade och förlora hållfasthet. Härtill måste vatten 

avsänkas eller avledas i eventuella djupa va-schakter. Se vidare under 

”Grundvattenåtgärd” nedan. Förekommande jordar tål ej att frysas. 

 

Grundvattenåtgärd Stabiliserade vattenytor har i området vanligen uppmätts ligga på ca 

2,6–2,9 m djup under markytan. För djupschakter i området, t.ex. för 

va-ledningar skall grundvattenåtgärder medräknas. 

 

 Normala grundvattensänkande och länshållande åtgärder med 

konventionella dränkbara pumpar i filtersatta rörbrunnar och 

avskärande diken i schaktgravsbotten, i kombination med ett snabbt 

förfarande, bedöms vanligen kunna utföras. 

 

Fyllning Kompletterande fyllning för grundläggning av byggnad utförs 

generellt med packad friktionsjord, företrädesvis bergkross 0-90 mm. 

Packningsarbete nära grundvattenytan är riskfyllt. Schakt- och 

terrasseringsarbeten skall därför utföras vid torr väderlek och efter 

grundvattensänkning. Skadliga vibrationer kan fortplanta sig mycket 

långt under grundvattenytan. 

 

Kontroll Geoteknisk kontroll skall minst omfatta följande. 

- Granskning av geokonstruktionsritningar och beräkningar. 

- Schaktbottenbesiktning. Schaktbottnar skall vara torra, fasta och 

fria från otjänligt material. 

- Kontroll av ingående material i geokonstruktionerna.  

- Packningskontroll, vid >0,5 m mäktig uppfyllnad. Metod beror på 

val av fyllnadsmaterial och avgörs i samråd med geotekniker. 

- Kontroll av (grund)vattennivåer och verifiering av att (grund)-

vattenytan ligger minst 0,5 m under färdiga schaktbottnar. 

- Kontroll av omgivningspåverkan, innefattande kontroll av 

påverkan på omgivande byggnader, anläggningar och mark. 
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12. Rekommendationer-föroreningar samt förenklad riskbedömning 

Allmänt Resultat från utförd undersökning gällande markprover visar att 

samtliga analyserade prover har halter under gränsen för gällande 

markanvändning, MKM. Vid borttransport av massor från tomten skall 

dock aktuella halter i jordlagren beaktas. 

 

Risker Baserat på resultat från utförd markundersökning bedöms inga direkta, 

akuta eller framtida risker för nuvarande markanvändning avseende 

markförorening finnas, varken m.a.p. hälsa, miljörisk eller spridning. 

 

Masshantering Inga halter över riktvärden för gällande markanvändning, MKM, har 

detekterats, men både halter >MRR samt en halt >KM har påträffats. 

Vid schaktning för ny byggnation kommer överskottsmassor av 

framförallt mull-/mullhaltig jord att uppkomma. Vid borttransport av 

sådana massor från tomten skall aktuella halter i jordlagren beaktas. 

De laboratorierapporter som redovisats i denna handling kan användas 

för att deklarera jord som skall borttransporteras.  

 

Lagkrav Som konsulter har vi informationsplikt till vår beställare om påträffade 

föroreningar m.m. Nya påträffade föroreningar har informerats om och 

behandlats i denna rapport. Därefter gäller upplysningsskyldighet 

enligt Miljöbalken; en fastighetsägare som har en känd förorening 

inom sin fastighet som kan orsaka skada eller olägenhet för 

människors hälsa eller miljön skall skyndsamt underrätta aktuell miljö-

/tillsynsmyndighet, i detta fall Miljöförvaltningen i Eslövs kommun. 

 

 Då urgrävning av mullhaltiga massor med halt >KM, men alltså 

<MKM, kommer att bli aktuellt i samband med tillbyggnad, kommer 

en skriftlig anmälan om avhjälpandeåtgärder enligt 28 § förordning 

(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd om 

efterbehandlingsåtgärd i ett förorenat område att behöva lämnas in. I 

denna anmälan kommer en beskrivning av hur de urgrävda massorna 

kommer att hanteras samt kontroll och åtgärder av de massor som 

bedöms eventuellt kunna lämnas kvar. 

 

 I princip alla övriga massor som skall schaktas och borttransporteras 

har ämneshalter >MRR, men alltså <KM. För denna borttransport 

behöver en anmälan, enligt Miljöbalken och NVs handbok 2010:1, 

göras till tillsynsmyndigheten i den kommen som massorna skall 

deponeras i.  

 

  

46 (155)



 

  12 (12) 

13. Värdering och riskanalys 

Värdering Förhållandena inom fastigheten bedöms relativt likvärdiga, både ur 

geoteknisk/grundläggnings- och markföroreningssynpunkt. Härvid 

bedöms också marken som tillräckligt undersökt och statistiskt 

tillräckligt definierad för planerad byggnation. 

 

Riskanalys Avseende geoteknik och grundläggning bedöms utöver normal risk för 

schaktning och grundläggning, speciell risk endast finnas m.a.p. 

eventuell djupschaktning, t.ex. för va-schakter. Härtill finns risk för 

oönskade vibrationer vid (åter)packning, speciellt i samband med 

grundvatten.  

 

För arbetsberedningar skall beaktas; risk för att köras på/träffas av 

maskiner och material, risk avseende släntstabilitet, ras, erosion m.m. 

i djupa schakter samt risk för vibrationer, speciellt för intilliggande 

byggnader och anläggningar, p.g.a. packning.  

 

Risken för omgivningspåverkan skall beaktas, speciellt med m.a.p. på 

vibrationer men även för damm och buller. 

 

 Inga förhöjda risker avseende markföroreningar bedöms finnas i 

nuläget, varken m.a.p. hälsa eller miljörisk och spridning, men 

detekterade halter skall beaktas och hanteras korrekt i samband med 

kommande bygg- och anläggningsarbeten. Ur arbetarskyddssynpunkt 

bedöms normal heltäckande klädsel och handskar räcka i kombination 

med erforderlig dammbekämpning. En dokumenterad och anmäld 

materialhantering erfordras. 
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E193 
Eslöv, Löberöd ICA 
Geoteknisk och markmiljöundersökning 
 
 
 

BILAGA A 
JORDPROVTAGNING 
 
Jordproverna är tagna genom skruvprovtagning. 
 
 
Beteckningar:  Tj = tjälfarlighetsklass enligt AMA Anläggning, tabell CB/1 
 M = materialtyp enligt AMA Anläggning, tabell CB/1 
 F/ = fyllning, art och innehåll anges efter snedstrecket 
 S► = Kemisk miljöanalys på externt laboratorium, Eurofins, Lidköping 

Rn► = Radonanalys på laboratorium 
    

Borrhål Djup, m Jordart Tj M  Anm 
 
1 S►      0 - 0,4 sandig Mulljord ev. F/ 3 6A   
Rn► 0,4 - 1,0 siltig grusig Sand 2 3B   
 1,0 - 1,8 siltig grusig Sand 2 3B   
 1,8 - 2,0 sandig siltig Lermorän 4 5A   
 2,0 - 3,0 siltig lerig Sandmorän 2 3B  brungrå 
 3,0 - 3,8 siltig lerig Sandmorän 2 3B   
 
2 S►      0 - 0,3 sandig Mulljord/mullhaltig Sand 3 6A   
S► 0,3 - 1,0 grusig siltig Sand 2 3B   
 1,0 - 2,0 siltig Sandmorän, sandskikt 2 3B   
 2,0 - 3,0 siltig Sandmorän 2 3B   
 3,0 - 4,0 siltig Sandmorän 2 3B   
 
3 S►      0 - 0,3 sandig Mulljord ev. F/ 3 6A   
 0,3 - 1,0 grusig siltig Sand 2 3B   
 1,0 - 2,0 siltig grusig Sand 2 3B   
 
4 S►      0 - 0,4 sandig Mulljord ev. F/ 3 6A   
Rn► 0,4 - 1,0 siltig grusig Sand 2 3B   
 1,0 - 1,6 siltig grusig Sand 2 3B   
 1,6 - 2,0 siltig Sandmorän 2 3B   
 2,0 - 3,0 siltig lerig Sandmorän 2 3B   
 3,0 - 4,0 siltig Sandmorän 2 3B  brungrå 
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Borrhål Djup, m Jordart Tj M  Anm 
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5      0 - 0,05 Asfalt  7   
 0,05 - 0,2 F/Grus 1 2   
S► 0,2 - 0,5 F/mullhaltig grusig Sand 4 5B   
S► 0,5 - 1,0 F/mullhaltig grusig Sand 4 5B   
 1,0 - 1,5 siltig grusig Sand ev. F/ 2 3B   
 1,5 - 2,0 siltig Sandmorän 2 3B   
 2,0 - 3,0 siltig Sandmorän 2 3B   
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RADONANALYS - GJAB Besöksadress: Telefon: Plusgiro: 
Ideon Science Park, Beta 5 Scheelevägen 17 046-286 28 80 103 25 61-1 
223 70  LUND LUND Fax: Bankgiro: 
  046-286 28 81 5204-7297 
E-post: radonanalys@telia.com   Org. nr: 
www.radonanalys.se   55 65 48-9795 

2021-10-27        Sid 1(1) 
Rapport nr LE 21264   Till 

LL Geoteknik AB 
Att.: Lars Lind 
Råby 3014 

      242 92 Hörby 
 

RESULTAT AV MARKRADONMÄTNING 
 MED SPÅRFILM I KANISTER 

 
Mätplats: Löberöd, Ica. 
Datum för ankomst och analys av filmer: 18/10-21 resp. 20/10-21. 
Jordart på mätplats: sigrSa.  
________________________________________________________________________ 
Detektor Mättid  Mätdjup Radonhalt  Anm.    
      nr      på djupet 1m 

 2021    (cm)    (kBq/m3)  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
LE 10632 6/10-18/10     80    15,6 ± 2,4  Bh 1 
LE 10626       -”-      90    19,1 ± 2,6  Bh 4 
___________________________________________________________________________________________________________ 
Ovanstående mätresultat gäller under förutsättning att mätinstruktionen följts. 
 
Anm.: Enligt Boverkets rekommendationer för klassning av mark ur radonsynpunkt utgör 
mark, där radonhalten understiger 10 kBq/m3, lågriskmark. Mark med halter mellan 10 
och 50 kBq/m3 är normalriskmark och mark med halter över 50 kBq/m3 är högriskmark. 
Vid bedömning av mätresultat måste hänsyn tas till bl.a. årstid, jordart och 
grundvattennivå.  
 
Mätvärdena tyder på radonhalter inom normalriskintervallet. Halterna kan vara högre vid 
annan årstid med lägre grundvattennivå eller efter dränering. Det behövs radonskyddat 
byggande vid nybyggnation.  
 
 
Med hälsning   
 

Gilbert Jönsson, docent 

E193 
BILAGA B 
211104 //PQAB
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MILJÖANALYSER JORD+SAMMANSTÄLLNING

SAMTLIGA  PROVER, FYLLNING, ORGANISKT OCH MINERALJORD 

Provpunkt
Djup, m u 
my. Jordart

Arsenik As                
(mg/kg Ts)

Barium Ba                  
(mg/kg Ts)

Bly Pb          
(mg/kg Ts)

Kadmium Cd 
(mg/kg Ts)

Kobolt Co                   
(mg/kg Ts)

Koppar Cu                      
(mg/kg Ts)

Krom Cr                     
(mg/kg Ts)

Kvicksilver Hg                   
(mg/kg Ts)

Nickel Ni                      
(mg/kg Ts)

Vanadin V                
(mg/kg Ts)

Zink Zn        
(mg/kg Ts)

PAH-H                
(mg/kg Ts)

PAH-M               
(mg/kg Ts)

PAH-L                 
(mg/kg Ts)

1 0-0,4 sandig Mulljord, ev F 2,2 32 19 0,1 2,5 5,9 5,4 0,049 3,3 12 43 0,53 0,42 0,0225
2 0-0,3 sandig Mulljord, mullhaltig Sand 2,8 29 23 0,1 2,8 8,2 6,8 0,071 3,6 14 42 0,77 0,57 0,0225

*2 0,3-1,0 grusig siltig Sand 1,05 22 6,3 0,1 3,3 3,1 5,9 0,013 3,5 15 38 0,055 0,0375 0,0225
3 0-0,3 sandig Mulljord, ev F 1,05 35 22 0,1 2,6 6 5,4 0,048 3,1 13 52 0,51 0,38 0,0225
4 0-0,4 sandig Mulljord, ev F 3,2 56 43 0,27 3,3 9,6 7 0,12 3,9 16 110 3,8 3,8 0,3
5 0,2-0,5 F/mullhaltig grusig Sand 2,5 26 6,3 0,1 2,1 5,3 6,2 0,005 5,1 8,3 22 0,055 0,0375 0,0225
5 0,5-1,0 F/mullhaltig grusig Sand 2 37 15 0,1 3,8 6,3 7,5 0,065 6,2 13 180 0,57 0,51 0,085

MRR enligt NV 10 - 20 0,2 - 40 40 0,1 35 - 120 0,5 2 0,6
KM enligt NV 10 200 50 0,8 15 80 80 0,25 40 100 250 1 3,5 3
MKM enligt NV 25 300 400 12 35 200 150 2,5 120 200 500 10 20 15
FA enligt Avfall Sverige 1000 50000 2500 1000 1000 2500 1000 50 1000 10000 2500 50 1000 1000
Antal 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Min 1,1 22 6 0,1 2,1 3 5,4 0,005 3,1 8 22 0,055 0,0375 0,0225
Median 2 32 19 0,1 2,8 6 6 0,05 4 13 43 0,53 0,42 0,023
Medel 2,1 34 19 0,1 2,9 6 6 0,05 4 13 70 0,9 0,8 0,07
Max 3,2 56 43 0,27 4 9,6 8 0,12 6 16 180 3,8 3,8 0,3

Anm 1. Mörkgrön färg Markerar att halten understiger MRR, eller KM när MRR saknas. Klassning MRR-massor. * klassning från olja", se bilaga 1B
Grön färg Markerar att halten understiger KM. Klassning KM-massor.

Gul färg Markerar halt i intervallet KM-MKM. Klassning MKM-massor.
Orange färg Markerar halt i intervallet MKM-FA. Klassning IFA-massor.
Röd färg Markerar halt >FA. Klassning FA-massor.

Anm 2. Vid rapporterade "mindre än"värden har halva det utsvarade värdet här angetts, i ljusblå färg.

Prover av PQAB  oktober 2021
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MILJÖANALYSER JORD+SAMMANSTÄLLNING

SAMTLIGA  PROVER, FYLLNING, ORGANISKT OCH MINERALJORD 

Jordprover-OLJA, av PQAB  oktober 2021 (mg/kgTS).

Provpunkt nr
Djup, 

m.u.my. Jordart Bensen Toluen Etylbensen Xylen
Alifater 
>C5-C8

Alifater 
>C8-C10

Alifater 
>C10-C12

Alifater 
>C12-C16

Alifater 
>C5-C16

Alifater 
>C16-C35

Aromater 
>C8-C10

Aromater 
>C10-C16

Aromater 
>C16-C35 Oljetyp ()

*1 0-0,4 sandig Mulljord, ev F < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 Utgår
*2 0-0,3 sandig Mulljord, mullhaltig Sand < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 Utgår
2 0,3-1,0 grusig siltig Sand < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 11 < 4,0 < 0,90 < 0,50 Ospec

*3 0-0,3 sandig Mulljord, ev F < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 Utgår
*4 0-0,4 sandig Mulljord, ev F < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 < 10 < 4,0 0,91 1,2 Utgår
5 0,2-0,5 F/mullhaltig grusig Sand < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 Utgår

*5 0,5-1,0 F/mullhaltig grusig Sand < 0,0035 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 5,0 < 3,0 < 5,0 < 5,0 < 9,0 < 10 < 4,0 < 0,90 < 0,50 Utgår

min <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 <5,0 <3,0 <5,0 <5,0 <9 <10 <4,0 <0,90 < 0,50 -
max <0,0035 <0,10 <0,10 <0,10 <5,0 <3,0 <5,0 <5,0 <9 11 <4,0 0,91 1,2 -
Antal 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 -
NV-KM 0,012 10 10 10 25 25 100 100 100 100 10 3 10 -
NV-MKM 0,04 40 50 50 150 120 500 500 500 1000 50 15 30 -
FA 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 10000 - 10000 1000 1000 1000 -

Anm 1. Mörkgrön färg Markerar att halten understiger MRR när normal detektionsgräns understigs (<-värden). Klassning MRR-massor.

Grön färg Markerar att halten understiger KM. Klassning KM-massor.

Gul färg Markerar halt i intervallet KM-MKM. Klassning MKM-massor.

Orange färg Markerar halt i intervallet MKM-FA. Klassning IFA-massor.

Röd färg Markerar halt >FA. Klassning FA-massor.

*) klassning från PAH el metaller, se bilaga 1A

54 (155)



 

 

PQ Geoteknik & Miljö AB Adress Telefon Org.nr 
 Järngatan 33 040-41 64 90 556628-1068 
 234 35 Lomma E-post Bankgiro 
 www.pqab.se pqab@pqab.se 5436-2249 

 
 
2021-11-02 
E193 
Eslöv, Löberöd ICA nära, Ölycke 1:228 
Geo- och markmiljöundersökning 

 
 
 
 
 
BILAGA 2 
Laboratorieanalyser, verifikat 
 
 
 
Sida  0 Denna försättssida 
Sida  1-21 Jordanalyser 

55 (155)

http://www.pqab.se/
mailto:pqab@pqab.se


Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-193988-01

EUSELI2-00936096
Í%SQbÂ!#?_7Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

E193_Eslöv, Löberöd, ICA

PQ Geoteknik & Miljö AB

Ciprian Costin

Järngatan 33

234 35 LOMMA
Kundnummer: SL8437711

Provbeskrivning:

177-2021-10130368Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0-0,4

CC

Provet ankom:

JordMatris:

2021-10-12

Utskriftsdatum: 2021-10-15

2021-10-12Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 1

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%89.5Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts0.060Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.071Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.19Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.074Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.063Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.078Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.17Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.14Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.058Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.42Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.53Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.47Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.52Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.99Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts2.2Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17294-2:2016

25%

mg/kg Ts32Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts19Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts2.5Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts5.9Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts5.4Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.049Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts3.3Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts12Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts43Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

 pqab  (pqab@pqab.se)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

E193_Eslöv, Löberöd, ICA

PQ Geoteknik & Miljö AB

Ciprian Costin

Järngatan 33

234 35 LOMMA
Kundnummer: SL8437711

Provbeskrivning:

177-2021-10130369Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0-0,3

CC

Provet ankom:

JordMatris:

2021-10-12

Utskriftsdatum: 2021-10-15

2021-10-12Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 2

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%81.5Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts0.094Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.11Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.26Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.11Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.092Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58

59 (155)



AR-21-SL-193998-01

Í%SQbÂ!#?i*Î

EUSELI2-00936096

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.097Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.24Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.20Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.086Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.57Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.77Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.68Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.70Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts1.4Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts2.8Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17294-2:2016

25%

mg/kg Ts29Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts23Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts2.8Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts8.2Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts6.8Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.071Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts3.6Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts14Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts42Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

 pqab  (pqab@pqab.se)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Eurofins Environment Testing Sweden AB
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Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

E193_Eslöv, Löberöd, ICA

PQ Geoteknik & Miljö AB

Ciprian Costin

Järngatan 33

234 35 LOMMA
Kundnummer: SL8437711

Provbeskrivning:

177-2021-10130370Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0,3-1,0

CC

Provet ankom:

JordMatris:

2021-10-12

Utskriftsdatum: 2021-10-15

2021-10-12Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 2

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%85.8Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts11Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

OspecOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 2.1Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17294-2:2016

25%

mg/kg Ts22Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts6.3Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts3.3Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts3.1Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts5.9Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.013Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts3.5Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts15Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts38Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

 pqab  (pqab@pqab.se)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

E193_Eslöv, Löberöd, ICA

PQ Geoteknik & Miljö AB

Ciprian Costin

Järngatan 33

234 35 LOMMA
Kundnummer: SL8437711

Provbeskrivning:

177-2021-10130371Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0-0,3

CC

Provet ankom:

JordMatris:

2021-10-12

Utskriftsdatum: 2021-10-15

2021-10-12Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 3

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%83.8Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts0.051Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.070Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.18Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.067Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.063Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.053Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.16Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.14Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.064Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.38Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.51Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.45Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.49Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.94Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 2.2Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17294-2:2016

25%

mg/kg Ts35Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts22Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts2.6Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts6.0Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts5.4Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.048Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts3.1Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts13Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts52Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

 pqab  (pqab@pqab.se)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

E193_Eslöv, Löberöd, ICA

PQ Geoteknik & Miljö AB

Ciprian Costin

Järngatan 33

234 35 LOMMA
Kundnummer: SL8437711

Provbeskrivning:

177-2021-10130372Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0-0,4

CC

Provet ankom:

JordMatris:

2021-10-12

Utskriftsdatum: 2021-10-15

2021-10-12Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 4

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%83.9Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts0.91Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts0.97Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts1.2Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts0.46Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.53Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts1.2Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.64Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.46Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.095Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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mg/kg Ts0.15Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.13Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.032Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.97Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.082Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts1.5Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts1.2Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.46Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.30Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts3.8Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts3.8Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts3.4Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts4.5Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts7.9Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts3.2Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17294-2:2016

25%

mg/kg Ts56Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts43Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.27Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts3.3Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts9.6Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts7.0Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.12Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts3.9Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts16Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts110Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

 pqab  (pqab@pqab.se)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58

70 (155)



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

E193_Eslöv, Löberöd, ICA

PQ Geoteknik & Miljö AB

Ciprian Costin

Järngatan 33

234 35 LOMMA
Kundnummer: SL8437711

Provbeskrivning:

177-2021-10130373Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0-0,2-0,5

CC

Provet ankom:

JordMatris:

2021-10-12

Utskriftsdatum: 2021-10-15

2021-10-12Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 5

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%95.5Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58

71 (155)



AR-21-SL-194329-01

Í%SQbÂ!#EÃRÎ

EUSELI2-00936096

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts2.5Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17294-2:2016

25%

mg/kg Ts26Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts6.3Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts2.1Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts5.3Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts6.2Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts5.1Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts8.3Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts22Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

 pqab  (pqab@pqab.se)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-21-SL-194330-01

EUSELI2-00936096
Í%SQbÂ!#EÄ[Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

E193_Eslöv, Löberöd, ICA

PQ Geoteknik & Miljö AB

Ciprian Costin

Järngatan 33

234 35 LOMMA
Kundnummer: SL8437711

Provbeskrivning:

177-2021-10130374Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0,5-1,0

CC

Provet ankom:

JordMatris:

2021-10-12

Utskriftsdatum: 2021-10-15

2021-10-12Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 5

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%90.7Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.10m/p/o-Xylen a)EPA 5021, Intern metod30%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)Beräknad från analyserad 

halt

30%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/Metylbenso(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyrener/Metylfluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Summa Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts0.078Benso(a)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.075Krysen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.17Benso(b,k)fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.088Benso(a)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.071Indeno(1,2,3-cd)pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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mg/kg Ts0.055Naftalen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)SS-ISO 18287:2008, mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)SS-ISO 18287:2008, mod30%

mg/kg Ts0.092Fenantren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.21Fluoranten a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.18Pyren a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.077Benso(g,h,i)perylen a)SS-ISO 18287:2008, mod25%

mg/kg Ts0.085Summa PAH med låg molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.51Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.57Summa PAH med hög molekylvikt a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.50Summa cancerogena PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts0.67Summa övriga PAH a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts1.2Summa totala PAH16 a)Beräknad från analyserad 

halt

mg/kg Ts2.0Arsenik As a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17294-2:2016

25%

mg/kg Ts37Barium Ba a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts15Bly Pb a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts3.8Kobolt Co a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts6.3Koppar Cu a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts7.5Krom Cr a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts0.065Kvicksilver Hg a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 17852:2008mod

20%

mg/kg Ts6.2Nickel Ni a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts13Vanadin V a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

mg/kg Ts180Zink Zn a)SS 28311:2017mod/SS-EN 

ISO 11885:2009

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Kopia till:

 pqab  (pqab@pqab.se)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v58
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Kommunstyrelsens arbetsutskott  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

§ 42    KS.2021.0030 

Samråd för detaljplan för Ölycke 1:228 i Löberöd, Eslövs kommun  

Ärendebeskrivning  
Industritekniska gruppen AB skickade den 5 januari 2021 in en begäran om 
planbesked för fastigheten Ölycke 1:228 för Torget i Löberöd AB:s räkning. 
Sökanden önskar pröva om det är lämpligt att utöka handelsverksamheten inom 
fastigheten. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 13 april 2021 § 46 att lämna positivt 
planbesked för detaljplan Ölycke 1:228 i Löberöd. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Samråd för detaljplan för Ölycke 1:228 i Löberöd, Eslövs 

kommun 
 Plankarta, samrådshandling för detaljplan för Ölycke 1:228 
 Planbeskrivning, samrådshandling för detaljplan för Ölycke 1:228 
 Markteknisk undersökningsrapport (MUR) och PM, Geoteknik och Markmiljö, 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 46, 2021 Planbesked för fastigheten 

Ölycke 1:228, Eslövs kommun 
 

Beredning 
Kommunledningskontoret har tagit fram förslag till samrådshandlingar för Detaljplan 
för Ölycke 1:228 i Löberöd, Eslövs kommun. 
 
Syftet med detaljplanen är att pröva utökad handelsverksamhet i centrala Löberöd 
genom att möjliggöra för en tillbyggnad av ICA Nära. Planen ska även säkerställa 
hantering av dagvatten samt en god trafiksituation kring butiken. 
 
Planförslaget är i enlighet med Eslövs översiktsplan 2035, som antogs av 
kommunfullmäktige den 28 maj 2018 § 50. Markanvändningen för området är i 
översiktsplanen stadsbygd och i översiktsplanen står det även för Löberöd att 
”Kommunen verkar för att bibehålla och utveckla servicen, eftersom den är av stor 
vikt för Löberöd och för omkringliggande landsbygd och mindre byar”. 
 
Detaljplanen reglerar användning för centrumändamål, vilket enligt Boverket ska 
tillämpas för områden för kombinationer av handel, service, tillfällig vistelse, 
samlingslokaler, kontor och annan jämförlig verksamhet som ligger centralt eller på 
annat sätt ska vara lätta att nå. I dagsläget utgör ICA Nära den enda verksamheten 
inom fastigheten. Kommunledningskontoret bedömer att det är lämpligt att planlägga 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

för centrumändamål för att skapa en flexibel användning av fastigheten. Det centrala 
läget i Löberöd gör att fastigheten skulle kunna lämpa sig för att innehålla den typen 
av funktioner som Boverket anger utöver handel. 

Beslut 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Detaljplan för fastigheten Ölycke 
1:228, i Löberöd, Eslövs kommun ska hållas tillgänglig för samråd. 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att sista dag för samråd är den 8 juni 
2022. 

Beslutet skickas till  
Sökande 
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§ 46    KS.2021.0030 

Planbesked för fastigheten Ölycke 1:228, Eslövs kommun  

Ärendebeskrivning  
Industritekniska gruppen AB har ansökt om planbesked för fastigheten Ölycke 1:228 
för Torget i Löberöd AB:s räkning (ICA nära). Ansökan inkom den 5 januari 2021. 
Företaget vill utöka handelsverksamheten för att klara kundunderlaget för den starkt 
tillväxande orten samt för att kunna förbättra varumottagningslogistiken. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Positivt planbesked för fastigheten Ölycke 1:228 i Löberöd, 

Eslövs kommun 
 Ansökan om planbesked Ölycke 1:228 
 Projektplan detaljplan för Ölycke 1:228 i Löberöd, Eslövs kommun 
 

Beredning 
Löberöd har en stadsmässig bykärna med rik kulturmiljö och god offentlig och 
kommersiell service för sin storlek. Den höga servicegraden gör byn attraktiv och 
livskraftig. Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten för en tillbyggnad av 
ICA nära i Löberöd. Området är planlagt sedan tidigare. 
 
Kommunledningskontoret bedömer att det är lämpligt att ta fram en detaljplan för att 
ICA nära i Löberöd ska kunna bygga ut och utvecklas. I översiktsplanen är den 
aktuella fastigheten markerad som stadsbygd så förslaget är förenligt med gällande 
översiktsplan. En ny tillbyggnad kommer att ta en grönyta i anspråk som ligger inom 
ICA-handlarens fastighet, men kommunledningskontoret bedömer att intresset att 
utveckla verksamheten väger tyngre än att behålla grönytan. Grönytan består av en 
gräsmatta så dess främsta funktion är att infiltrera och rena dagvatten. Grönytans 
funktion som försvinner vid exploateringen är möjlig att kompensera och på vilket 
sätt det ska ske kan utredas i samband med detaljplanen. I kommande planarbete 
behöver det även undersökas om det finns möjlighet att bevara björkallén. 
 
Enligt befolkningsprognosen från 2020 så kommer Löberöd att öka med 62 personer 
mellan 2019-2022. Den främsta anledningen är det ökade bostadsbyggandet, som 
framförallt sker i den östra delen av Löberöd i linje med översiktsplanens intentioner. 
Efter 2022 förväntas Löberöd dock ha en mycket mindre befolkningsökning eftersom 
bostadsbyggandet förväntas minska. En ökning av invånarantalet i Löberöd kommer 
utgöra ytterligare ett ökat kundunderlag för ICA nära i Löberöd. Att bibehålla och 
utveckla servicen i Löberöd är viktigt. 
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Kommunledningskontoret kommer att teckna planavtal med sökande innan 
planarbetet inleds och kommunledningskontoret avser att handlägga detaljplanen 
med standardförfarande. 
 
Enligt modellen för prioritering av detaljplaner ska detaljplanen tilldelas prioritering 
3 eftersom det inte är tillräckligt många tillkommande arbetsplatser för att den ska 
uppfylla kriterium för prioritering 1 eller 2. Det innebär att detaljplanen placeras i kö 
efter planbeskedet och när den påbörjas hanteras den som en detaljplan med prioritet 
2. Starttiden för detaljplaner med prioritet 3 är inom 2 år efter beslut om positivt 
planbesked. 
 
Kommunledningskontoret har varit i kontakt med ICA-handlaren som har framfört 
att detaljplanen bör tilldelas en högre prioritering. Handlaren har framfört att den 
fysiska arbetsmiljön inte är bra, vilken kommer kunna förbättras avsevärt i och med 
en tillbyggnad. De lyfter också fram att det ökade kundunderlaget gör att 
verksamheten behöver utvecklas med utökade volymer, vilket kräver att ytterligare 
butiksyta tillkommer för verksamheten. Mataffären är viktig för Löberöd och 
utvecklingen av verksamheten behöver ske så snart som möjligt. 

Yrkanden 
Catharina Malmborg (M) yrkar med instämmande av Janet Andersson (S) och 
Madeleine Atlas (C) bifall till Kommunledningskontorets förslag till beslut med 
ändringen att detaljplan för Ölycke 1:228 i Löberöd, Eslövs kommun prioriteras 
upp från prioritering 3 till prioritering 1. 

Beslut 
- Positivt planbesked ges för detaljplan för Ölycke 1:228 i Löberöd, Eslövs kommun. 
- Kommunledningskontoret ges i uppdrag att upprätta detaljplan för fastigheten 
Ölycke 1:228 i Löberöd, Eslövs kommun. 
- Detaljplan för Ölycke 1:228 i Löberöd, Eslövs kommun prioriteras upp från 
prioritering 3 till prioritering 1. 

Beslutet skickas till  
Sökande 
VA SYD, registrator@vasyd.se 
Räddningstjänsten, info@rsyd.se 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
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2022-05-25 
Alexandra Julin Barn- och familjenämnden 
0413-622 10 
alexandra.julin@eslov.se  
 
 
 

Barn och Utbildning  1(2) 
Postadress: 241 80 Eslöv  |  Besöksadress: Stadshuset, Gröna torg 2 
Telefon: 0413-620 00  |  E-post: barn.och.utbildning@eslov.se  |  www.eslov.se 
 

 

Revidering av Barn- och familjenämndens 
delegeringsordning avseende mottagande av elev på 
försök att prova annan skolform 

Ärendebeskrivning 
Revidering av delegat i delegationsordningens nummer F20, beslut om mottagande 
av elev på försök för att prova annan skolform, behöver ändras för att tydliggöra 
ärendehantering i mottagande och placering av barn och elev. 

Beslutsunderlag 
Förslag till beslut - Revidering av Barn- och familjenämndens delegeringsordning 

Beredning 
Barn och Utbildning har under våren bildat en tvärprofessionell grupp för 
samordning vid fråga om målgruppstillhörighet. I samband med uppstarten av den 
nya samordningen har arbetsflöden genomlysts och utvecklats. Avdelningschefen är 
delegerad att fatta beslut om mottagande (inskrivning) av elev i grundsärskola med 
vårdnadshavares medgivande. I vissa fall kan elevens vårdnadshavare önska att 
eleven provar den andra skolformen innan slutgiltig inskrivning i grundsärskola sker. 
För att underlätta och tydliggöra ärendehantering av målgruppstillhörighet föreslås 
nu att avdelningschefen delegeras både beslut om mottagande och beslut om 
mottagande på försök. Revideringen leder till en mer effektiv och rättssäker 
ärendehantering och har minimala konsekvenser för barn och elev. 

Förslag till beslut 
- Ändring av delegat i delegationsordningens punkt F20 från rektor till 

avdelningschef godkänns. 

Beslutet skickas till 
Avdelningschef grundskola 
Enhetschef, barn- och elevstödsenheten 
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Jörgen Larsson Alexandra Julin 
Förvaltningschef Administrativ controller 
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DELEGERINGS- 
ORDNING 

 
för Barn- och familjenämnden 

 
Antagen av Barn- och familjenämnden  

2012-12-12 
 
 
 

Reviderad 2013-03-11, 2014-02-12, 2014-09-17, 2016-03-16, 2016-04-13, 2016-05-18, 2017-02-15,    
2018-05-16, 2018-10-17, 2018-11-14, 2019-04-10, 2019-05-15, 2019-08-14, 2020-01-22, 2020-02-19,  

2020-05-13, 2021-10-13, 21-11-10, 22-01-19, 22-04-20 
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1. Förteckning över förkortningar 
 
Delegater 
Aa Administrativ assistent 
Ac Avdelningschef för grundskoleavdelning, förskoleavdelning, resursavdelning.  

När förkortningen används i en delegeringspunkt avses den avdelningschef vars 
avdelning är berörd av frågan som delegeringspunkten rör. 

AdmC Administrativ chef 
AdmCon Administrativ controller 
Admass Administrativ assistent 
AU Arbetsutskott 
Ech Enhetschef för Barn- och elevstödsenheten, Familjeenheten, Utredningsenheten 
Ek Ekonom 
Fc Förvaltningschef 
Fhsk Familjehemssekreterare  
Frs Familjerättssekreterare 
Lex Sarah-  Kvalitetssamordnare resursavdelningen  
utredare  
Ordf Ordförande 
R Rektor (med rektor avses chef för förskola, grundsärskola respektive grundskola 

i enlighet med 2 kap. 9 § skollagen) 
R-Sär Rektor för särskolan  
Rc Respektive chef 
Ssk Socionom med arbetsplats vid resursavdelningens utredningsenhet 
Ut Utredare 
Namngivna BoF ledamöter och ordförande samt namngivna tjänstemän enligt särskild lista, se 
beslut BoF 2018-05-16, § 75. 
 
Författningar m.m. 
Bb = Basbelopp 
BrB = Brottsbalken 
DL =   Diskrimineringslag 
DSF  =   Dataskyddsförordningen 
FB = Föräldrabalken 
FL = Förvaltningslagen 
KL = Kommunallagen 
LSS = Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 
LuL = Lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare 
LVU = Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga 
MBL = Lag om medbestämmande i arbetslivet  
OSL = Offentlighets- och sekretesslagen 
Sf = Skolförordningen 
SkolL = Skollagen 
SoF = Socialtjänstförordningen 
SoL = Socialtjänstlagen 
TF = Tryckfrihetsförordningen 
ÄktB = Äktenskapsbalken 
 
FR = Förvaltningsrätten 
KamR  =   Kammarrätten 
ÖKN = Skolväsendets överklagandenämnd 
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1. Bestämmelser kring kommunal delegation 
 
Med delegering avses att nämnden överför självständig beslutanderätt till en delegat. 
Delegatens uppdrag är att på nämndens vägnar fatta beslut i vissa ärenden. Syftet med 
delegering från lagstiftarens sida är att möjliggöra anpassning av arbetsformerna till lokala 
förhållanden samt att avlasta de förtroendevalda. Delegering till tjänstemän ger dessutom en 
ökad effektivitet och bättre service. 
 
Delegationsbestämmelser regleras i kommunallagen enligt följande: 
 
 
A. Kommunfullmäktiges delegation till utbildningsnämnden (5 kap. KL) 
 
Fullmäktiges delegationsrätt, 2 §  Fullmäktige får uppdra åt en nämnd att i fullmäktiges 

ställe besluta i ett visst ärende eller en viss grupp av 
ärenden. Ärenden som anges i 1 § första stycket eller som 
enligt lag eller annan författning ska avgöras av 
fullmäktige får dock inte delegeras till nämnderna. 

 
Fullmäktiges finansbemyndigande, 4 § I samband med att budgeten fastställs eller anslag annars 

beviljas får fullmäktige uppdra åt en nämnd att genomföra 
en viss verksamhet inom ramen för de riktlinjer om 
verksamheten som fullmäktige har fastställt, om inte 
något annat följer av lag eller annan författning. 

 
 
 
B. Barn- och familjenämndens uppgifter (6 kap. KL) 
 
Nämndernas beslutanderätt, 3 §   Nämnderna beslutar i frågor som rör förvaltningen och i 

frågor som de enligt lag eller annan författning ska ha 
hand om. 
Nämnderna beslutar också i frågor som fullmäktige har 
delegerat till dem. 

 
Beredning, 4 §   Nämnderna bereder fullmäktiges ärenden och ansvarar 

för att fullmäktiges beslut verkställs. 
 
Återredovisning från nämnd, 5 §   Nämnderna ska redovisa till fullmäktige hur de har 

fullgjort sådana uppdrag som fullmäktige har lämnat till 
dem med stöd av 5 kap. 2 och 4 §§. 
Fullmäktige ska besluta om omfattningen av 
redovisningen och formerna för den. 
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C.   Barn- och familjenämndens delegation (6 kap. KL) 
 
Nämndsdelegation, 37 §   En nämnd får uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot 

eller ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett visst 
ärende eller en viss grupp av ärenden. En nämnd får även 
uppdra åt en anställd att besluta enligt 7 kap. 5–8 §§. 

 
Delegationsförbud, 38 §  Beslutanderätten får inte delegeras när det gäller 

 
1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, 

omfattning eller kvalitet, 
2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom 

yttranden med anledning av att beslut av nämnden i 
dess helhet eller av fullmäktige har överklagats, 

3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, 
om de är av principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt, 

4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och 
som lämnats över till nämnden, eller 

5. ärenden som enligt lag eller annan författning inte får 
delegeras. 

 
Brådskande ärenden, 39 §  En nämnd får uppdra åt ordföranden, eller en annan 

ledamot som nämnden har utsett, att besluta på nämndens 
vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens 
avgörande inte kan avvaktas. 

 
Anmälan av beslut, 40 §  Nämnden ska besluta i vilken utsträckning beslut som har 

fattats med stöd av uppdrag enligt 37 § ska anmälas till 
den. Beslut som inte anmäls ska protokollföras särskilt, 
om beslutet får överklagas enligt bestämmelserna i 13 
kap. 
Sådana beslut som avses i 39 § ska anmälas vid nämndens 
nästa sammanträde. 
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D.   Barn- och familjenämndens delegation till anställda (7 kap. KL) 
 
Nämndsdelegation, 5 §   En nämnd får uppdra åt en anställd hos kommunen eller 

landstinget att besluta på nämndens vägnar i ett visst 
ärende eller en viss grupp av ärenden, dock inte i de fall 
som avses i 6 kap. 38 §. 

 
Vidaredelegation, 6 §  Om en nämnd med stöd av 5 § uppdrar åt en 

förvaltningschef inom nämndens verksamhetsområde att 
fatta beslut, får nämnden överlåta åt förvaltningschefen att 
i sin tur uppdra åt en annan anställd inom kommunen eller 
landstinget att fatta beslutet. 

 
Brukarmedverkan, villkor, 7 §  Om en nämnd med stöd av 5 § uppdrar åt en anställd att 

besluta på nämndens vägnar, får nämnden ställa upp 
villkor som innebär att brukarna av nämndens tjänster ska 
ges tillfälle att lägga fram förslag eller att yttra sig, innan 
beslutet fattas. 
Nämnden får också bestämma att en anställd får fatta 
beslut endast om företrädare för brukarna har tillstyrkt 
beslutet. 

 
Anmälan av beslut, 8 §  Nämnden ska besluta om i vilken utsträckning beslut som 

har fattats med stöd av uppdrag enligt 5 och 6 §§ ska 
anmälas till den. Beslut som inte anmäls ska 
protokollföras särskilt, om beslutet får överklagas enligt 
bestämmelserna i 13 kap. 
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2. Beslut och anvisningar för delegation 
 
1. Beslut i brådskande ärenden delegeras till nämndens ordförande i enlighet med 6 kap. 39 § KL 

och delegeringspunkten K22. Vid ordförandes förhinder övergår beslutanderätten i första hand 
till första vice ordförande och vid dennes förhinder övergår beslutanderätten till andra vice 
ordförande.  

 
2.  Ärenden som delegerats till förvaltningschefen får denne delegera vidare till annan anställd 

inom förvaltningen i enlighet med 7 kap. 6 § KL och delegeringspunkten K23 endast om det 
framgår av den specifika delegeringspunkten. Förvaltningschefen har alltid rätt att delegera 
vidare ärenden som delegerats till denne till biträdande förvaltningschef. I övrigt föreligger 
ingen rätt till vidaredelegering. 
 

3. Den beslutsnivå som anges i delegeringsordningen anger lägsta tillåtna delegatsnivå. Överordnad 
befattningshavare har därmed alltid delegationsrätt även om detta inte uttryckligen anges för 
respektive beslutstyp. 
 

4. Vid förhinder för delegat inträder ställföreträdande befattningshavare i dennes ställe. Är 
ställföreträdare ej utsedd eller om denne är förhindrad utövas delegats beslutanderätt av närmast 
överordnad befattningshavare.  

 
5. Biträdande enhetschef vid socialtjänstens utredningsenhet är i denna delegeringsordning att 

jämställa med enhetschef.  
 
6. Beslut som fattas på delegation har samma rättsverkan som om nämnden fattat beslutet. Om 

delegaten finner att ett ärende är av principiell natur eller annars av större vikt ska ärendet 
underställas nämnden för beslut. 

 
7. Det åligger delegat att i förekommande fall föra förhandlingar enligt 11 och 12 §§ MBL samt 

lämna information enligt 19 § samma lag. 
 
8. Beslutsfattare ska lämna besvärshänvisning till myndighetsbeslut som kan överklagas (33 §§ 

FL).  
 
9. Delegationsbeslut ska anmälas till nämnden via diarieföringssystemet Platina eller i form av en 

för detta syfte upprättad lista. 
 

10. Inom resursavdelningen inträder delegationsrätt för socialsekreterare efter en viss tids (normalt 3 
månaders) anställning och efter godkännande av enhetschef. 

 
11.  Med delegaten ”delegaten i ursprungsbeslutet” åsyftas delegaten som har fattat det ursprungliga 

beslutet i ärendet. Vid överklagan av ett beslut eller en dom som fattats av en överinstans, är 
ursprungsdelegaten den delegat som fattat beslutet som föranlett ärendet hos överinstansen.   
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F. Skollagen m.m. 
Nr  Ärendebeskrivning Författning Delegat Anmärkning 

 Brister och klagomål     

F1 Beslut om vidtagande av nödvändiga åtgärder om brister 
framkommer i verksamheten 

a) på förvaltningsövergripande nivå 

b) på avdelningsnivå  

4 kap. 7 § och 25 
kap. 8 § 2 st. SkolL 

 
 

Fc 
Ac 

Observera att åtgärder rörande allvarliga brister 
alltid ska beslutas av nämnden i enlighet med 6 
kap 38 § 3 p. KL 

F2 Motta och utreda klagomål mot utbildning samt ta beslut 
om vidtagande av nödvändiga åtgärder 

a) vid klagomål som inkommer till enskild enhet 

b) vid klagomål som inkommer till huvudman 

4 kap. 8 §§ och 25 
kap. 8 § 2 st. SkolL 

 

 
R, enhetschef 

Ac 

Observera att åtgärder på 
förvaltningsövergripande nivå beslutas av Fc, se 
F1 

 Kränkande behandling och diskriminering    

F3 Upprättande av plan och annan dokumentation för 
målinriktat arbete mot kränkande behandling och 
diskriminering 

6 kap. 8 § SkolL 
och 3 kap. 20 § DL 

R, enhetschef Upprättas vid varje enhet. 

F4 Utreda anmälan om kränkande behandling eller 
diskriminering samt vidta åtgärder vid konstaterad 
kränkning eller diskriminering 

6 kap. 10 § SkolL 
och 2 kap. 7 § DL 

R, enhetschef  

F5 För huvudmannens räkning motta anmälningar från R 
om kränkande behandling eller diskriminering av barn 
eller elev 

6 kap. 10 § SkolL Ac Anmälan ska anmälas till nämnden. 

 Skolplikt    

F6 Ansvar för att eleven fullgör sin skolgång  7 Kap. 22§ SkolL 

 

R I samverkan med ansvarig för elevregister på 
central förvaltning. 
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F7 Ansvar för att skolpliktiga barn som inte går i skolan på 
något annat sätt får föreskriven utbildning 

7 kap. 21 §§ SkolL Ac  

F8 Beslut om att barn får börja fullgöra skolplikten utan att 
ha gått ut förskoleklassen i grundsärskolan höstterminen 
det år barnet fyller 6 år eller om barnet har beviljats 
uppskjuten skolplikt. 

7 kap. 11a § 2 st. 3 
p. och 11b § SkolL. 

R sär  

F9 Prövning av uppskjuten skolplikt till 7 år 7 kap. 10 § SkolL Ac grundskola Beslutet kan överklagas till ÖKN. 

F10 Prövning av skolpliktens förlängning 7 kap. 13 § SkolL Ac Beslutet kan överklagas till ÖKN. 

F11 Prövning av tidigare upphörande av skolplikten 7 kap. 14 § SkolL R 

 

Beslutet kan överklagas till ÖKN. 

F12 Prövning av slutförande av skolgång efter skolpliktens 
upphörande 

7 kap. 15 och 16 §§ 
SkolL 

Ac  

F13 Beslut om rätt att fullgöra skolplikten på annat sätt än 
som anges i skollagen samt återkallelse av medgivande  

24 kap. 23 och 24 
§§ SkolL 

AU Beslutet kan överklagas till FR. 

F14 Beslut om upphörande av skolplikt på grund av varaktig 
vistelse utomlands 

7 kap. 2 § 2 st. 
SkolL. 

AU  

F15 Föreläggande för vårdnadshavare att fullgöra sina 
skyldigheter när elev inte fullgör sin skolgång 

7 kap. 23 § SkolL Ac Beslutet kan överklagas till FR. 

F16 Föreläggande om vite för vårdnadshavare att fullgöra 
sina skyldigheter när elev ej inte fullgör sin skolgång 
och ansökan om utdömande av vite hos FR 

7 kap. 23 § SkolL 
och 6 § lag om 
viten 

AU Beslutet kan överklagas till FR. 

F17 Beslut om särskild undervisning i hemmet 24 kap. 20 – 22 §§ 
SkolL 

R Samtycke ska inhämtas från vårdnadshavarna 

 Mottagande och placering av barn och elev    
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F18 Mottagande (inskrivning) av elev i grundsärskola med 
vårdnadshavares medgivande 

7 kap. 5 § SkolL Ac 

 

Beslutet kan överklagas till ÖKN.  

F19 Mottagande (Inskrivning) av elev i grundsärskola utan 
vårdnadshavares medgivande 

7 kap. 5 § SkolL AU Beslutet kan överklagas till ÖKN. 

F20 Mottagande av elev på försök för att prova annan 
skolform 

7 kap. 8 § SkolL Ac   

F21 Mottagande av integrerad elev i annan skolform 7 kap. 9 § SkolL R   

F22 Beslut om erbjudande av förskola till barn med behov av 
särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola  

8 kap. 7 § SkolL R  

F23 Beslut om erbjudande av utbildning i fritidshem till elev 
som på grund av behov av särskilt stöd i sin utveckling 
eller familjens situation i övrigt behöver utbildning i 
fritidshem 

14 kap. 5 och 6 §§ 
SkolL 

R  

F24 Överenskommelse med annan kommun om mottagande 
av barn i förskola vid särskilda skäl 

8 kap. 12 § 3 st. 
SkolL 

Ac  

F25 Beslut om mottagande av barn i förskolan från annan 
kommun  

8 kap. 13 § SkolL  R Inhämta yttrande från barnets hemkommun i de 
fall beslutet motiveras av särskilda skäl. 

  

F26 Beslut om tidigare mottagande i förskoleklass 7 kap. 11 § SkolL R grundskola Rektor på grundskolan ska samråda med rektor på 
förskolan innan beslut fattas. 

F27 Beslut om placering av barn eller elev vid en av 
kommunens skolor 

Vid beslut om placering i förskoleklass eller sjunde klass 
i grundskola 

a) Under skolval 

9 kap. 15 §, 10 kap. 
30 § och 11 kap. 29 
§ SkolL 

 

 

 

Ac 
 

Beslut som innebär placering vid en annan 
skolenhet än den vårdnadshavaren önskar enligt 9 
kap. 15 § 2 st., 10 kap. 30 § 2 st. och 11 kap. 29 § 
2 st. kan överklagas till ÖKN. 
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b) Under eller innan läsår när skolval är avslutat 

c) Vid beslut om placering i förskoleklass, grundskola 
och grundsärskola i övrigt 

R 

 

R 

F28 Beslut om mottagande av barn eller elev i förskoleklass, 
grundskolan eller grundsärskolan från annan kommun  

Vid beslut om mottagande av elev i förskoleklass eller 
sjunde klass i grundskola 

a) Under skolval 

b) Under eller innan läsår när skolval är avslutat 

c) Vid beslut om mottagande av barn eller elev i 
förskoleklass, grundskola och grundsärskola i övrigt 

9 kap. 13 §, 10 kap. 
25-28 §§, 11 kap. 
25-27 §§ SkolL 

 

 

 

Ac 
 

R 
 

R 

Beslut enligt 9 kap. 13 §, 10 kap. 25 § och 11 kap. 
25 § som går den som beslutet angår emot kan 
överklagas till ÖKN. 

Inhämta yttrande från barnets hemkommun i de 
fall beslutet motiveras av särskilda skäl. 

F29 Överenskommelse med annan kommun om att denna i 
sin förskoleklass, grundskola eller grundsärskola ska ta 
emot barn eller elev  

9 kap. 12 § 3 st., 10 
kap. 24 § 3 st. och 
11 kap. 24 § 2 st. 2 
p. SkolL 

Ac 

 

Överenskommelse kan endast ingås om det finns 
särskilda skäl 

 Skolskjuts    

F30 Beslut om skolskjuts barn eller elev 

  

9 kap. 15b, 15c och 
21a §§, 10 kap. 32, 
33 och 40 §§, 11 
kap. 31, 32 och 39 
§§ SkolL 

Skolskjutssamor
dnare 

Beslut enligt 9 kap. 15 b § 1 st., 9 kap. 15 c § 1 st., 
10 kap. 32 § 1 st., 10 kap. 33 § 1 st., 11 kap. 31 § 
1 st., 11 kap. 32 § 1 st. kan överklagas till FR. 

F31 Utformning av hållplatser för skolskjuts 2 § 2 st skolskjuts-
förordning 

Skolskjutssamor
dnare 

 

F32 Undervisning av elever om undvikande av olyckor i 
samband med skolskjuts 

2 § 3 st skolskjuts-
förordning 

R och 
enhetschef 
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 Bidrag och ersättning    

F33 Beslut om bidrag (grundbelopp) till fristående 
förskola/förskoleklass/grundskola/grundsärskola 
/pedagogisk omsorg/fritidshem  

8 kap. 21 och 22 
§§, 9 kap. 19 och 
20 §§, 10 kap. 37 
och 38 §§, 11 kap. 
36 och 37 §§, 14 
kap. 15 och 16 §§ 
och 25 kap. 11 och 
12 §§ SkolL och 14 
kap. 1-7 §§ Sf 

Fc Baseras på nämndens årliga beslut angående 
grundbelopp. 

Beslutet kan överklagas till FR. 

F34 Beslut om bidrag (tilläggsbelopp) till fristående 
förskola/förskoleklass/grundskola/grundsärskola/fritidsh
em/pedagogisk omsorg 

8 kap. 21 och 23 
§§, 9 kap. 19 och 
21 §§, 10 kap. 37 
och 39 §§, 11 kap. 
36 och 38 §§, 14 
kap. 15 och 17 §§ 
och 25 kap. 11 och 
13 §§ SkolL 

Ac Beslutet kan överklagas till FR. 

F35 Beslut om bidrag (tilläggsbelopp) till 
förskola/förskoleklass/grundskola/grundsärskola/fritidsh
em med kommunal huvudman  

 Ac  

F36 Överenskommelse med annan kommun om 
interkommunal ersättning 
 
a) för elev som går i förskola, förskoleklass, grundskola, 
grundsärskola och/eller fritidshem i annan kommun 

 
 
b) för elev från annan kommun som går i förskola, 
förskoleklass, grundskola, grundsärskola och/eller 
fritidshem i kommunen 

8 kap. 17 §, 9 kap. 
16 §, 10 kap. 34 §, 
11 kap. 33 § och 14 
kap. 14 § SkolL. 

 

 

Handläggare 
interkommunala 

ersättningar 

 

           R 
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F37 Beslut om enskild huvudman för pedagogisk omsorg har 
rätt till bidrag 

25 kap. 10 § SkolL Ac Beslutet kan överklagas till FR. 

F38 Beslut om bidrag till enskild huvudman för 
fritidsverksamhet som erbjuder öppen fritidsverksamhet 
till elev 

25 kap. 15 § SkolL.  Ac Beslutet kan överklagas till FR. 

F39 Beslut om bidrag till enskild huvudman för öppen 
fritidsverksamhet, öppen förskola och pedagogisk 
omsorg under kvällar, nätter och helger 

25 kap. 16 § SkolL Ac  

 Övrigt    

F40 Godkännande av enskild huvudman för förskola eller 
fritidshem (som inte anordnas vid en skolenhet med 
förskoleklass, grundskola eller grundsärskola) eller 
avvisning av ansökan 

2 kap. 5, 6 och 7 §§ 
SkolL 

Ac Beslutet kan överklagas till FR. 

F41 Tillsyn över fristående verksamheter samt beslut att 
avsluta tillsyn 

26 kap. 4 och 6-12 
§§ SkolL 

Ac Beslut om återkallelse enligt 26 kap. 13 § tas av 
nämnden 

F42 Avgiftsbefrielse förskola 8 kap. 16 § SkolL Ac  

F43 Avgiftsbefrielse fritidshem 14 kap. 12 § SkolL Ac  

F44 Beslut om utökad tid i förskola 8 kap. 5 § SkolL R  

F45 Utredning av om elev i grundsärskolan inte tillhör 
målgruppen 

7 kap. 5a § 2 st. 
SkolL. 

R sär  

F46 Beslut om elev inte tillhör grundsärskolans målgrupp 
samt åtgärder som krävs för elevens övergång från 
grundsärskolan 

7 kap. 5b § SkolL. Ac  

F47 Läsårets förläggning 3 kap. 2, 3 §§ Sf Fc  
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F48 Undervisningstidens förläggning mellan årskurser på 
respektive grundskola och grundsärskola 

9 kap. 4 § och 10 
kap. 3 § Sf 

R  

F49 Beslut om ytterligare undervisningstid utöver den 
garanterade undervisningstiden 

9 kap. 3 § 2 st. och 
10 kap. 2 § 2 st. Sf 

Ac  

F50 Erbjudande av språkval 9 kap. 5 § Sf R  

F51 Erbjudande av elevens val 9 kap. 8 § Sf R  

F52 Beslut om åtgärder för elev som inte bor hemma 10 kap. 29 § 3 st. 
SkolL. 

Ac  

F53 Prövning av betyg 10 kap. 23 § SkolL. R  

F54 Förbjuda person tillträde på skolans område  R Beslutet måste vara tydligt och begränsat i tid och 
innehålla redovisning av skälen för beslutet. 

F55 Ansökan hos Skolinspektionen om tillstånd att få 
bedriva utbildning där distansundervisning används.   

 

22 kap. 9 § SkolL 
och 5 b kap. 
skolförordningen 

Ac Godkännandet avser viss utbildning vid en viss 
skolenhet. Frågan regleras både i skollagen och i 
skolförordningen. 

F56 Beslut om fjärrundervisning i ett visst ämne eller i en 
viss kurs eller för integrerad samisk undervisning i 
grundskolan. 

 

21 kap. 9 § SkolL Ac Beslutet får gälla högst ett läsår i taget 

F57 Anmälan till Skolinspektionen om att huvudmannen 
fattat beslut om att använda fjärrundervisning.  

 

5 a kap. 6 § 
skolförordningen 

 

Ac  

F58 Ansökan hos Skolinspektionen om att 
fjärrundervisningen ska få användas för mer än 25 
procent av undervisningstimmarna vid en skolenhet. 
 

5 a kap. 3 § 
skolförordningen 

Ac Ett sådant medgivande får lämnas för högst ett 
läsår åt gången och endast om det finns synnerliga 
skäl för det. 

 
 

97 (155)



 
        

16 
 

 
 
G. Socialtjänstärenden m.m. 
 
Nr Ärendebeskrivning 

 
Författning Delegat Anmärkning 

 
 

Socialtjänstlag, socialtjänstförordning  

Ekonomiskt bistånd och övriga bistånd inom individ- och 
familjeomsorgen 

   

G1 Bedömning av barn och ungas behov av omedelbart skydd 11 kap. 1a § 1 st. 
SoL 

Ssk  

G2 Beslut om att inleda utredning (barn) 11 kap. 1 § SoL Ssk  Nämndens befogenheter och skyldigheter vid 
utredningar regleras i 11 kap 2 § SoL. 

G3 Beslut om att utredning inte ska inledas  11 kap. 1 § SoL Ech  

G4 Beslut om att inledd utredning ska läggas ned 11 kap. 1 § SoL Ech  

G5 Beslut om att avsluta utredning utan åtgärd 11 kap. 1 § SoL Ech  

G6 
 

 

Förlängning av utredningstid i ärenden som rör barn 11 kap. 2 § 2 st.  
SoL 

AU  

G7 
 

Framställan om att nya vistelsekommunen ska bistå med 
erforderliga utredningsåtgärder 

11 kap. 4 § SoL Ssk Kommunförbundets cirkulär 2003:48 

G8 Beslut om bistånd åt barn och ungdom i form av placering eller 
omplacering i jourhem fram till dess att utredning enligt 11 kap. 
1 § SoL avslutats  

4 kap. 1 § SoL Ech Jfr. 6 kap. 6 § SoL. 
Beslutet kan överklagas till FR. 

G9 Beslut om bistånd åt barn och ungdom i form av placering eller 
omplacering i familjehem 

4 kap. 1 § SoL AU Jfr. 6 kap. 6 § SoL.  

Beslutet kan överklagas till FR. 
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G10 Beslut om bistånd åt barn och ungdom i form av placering eller 
omplacering i HVB-hem eller stödboende 

4 kap. 1 § SoL Ech Jfr. 6 kap 6 § SoL.  

Beslutet kan överklagas till FR. 

G11 Beslut om bistånd i form av interna öppenvårdsinsatser   4 kap. 1 § SoL Ssk Beslutet kan överklagas till FR. 
Beslutet ska omprövas efter sex månader i samråd 
med Ech. 

G12 Beslut om bistånd i form av externa öppenvårdsinsatser. 4 kap. 1 § SoL Ech Beslutet kan överklagas till FR. 
Beslutet ska följas upp efter sex månader av Ech. 

G13 Beslut om bistånd åt barn och ungdom i form av kontaktperson, 
kontaktfamilj eller särskilt kvalificerad kontaktperson samt att 
utse en kontaktperson, kontaktfamilj eller särskilt kvalificerad 
kontaktperson  

3 kap. 6b § och 4 
kap. 1 § SoL 

Ech Jfr. 3 kap. 6 § SoL.  
Beslutet kan överklagas till FR. 
Beslutet ska följas upp var 6:e  månad. 

G14 Beslut om fortsatt placering eller omplacering av vuxen i 
familjehem  

4 kap. 1 § SoL Ech Beslutet kan överklagas till FR. 

G15 Beslut om bistånd i form av ersättning för rättegångskostnader 
som ej täcks av familjehemmets hemförsäkring eller beviljad 
rättshjälp till familjehem som fått vårdnaden om barn, om tvist 
uppstår med de biologiska föräldrarna. 

4 kap. 1 § SoL AU  

G16 Medgivande att barn tas emot för stadigvarande vård och 
fostran i enskilt hem som inte tillhör någon av barnets föräldrar 
eller annan vårdnadshavare (privatplacering) 

6 kap. 6 § SoL AU Beslutet kan överklagas till FR.  

G17 Ingå avtal om ersättning till familjehem och jourhem (arvode 
och omkostnadsersättning)  
a) enligt norm och riktlinjer enligt SKR:s cirkulär                                            
b) över norm och riktlinjer enligt SKR:s cirkulär  

6 kap. 6b § SoL  

Fhsk                    
Ech                                  

 

Uppdraget ska regleras genom avtal med 
familjehemmet eller jourhemmet. Av avtalet ska även 
framgå nämndens och familjehemmets/jourhemmets 
åtaganden som avser barnets behov av stöd och skydd 
under placeringen. 
Se aktuellt cirkulär från SKR. 

G18 
 

Ingå avtal om ersättning till familjehem och jourhem för 
förlorad arbetsinkomst 

 Ech  
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G19 Ingå avtal om arvode och omkostnadsersättning till 
kontaktperson eller kontaktfamilj 
a) enligt norm och riktlinjer enligt SKR:s cirkulär 
b) utöver norm och riktlinjer enligt SKR:s cirkulär 

                                               

Fhsk 

Ech 

Uppdraget ska regleras genom avtal. Se aktuellt 
cirkulär från SKR. 

G20 

 

Ingå avtal om fortsatt ersättning till särskilt förordnad 
vårdnadshavare som tidigare varit familjehemsförälder. 
a) enligt SKR:s norm 
b) över SKR:s norm 

6 kap. 11 § SoL  
 

Ssk 
Ech 

Se aktuellt cirkulär från SKR 
 

 

G21 Beslut om avgift för föräldrar vars barn är under 18 år och får 
vård i ett annat hem än det egna 

8 kap. 1 § 2 st. 
SoL och 6 kap. 2 
§ SoF 

Ssk Se SKR:s cirkulär 2006:54  

G22 Beslut om eftergift av ersättningsskyldigheten enligt 8 kap 1 § 2 
st SoL 

a) om beloppet understiger 300 kr/månaden 

b) i övriga fall 

9 kap. 4 § SoL  

Ssk, Adm.ass 

AU 

 

G23 Beslut om att entlediga en kontaktperson, kontaktfamilj eller 
särskilt kvalificerad kontaktperson från uppgift att hjälpa 
enskild   

Jfr 3 kap. 6b § 
SoL 

Ssk Beslutet kan överklagas till FR. 

G24 Övervägande om vård av ett barn i ett annat hem än barnets 
egna fortfarande behövs och hur vården bör inriktas och 
utformas 

6 kap. 8 § 1 st. 
SoL 

AU Övervägande är inte ett beslut. Nämnden ska göra ett 
övervägande minst en gång var 6:e månad. 
Bestämmelsen är tillämplig på alla beslut om vård av 
barn i ett annat hem än det egna enligt SoL. 

G25 Beslut om upphörande av bistånd i form av vård enligt 4 kap. 1 
§ SoL 

4 kap. 1 § SoL Ssk Beslutet kan överklagas till FR. 

G26 Beslut om uppföljning av ett barns situation när en utredning 
som gäller barnets behov av stöd eller skydd avslutats utan 
beslut om insats.  

11 kap. 4a SoL Ech   
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G27 Godkänna utländsk myndighets placering av barn i kommunen 6 kap. 11a § SoL AU  

G28 Beslut om placering av barn i annat land 6 kap. 11b § SoL AU  

G29 Beslut om insats efter ansökan från person boende i annan 
kommun 

2a kap. 8 § SoL Ech  

G30 Överenskommelse om att ta emot eller placera 
ensamkommande barn 

 

3 § lagen om 
mottagande av 
asylsökande m.fl. 

Ech  

G31 Begära överflytt av ärende till annan kommun 2 a kap. 10 § SoL Ech Avser även ärenden enligt LVU 

G32 Beslut om inställning i fråga om annan kommuns begäran om 
överflytt av ett ärende  

2 a kap. 10 § SoL AU  

G33 Beslut att ansöka hos Inspektionen för vård och omsorg om 
överflyttning av ett ärende  

2 a kap. 11 § SoL Ech  

G34 Beslut att överklaga Inspektionen för vård och omsorgs beslut 
angående överflyttning 

16 kap. 4 § 5 p. 
SoL 

Delegat i 
ursprungs-

beslutet 

 

G35 Dokumentera, utreda och bedöma ett missförhållande eller 
påtaglig risk för missförhållande enligt lex Sarah  

 

14 kap 6 § SoL Lex Sarah 
utredare  

Uppgifterna ska genomföras efter samråd med 
huvudutredare. Vem som är Lex Sarah utredare 
framgår av Rutin för Lex Sarah. 

G36 Anmäla ett allvarligt missförhållande eller en påtaglig risk för 
allvarligt missförhållande till Inspektionen för vård och omsorg 14 kap 7 § SoL AU  

G37 Lämna ut personuppgifter för forskningsändamål 12 kap. 6 § SoL Ech  

G38 Underrätta åklagarmyndighet om att en ungdom som dömts till 
ungdomsvård eller ungdomstjänst underlåter att göra vad som 12 kap. 8 § SoL Ssk  
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åligger hen eller i väsentlig grad avviker eller att de planerade 
åtgärderna eller vården inte kommer till stånd 

 Vård enligt LVU    

G39 Beslut om omedelbart omhändertagande av barn och ungdomar 
under 20 år 

6 § 1 st. LVU AU Ordförande eller annan som nämnden förordnar kan 
besluta i brådskande fall, jfr. 6 § 2 st. LVU.  

G40 Beslut om att omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU ska 
upphöra 

9 § 3 st LVU AU  

G41 Beslut om läkarundersökning, att utse läkare samt plats för 
läkarundersökning 

32 § 1 st LVU Ssk  

G42 Beslut att begära polishandräckning för att genomföra 
läkarundersökning 

43 § 1 p LVU BoF/ BoF 
ordförande 

 

G43 Begäran om förlängd tid för ansökan om vård 8 § LVU Ech  

G44 Beslut om ansökan hos FR om vård enligt LVU 4 § LVU AU  

G45 Beslut att begära polishandräckning för att genomföra beslut om 
vård eller omhändertagande med stöd av LVU 

43 § 2 p LVU Namngivna 
BoF ledamöter 
och ordförande 

samt 
namngivna 
tjänstemän 

enligt särskilt 
beslut 

Se Barn- och familjenämndens beslut § 67, 2019: 
Begäran om polishandräckning enligt 43 § LVU, 
BoF.2019.1361-4. 

G46 Beslut om hur vården ska ordnas och var den unge ska vistas 
under vårdtiden 

11 § 1 och 2 st. 
LVU 

AU  Ordförande eller annan som nämnden förordnar kan 
besluta i brådskande fall enligt 11 § 3 st. LVU.  
Beslutet kan överklagas till FR. 

G47 Beslut rörande den unges personliga förhållanden i den mån 
beslutet inte är att hänföra till 11 § 1 och 2 st LVU 

11 § 4 st LVU Ssk T ex. kortare vistelse utom familjehemmet eller 
hemmet för vård eller boende. 
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G48 Beslut om tillfälligt flyttningsförbud 27 § 1 st LVU AU  

G49 Beslut om att ett tillfälligt flyttningsförbud enligt 27 § LVU ska 
upphöra 

30 § 2 st LVU AU 

 

 

G50 Ansökan hos FR om flyttningsförbud 24 § LVU AU Jfr 25 § LVU 

G51 Övervägande om flyttningsförbud fortfarande behövs 26 § 1 st. LVU AU Nämnden ska minst en gång var tredje månad 
överväga om ett flyttningsförbud fortfarande behövs. 

G52 Beslut om den unges umgänge med vårdnadshavare eller 
förälder efter beslut om flyttningsförbud eller tillfälligt 
flyttningsförbud  

31 § LVU BoF Beslutet kan överklagas till FR. 

G53 Beslut att flyttningsförbud ska upphöra 26 § 2 st. LVU AU  

G54 Beslut om hur den unges umgänge med vårdnadshavare och 
med föräldrar som har umgängesrätt reglerad genom dom, 
beslut av domstol eller avtal ska utövas (umgängesrestriktioner) 

14 § 2 st. 1 p. 
LVU 

BoF Beslutet kan överklagas till FR. 

G55 Beslut om att den unges vistelseort inte ska röjas för föräldern 
eller vårdnadshavaren 

14 § 2 st. 2 p. 
LVU 

BoF 

   

Beslutet kan överklagas till FR. 

G56 Övervägande om umgängesbegränsning eller hemlighållande av 
vistelseort enligt 14 § 2 st. fortfarande behövs 

14 § 3 st. LVU BoF Nämnden ska minst en gång var tredje månad 
överväga om ett beslut om umgänge eller 
hemlighållande av vistelseort fortfarande behövs.  

G57 Övervägande av vård med stöd av 2 § LVU 13 § 1 st. LVU AU  

G58 Omprövning av vård med stöd av 3 § LVU 13 § 2 st. LVU AU  

G59 Beslut om att vården ska upphöra        
 

21 § LVU             AU Beträffande kvarstående ansvar för kommunen se 
Socialstyrelsens meddelandeblad 17/88. 
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G60 Beslut om regelbunden kontakt med utsedd särskilt kvalificerad 
kontaktperson eller behandling i öppna former.  

22 § 1 st. LVU AU Beslutet kan överklagas till FR. 

G61 Prövning av om beslut om förebyggande insats ska upphöra att 
gälla 

22 § 3 st. LVU AU Beslutet kan överklagas till FR. 
Bestämmelsen innebär att nämnden minst en gång var 
6:e månad ska pröva om insatsen fortfarande behövs. 

G62 Beslut om att förebyggande insats enligt 22 § 1 st. LVU ska 
upphöra. 

22 § 3 st. LVU AU Beslutet kan överklagas till FR. 

 
 

 
Familjerätt 

   
 

G63 Medgivande att ta emot ett barn med hemvist utomlands för 
adoption 

6 kap. 12 § SoL AU Beslutet kan överklagas till FR.   

G64 Återkallande av medgivande att ta emot adoptivbarn 6 kap. 13 § 2 st. 
SoL 

AU Beslutet kan överklagas till FR. 

G65 Beslut om samtycke till fortsatt adoptionsförfarande  6 kap. 14 § SoL   Frs 

           

Beslutet kan överklagas till FR. 

G66 Godkännande av faderskapsbekräftelse  

a) vid upprättande av S-protokoll, samt bekräftelse av 
föräldraskap då föräldrarna är registrerade partner eller sambos 
och då inseminationen har skett i Sverige 

b) vid upprättande av övriga protokoll  

1 kap. 4 § 1 st. 
och 9 § FB 

 
 

Aa 
 

Frs 
 

Utredning ska anses inledd när nämnden fått 
födelseanmälan eller rätten förklarat en man inte vara 
far enligt 1 kap. 2 § FB. 

G67 Beslut om att inleda utredning om fastställande av faderskap när 
dom eller bekräftelse finns och faderskapet kan ifrågasättas 

2 kap. 1 § FB Frs  

G68 Utredning inför beslut om fastställande av faderskap 2 kap. 4, 5, 6 och 
8 §§ FB 

Frs  
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G69 Beslut om att inleda utredning om någon annan man än den som 
är gift med barnets moder kan vara far till barnet eller om en 
kvinna ska anses som barnets förälder 

2 kap. 9 § FB BoF  

G70 Lägga ner faderskapsutredning 2 kap. 7 § FB BoF  

G71 Återuppta nedlagd faderskapsutredning 2 kap. 1 § FB Frs  

G72 Inte påbörja eller lägga ner påbörjad utredning 2 kap. 9 § FB BoF  

G73 Överflyttning av faderskapsutredning  2 kap. 3 § 3 st. 
FB 

BoF  

G74 Beslut att väcka och föra talan i mål om faderskap 3 kap. 5 § 2 st 
och 6 § 2 st, 8 § 
FB 

Frs  

G75 Utse utredare i mål och ärenden om vårdnad, boende eller 
umgänge 

6 kap. 19 § FB Frs  

G76 Lämna upplysningar till rätten i mål eller ärenden om vårdnad, 
boende eller umgänge 

6 kap. 20 § 2 st. 
FB Frs  

G77 Beslut om att avsluta utredning som initierats av 
samarbetssamtal från tingsrätten  

11 kap. 1 § SoL 
och jfr 6 kap. 18 
§ FB 

Frs  

G78 Beslut om godkännande gällande föräldrars avtal om vårdnad, 
boende och umgänge 

6 kap. 6 § 2 st., 
14 a § 2 st., 15a § 
3 st. FB 

Frs Se cirkulär 1998:174. 

G79 Meddela Skatteverket, Centrala Studiestödsnämnden och 
Försäkringskassan om innehåll i avtal om vårdnad 

6 kap. 17 b § FB Ssk  

G80 Beslut om åtgärder med endast den ene (av två) 
vårdnadshavarens samtycke 

6 kap. 13 a § FB AU Beslutet kan överklagas till FR. 
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G81 Beslut om utseende av person för umgängesstöd 6 kap. 15c § 3 st. 
FB 

Frs Avser domar om umgänge där en kontaktperson ska 
medverka vid umgänget. 

G82 

 

Godkänna avtal om att underhållsbidrag ska betalas för 
framtiden med ett engångsbelopp eller för längre period än tre 
månader 

7 kap. 7 § 2 st. 
FB 

Frs  

G83 Anmälan till överförmyndaren om behov av god man/förvaltare 5 kap. 3 § 1 p. 
SoF 

Ssk   

G84 Anmälan till överförmyndaren om att behov av förvaltare inte 
längre föreligger 

5 kap. 3 § 2 p. 
SoF 

Ssk   

G85 Anmälan till överförmyndaren om förhållanden beträffande 
förvaltningen av underårigs egendom 

5 kap. 3 §  3 p. 
SoF 

Ssk  Avser all slags egendom och inkomster inkl 
tilläggspension 

G86 Ansöka om god man för ensamkommande barn 3 § Lag om god 
man för ensam-
kommande barn 

Ssk  

G87 Framställan till domstol om behov av målsägandebiträde för 
underårig  

5 kap. 2 § SoF Ssk   

G88 Överväga ansökan om vårdnadsöverflyttning till 
familjehemsföräldrar enligt 6 kap. 8 § FB 

13 § 3 st. LVU 
och 6 kap. 8 § 2 
st. SoL 

AU När barnet varit placerat i samma familjehem i tre år. 
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H. ÖVERKLAGANDEN, YTTRANDEN OCH ANMÄLNINGAR M.M. TILL DOMSTOL OCH ANDRA MYNDIGHETER 
 
Nr Ärendebeskrivning Författning Delegat Anmärkning 

H1 Prövning av om ett överklagande inkommit i rätt tid och 
avvisning av överklagande som kommit in för sent 

45 § FL 

 

Delegaten i 
ursprungsbeslutet 

eller jurist  

Överklagande av avvisningsbeslut sker till FR. 

 

H2 Rättelse eller ändring av beslut  36-39 §§ FL 

 

Delegaten i 
ursprungsbeslutet 

 

H3 Överklagande och yrkande om inhibition när överinstans 
ändrat nämndens beslut och beslutet ursprungligen fattats 
av delegaten 

 Delegaten i 
ursprungsbeslutet  

 

  

 

H4 Beslut om att föra talan i ärenden eller mål vid allmän 
domstol eller förvaltningsdomstol 

10 kap. 2 § SoL Ech  

H5 

 

Yttrande över överklagat beslut, övriga ärenden  Delegaten i 
ursprungsbeslutet 

 

H6 Yttrande till tillsynsmyndighet  Ac  

H7 Överklagan av beslut eller dom från annan myndighet eller 
domstol  Delegaten i 

ursprungsbeslutet 
 

H8 Överklagan av beslut eller dom avseende statlig 
ersättning/statsbidrag enligt Förordning (2017:193) om 
statlig ersättning för asylsökande m.fl. 

  
Ac 

 

H9 Ansöka om statlig ersättning enligt Förordning (2017:193) 
om statlig ersättning för asylsökande m.fl. Förordning 

(2017:193) om 
statlig ersättning för 
asylsökande m.fl. 

Verksamhets-
controller 
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H10 Avvisande av ombud 14 § 2 st. FL 

 

Ech  

H11 Yttrande till åklagarmyndighet/polismyndighet samt 
inleda/avsluta utredning i dessa fall 

11 § LuL Ssk  

H12 Begäran om polisutredning med anledning av eventuell 
utredning beträffande den som är under 15 år 

31 § 2 st. LuL Ssk  

H13 Yttrande över begäran om förhandsbesked från 
Åklagarmyndigheten 

11 § LuL Ssk  

H14 Begäran hos åklagare om förande av bevistalan 38 § LuL Ech  

H15 Anmälan om behov av offentligt biträde 3 § lagen om off. 
biträde, 39 § LVU 

Ssk  

H16 Yttrande över ansökan om offentligt biträde samt yttrande 
över kostnadsräkning 

3 § lag om off. Bi-
träde, 7 § förordn. 
om off. biträde 

Ech  

H17 Utredning och yttrande till allmän domstol i namnärende 44 och 45 §§ lagen 
om personnamn 

Frs  

H18 Utse någon att genomföra en adoptionsutredning 4 kap. 14 § FB Frs  

H19 Yttrande till passmyndighet vid utfärdande av pass utan 
vårdnadshavarens medgivande 

3 § 2 st passför-
ordningen 

Ssk  

H20 Yttrande och upplysningar i ärende gällande äktenskap 
som ingåtts av underårig 

5 kap. 5 § 3 st. ÄktB Frs  

H21 Yttrande i ärenden om förordnande av god man eller 
förvaltare för någon som har fyllt 16 år 

11 kap. 16 § 2 st FB Ssk  
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H22 Uppgiftslämnande till smittskyddsläkare 6 kap. 11 § smitt-
skyddslagen 

Ssk  

H23 Anmälan till smittskyddsläkare om att den smittade inte 
följer meddelade förhållningsregler 

6 kap. 12 § smitt-
skyddslagen 

Ssk  

H24 Yttrande över överklagad dom som gäller samma sak som 
förvaltningsrätten har prövat 

 Ac  

H25 Anmälan till Inspektionen för vård och omsorg 
a)  i normala fall 
b) i brådskande ärenden, där AU:s beslut inte kan avvaktas 

14 kap. 7 § SoL AU 
Ac 

Ska meddelas nämnden. 

H26 Polisanmälan eller på annat sätt lämna uppgifter angående 
vissa misstänkta brott mot underårig 

10 kap. 21 § OSL 

 

Ech Huvudregeln är att anmäla, se Socialstyrelsen, 2012-
4-1. Gäller vid misstanke om brott enligt 3, 4 och 6 
kap. BrB eller lagen med förbud mot könsstympning 
av kvinnor 

H27 Polisanmälan eller på annat sätt lämna uppgifter avseende 
misstänkt överlåtelse/anskaffning av narkotika m.m. till 
underårig 

 

10 kap. 22 § OSL Ech Huvudregeln är att anmäla, se Socialstyrelsen, 2012-
4-1. Gäller vid misstanke om brott som avser 
överlåtelse av narkotika eller dopningsmedel eller icke 
ringa fall av olovlig försäljning eller anskaffning av 
alkoholdrycker 

H28 Polisanmälan eller på annat sätt lämna uppgifter angående 
vissa misstänkta brott mot vuxen 

10 kap. 23 § OSL Ech 

 

Huvudregeln är att anmäla, se Socialstyrelsen, 2012-
4-1. Gäller vid misstanke om brott för vilket det inte 
är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i ett år, 
försök till brott för vilket det inte är föreskrivet 
lindrigare straff än fängelse i två år eller försök till 
brott för vilket det inte är föreskrivet lindrigare straff 
än fängelse i ett år, om gärningen innefattat försök till 
överföring av allmänfarlig sjukdom 

H29 Beslut att inte göra polisanmälan eller på annat sätt lämna 
uppgifter om brott mot barn enligt punkterna B4.23.2-4 

 Ech  Huvudregeln är att anmäla, se Socialstyrelsen, 2012-
4-1. 
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H30 Yttrande i körkortsärende 3 kap 8 §, 5 kap. 2 § 
körkortsförordn. 

Ssk  

H31 Anmälan om att någon kan antas vara i behov av vård 
enligt LVM 

6 § LVM Ssk   

H32 Framställning om ändring av betalningsmottagare när barn 
är placerade utom hemmet 

- till Försäkringskassan för allmänt barnbidrag 
- till Centrala studiestödsnämnden för studiehjälp 

16 kap. 18 § Social-
försäkringsbalken 
och 2 kap. 33 § 2 st. 
studiestödsförordnin
gen 

 
 

BoF 
Ssk 

 

H33 Underrättelse till Försäkringskassan om att barn med 
underhållsstöd placerats i familjehem, bostad med särskild 
service för barn och ungdomar, stödboende eller HVB-hem 
respektive återflyttat till boförälder 

2 § förordningen om 
underhållsstöd jmf 
106 kap. 8 § 
socialförsäkringsbal
ken 

Ssk 

 

 

 

H34 Begäran om anstånd till domstol eller tillsynsmyndighet  Delegaten i 
ursprungsbeslutet

, Ac eller jurist  

 

H35 Överklagan av beslut/dom om överflyttning av 
faderskapsutredning 

2 kap. 3 § 3 st. FB BoF  

H36 Yttrande till Migrationsverket 17 kap 1 § UtlL Ssk  

H37 Yttrande till passmyndigheten i fråga om att utan 
vårdnadshavares medgivande utfärda pass för barn under 
18 år 

11a § passlagen Ssk  

H38 Yttrande till annan kommun angående mottagande av barn 
eller elev i den andra kommunens förskola, förskoleklass, 
grundskola eller grundsärskola 

8 kap. 13 § 1 st., 9 
kap. 13 § 1 st., 10 
kap. 25 § 1 st. och 
11 kap. 25 § 1 st.  
SkolL 

Ac  
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I. Personalärenden 
 

Nr Ärendebeskrivning Författning Delegat Anmärkning 
 
C 

 
PERSONALÄRENDEN 

  Avs dessa beslut är bitr. enhetschef vid social-
tjänstens utredningsenhet inte att jämställa m. Ech. 

I1 Beslut om anställning  Rc Gäller anställning som överstiger 6 månader. 
Anställningar för kortare tid betraktas som 
handläggning och anmäls ej. 

I2 Beslut om anställning av en helt ny yrkeskategori  Fc Lönen ska stämmas av med lön- och 
förhandlingschef. 

I3 Beslut om uppsägning/avsked av personal, disciplin-
åtgärder, avstängning och avgångsvederlag 

 Fc Efter samråd med lön- och förhandlingschef. 

I4 Omplacering av personal inom förvaltningen                Fc    

 

I5 Beslut om löneförmån vid tjänstledighet för studier t.o.m. 6 
månader 

 Fc Beslut om löneförmån vid tjänstledighet upp till 5 
dagar anses som handläggning av Rc, anmäls ej. 

I6 Beslut om tjänstledighet för tid t.o.m. sex månader och 
som inte regleras i lag 

 Rc Se kommunens riktlinjer för ledighet. 

I7 Beslut om tjänstledighet som överstiger sex månader och 
som inte är reglerad i lag 

 Fc  

I8 Beslut om förbud mot bisyssla  Fc  

I9 Beslut om lönetillägg  Fc Beslut fattas i samråd med lön- och 
förhandlingschef. 

I10 Träffande av bilavtal med anställd (egen bil) 

 

 Fc  
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I11 Beslut om avtalspension före 67 års ålder 
 

 Fc Efter samråd med lön- och förhandlingschefen. 

I12 Beslut om tidsbegränsad anställning efter 67 års ålder  Fc Kvarstående i tjänst tills innevarande termins slut 
betraktas som handläggning av Rc och anmäls ej. 

I13 Beslut om lönesättning mellan löneöversynerna  Fc Beslut fattas i samråd med lön- och 
förhandlingschef.  

I14 Beslut om förändring av lön i befintlig befattning  Rc Beslut fattas i samråd med förvaltningschef och 
lön- och förhandlingschef.  

I15 Beslut om löneledande lön i en yrkeskategori  Fc Beslut fattas i samråd med lön- och 
förhandlingschef 

I16 Beslut om polisanmälan av personal angående misstänkt 
brott under tjänsteutövning 

 Rc Efter samråd med Ac. 

I17 Ansvar enligt arbetsmiljölagen 3 kap. 2 § 
arbetsmiljölagen 

Fc Se rutin för fördelning av arbetsmiljöuppgifter. 
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J. Offentlighets- och sekretesslag 
 

Nr Ärendebeskrivning Författning Delegat Anmärkning 

    Beslut om att lämna ut handling som inte omfattas 
av sekretess fattas av den som har handlingen i sin 
vård, om inte viss befattningshavare enligt 
arbetsledning eller särskilt beslut ska göra detta. 

J1 Beslut att lämna ut, eller lämna kopia av, allmän handling 
som inte omfattas av sekretess 

2 kap. 15 och 16 
§§ TF 

Samtliga anställda Handläggare m.fl. bör rådgöra med Ac innan svar 
lämnas, om sekretess skulle kunna föreligga. 

J2 Beslut att lämna ut uppgift som inte omfattas av sekretess 
och det inte hindrar arbetets behöriga gång 

6 kap. 4 och 5 §§ 
OSL 

Samtliga anställda Handläggare m.fl. bör rådgöra med Ac innan svar 
lämnas, om sekretess skulle kunna föreligga. 

J3 Beslut att inte lämna ut allmän handling med hänvisning 
till sekretessbestämmelse  

 Jurist, AdmCon Beslutet kan överklagas till KamR. 

J4 Beslut att ej lämna ut en begärd handling med hänvisning 
till att den inte är allmän  

 Jurist, AdmCon Beslutet kan överklagas till KamR. 

J5 Beslut att lämna ut uppgift med förbehåll som inskränker 
den enskildes rätt att lämna uppgiften vidare eller att 
utnyttja den 

10 kap. 4, 14 §§ 
OSL 

Jrist, AdmCon  

J6 Beslut att inte lämna ut uppgift med hänvisning till att 
uppgiften skyddas av sekretess eller att det skulle hindra 
arbetets behöriga gång 

 Jurist, AdmCon Beslut att inte lämna ut uppgift till annan 
myndighet kan överklagas till KamR. 

J7 
 

Utlämnande av sekretessbelagda uppgifter till annan 
myndighet om detta är nödvändigt för fullgörande av 
myndighetens verksamhet 

10 kap. 2 § OSL Ssk, jurist, AdmCon 
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K. Övrigt 
 
Nr Ärendebeskrivning Författning Delegat Anmärkning 

K1 

 

Inköp upp till 30 basbelopp per tillfälle 
Inköp upp till 15 basbelopp per tillfälle  
Inköp upp till 5 basbelopp per tillfälle 
Inköp upp till 3 basbelopp per tillfälle 

 AU  
Fc 

 Ac, R, Ek Övriga   
kontoansvarig 

 

Upphandling och försäljning sker i enlighet med 
kommunens inköpspolicy. Avrop inom ramavtal 
samt inköp upp till 1 Bb för varor och 2 Bb för 
tjänster (direktupphandling) anmäls ej. Avyttrande 
av överskottsmateriel eller utrangerad materiel är 
handläggning och görs av kontoansvarig. 

K2 Inköp upp till 40 basbelopp per tillfälle  
Inköp upp till 20 basbelopp per tillfälle 
Inköp upp till 6 basbelopp per tillfälle  
Inköp upp till 3 basbelopp per tillfälle 

LOU AU 
Fc 

Ac, R, Ech, Ek 
Övriga 

kontoansvariga 

Upphandling och försäljning sker i enlighet med 
kommunens inköpspolicy samt riktlinjer för 
upphandling. Avrop inom ramavtal och 
direktupphandling under 100 tkr anmäls ej. 

K3 Inköp upp till en fjärdedel (1/4) av basbelopp per klient 
och år 

 Ssk  

K4 Avrop från ramavtal avseende vårdplaceringar samt att 
teckna avtal för detsamma. 

LOU Ech  

K5 Utse ansvariga i rollerna: Inköps- och 
upphandlingsansvarig, Upphandlare samt 
Direktupphandlare. 

Eslövs kommuns 
riktlinjer för 
upphandling 

Fc  

K6 Utse beställare Eslövs kommuns 
riktlinjer för 
upphandling 

Ac, R, Ech, Ek  

K7 Fastställa förfrågningsunderlag avseende 
verksamhetsspecifika upphandlingar, förnyad 
konkurrensutsättning och övriga avrop samt inköp 

a) till ett belopp om högst 6 basbelopp i varje 
enskilt fall 

LOU  

 

Ac, R, Ech, Ek 

 

Upphandlingen får endast genomföras av de av 
förvaltningschefen utsedda upphandlarna och 
direktupphandlarna. 

114 (155)



 
        

33 
 

b) till ett belopp om högst 20 basbelopp i varje 
enskilt fall 

c) till ett belopp om högst 40 basbelopp i varje 
enskilt fall 

Fc 

 

AU 

K8 Beslut om tilldelningsbeslut avseende 
verksamhetsspecifika upphandlingar, förnyad 
konkurrensutsättning och övriga avrop samt inköp 

a) till ett belopp om högst 6 basbelopp  

 

 

b) till ett belopp om högst 20 basbelopp i varje 
enskilt fall 

c) till ett belopp om högst 40 basbelopp i varje 
enskilt fall 

LOU  

 

 
Ac, R, Ech, Ek 

 

 
 

Fc 

 

AU 

 

K9 Beslut om avbrytande av verksamhetsspecifika 
upphandlingar 

a) till ett belopp av högst 6 basbelopp i varje 
enskilt fall 

b) till ett belopp av högst 20 basbelopp i varje 
enskilt fall 

c) till ett belopp om högst 40 basbelopp i varje 
enskilt fall 

LOU  

 
Ac, R, Ech, Ek 

 

Fc 

 

AU 

 

K10 Teckna avtal avseende verksamhetsspecifika 
upphandlingar, förnyad konkurrensutsättning och övriga 
avrop samt inköp 

a) till ett belopp om högst 6 basbelopp  

b) till ett belopp om högst 20 basbelopp  

LOU  

 

Ac, R, Ech, Ek 

Fc 
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c) till ett belopp om högst 40 basbelopp i varje 
enskilt fall 

 
AU 

K11 Inköp upp till en fjärdedel (1/4) av basbelopp per klient 
och år 

 Ssk  

K12 Utseende av beslutsattestanter  Fc  

K13 För huvudmannens räkning ingå avtal om sponsring, 
förutsatt att sponsringen eller motprestationen värderas till 
högst 0,5 prisbasbelopp. 

 

 R Se Eslövs kommuns riktlinjer avseende sponsring, 
antagna av Kommunfullmäktige 2015-05-25. 

K14 Beslut att ansöka om statsbidrag 

a) till ett belopp om högst 20 basbelopp i varje 
enskilt fall  

b) till ett belopp om högst 40 basbelopp i varje 
enskilt fall 

  
 

Fc 

 

AU 

 

K15 Utdelning ur fonder som disponeras av nämnden  Fc  

K16 Beslut om tecknande av externa hyresavtal för lokaler med 
varaktighet högst 1 år. Tecknande av interna hyresavtal 
omfattas inte.  

 Fc Beslut om tecknande av hyresavtal för längre tid 
fattas av Kommunstyrelsen. 

K17 Beslut om arvode och omkostnadsersättning till 
kontaktperson                                                                        
- enligt norm och riktlinjer                                                    
- utöver norm och riktlinjer 

  

Ech 

Ech 

Uppdraget ska regleras genom avtal. Se aktuellt 
cirkulär från Kommunförbundet.  

 

K18 Yttrande över förslag till detaljplan av mindre betydelse för 
Barn- och familjenämndens verksamhet 

 Ut   

K19 Fastställande av dokumenthanteringsplan  Fc  
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K20 Beslut angående arkivbildning och gallring enligt fastställd 
dokumenthanteringsplan 

Arkivlagen, 
Kommunalt 
arkivreglemente 

Arkivansvarig  

 

 

 

K21 Föra nämndens talan inför domstol och andra myndigheter 
i alla mål och ärenden som faller inom nämndens 
verksamhetsområde, med rätt att träffa överenskommelse 
om betalning av fordran, ingå förlikning och sluta avtal. 
Utse annan att föra nämndens talan enligt ovan.  

 Fc Fullmakt undertecknas av Fc om annan utses. 
Delegeringen gäller ej de områden som av Barn- 
och familjenämnden delegerats till någon annan 
eller i frågor som någon annan ska hantera enligt 
beslut av Kommunfullmäktige eller enligt lag. 

K22 Besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så 
brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Vid 
ordförandes förhinder övergår beslutanderätten i första 
hand till första vice ordförande och vid dennes förhinder 
övergår beslutanderätten till andra vice ordförande. 

6 kap. 39 § KL Ordf, första vice 
ordförande, andra vice 

ordförande 

 

K23 Uppdra åt  

- biträdande förvaltningschef att fatta beslut som 
förvaltningschefen har rätt att besluta om enligt 
denna delegeringsordning.  

- annan anställd inom förvaltningen att fatta beslut 
som förvaltningschefen har rätt att besluta om 
enligt denna delegeringsordning, om rätt att 
vidaredelegera även framgår av den specifika 
delegeringspunkten. 

7 kap. 6 § KL Fc  

K24 Beslut att ta ut en avgift eller avvisa begäran om 
registerutdrag eller anmälningsskyldighet om begäran är 
uppenbart ogrundad eller orimlig. 

Art. 12.5, 15 och 
19 DSF 

Fc Beslutet kan överklagas hos FR.  
Samråd med dataskyddssamordnare. 

K25 Beslut om att avvisa den registrerades rätt till radering. Art. 17 DSF Fc Beslutet kan överklagas hos FR.  
Samråd med dataskyddssamordnare. 

117 (155)



 
        

36 
 

K26 Beslut om avvisa den registrerades rätt till begränsning av 
behandling. 

Art. 18 DSF Ac, Ech Beslutet kan överklagas hos FR.  
Respektive angiven delegat innehar delegation var 
för sig. 
Samråd med dataskyddssamordnare. 

K27 Nekande beslut med anledning av den registrerades rätt att 
göra invändningar. 

Art. 21 DSF Ac, Ech Beslutet kan överklagas hos FR.  
Respektive angiven delegat innehar delegation var 
för sig. 
Samråd med dataskyddssamordnare. 

K28 Ingå personuppgiftsbiträdesavtal inklusive instruktioner Art. 28 DSF Fc Samråd med dataskyddssamordnare 

K29 Beslut att inte anmäla en personuppgiftsincident till 
datainspektionen. 

Art. 33 DSF Fc Enligt riktlinjer för 
personuppgiftsincidenthantering, samråd ska ske 
med dataskyddsombud 

K30 Begäran att ombud ska styrka sin behörighet 15 § FL Ac  

K31 Föö ra naömndens talan vid ersaö ttningsanspraåk gentemöt 
naömnden i föö rsaökringsaö renden, med raö tt att anmaö la 
skadör till föö rsaökringsbölag öch daö rigenöm bestrida 
samt medge ansvar.  
 

Utse annan att föra nämndens talan enligt ovan 

 Fc Fullmakt undertecknas av Fc om annan utses. 
Delegeringen gäller ej de områden som av Barn- 
och familjenämnden delegerats till någon annan 
eller i frågor som någon annan ska hantera enligt 
beslut av Kommunfullmäktige eller enligt lag. 

K32 Betala självrisk till försäkringsbolag samt träffa 
överenskommelse om betalning av skadestånd utifrån 
försäkringsbolagets bedömning i det enskilda fallet då 
skadeersättningen understiger självrisken till ett belopp om 
högst 10 basbelopp. 

 Fc  

K33 Beslut om att göra en ansvarsutredning vid skada på 
skolans (kommunens) egendom. Med anledning av 
ansvarsutredningen överväga om beslut ska tas att göra en 
polisanmälan, orosanmälan och ansökan om ersättning från 
försäkringsbolag. 

 R Polisanmälan ska göras om eleven är 15 år eller 
äldre. Gällande orosanmälan se gällande rutin för 
ersättningsanspråk samt 14 kap. 1 § 
socialtjänstlagen (2001:453). 
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K34 Beslut om ersättningskrav ska riktas mot elev eller 
vårdnadshavare med anledning av en sakskada på skolans 
(kommunens) egendom. 

 R Ersättningskrav riktas mot eleven eller 
vårdnadshavaren endast om nämnden inte erhåller 
ersättning från sin försäkring. Vidare riktas 
ersättningskrav endast om ersättningsbeloppet är 
500 kr eller högre, innan ev. jämkning har skett. 
Rektorn ska avgöra vilket belopp ersättningskravet 
ska uppgå till  enligt gällande rutin för 
ersättningsanspråk.  Om ersättningskrav ställs ska 
rektorn även undersöka om eleven har en gällande 
försäkring som kan ersätta skadan. Rektorn ska 
även göra en jämkning av ersättningsbeloppet 
enligt ovan nämnd rutin. 

K35 Beslut om att återkalla ersättningskrav eller väcka talan i 
allmän domstol gentemot elev eller vårdnadshavare för det 
fall eleven eller vårdnadshavaren bestrider ett 
ersättningskrav för sakskada på skolans (kommunens) 
egendom. 

 

 Ac Talan i domstol väcks genom att ärendet skickas 
vidare till inkassobolaget som kan väcka talan för 
kommunens räkning i allmän domstol. Återkallelse 
kan göras för det fall att det finns relevanta 
invändningar mot ersättningskravet. 

K36 Beslut om att inkassobolag ska väcka talan för kommunens 
räkning om bestridande av ersättningskrav för sakskada 
kommer först till inkassobolag. 

 Ac Ett ersättningskrav skickas till kommunens 
inkassobolag om eleven eller vårdnadshavaren 
varken medger eller bestrider ansvar för skadan. 
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Ekonomisk månadsrapport maj 2022 

Ärendebeskrivning 
Den ekonomiska månadsrapporten ska redovisas varje månad till nämnden i enlighet 
med kommunens ekonomiska styrprinciper. Förutom redovisningen av det 
ekonomiska utfallet per den aktuella perioden redovisas också antalet barn och 
elever, de anställdas frisktal samt en preliminär prognos för placeringar inom 
socialtjänsten.  

Beslutsunderlag 
Ekonomisk sammanställning maj 2022 
Volymer till och med maj 2022 
Prognos placerade antal barn och unga till och med maj 2022 
Frisktal till och med maj 2022 

Beredning 
Den ekonomiska redovisning till och  med maj visar på ett överskott för barn- och 
familjenämnden. De främsta anledningarna till överskottet för perioden är att budget 
tilldelats för fler barn och elever än vad som finns i verksamheterna samt att 
statsbidrag som avser hela året återfinns i det ekonomiska utfallet. När denna rapport 
upprättats så är maj månads ekonomiska redovisning fortfarande öppen, så utfallet 
kommer att ändra sig. 
 
Helårsprognosen om en budget i balans som lämnades i vårprognosen, förväntas 
kvarstå.   

Förslag till beslut 
- Den ekonomiska månadsrapporten för maj 2022 läggs med godkännande till 

handlingarna.  

Beslutet skickas till 
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Kommunstyrelsen 
 
 
 
Jörgen Larsson Helena Tauson 
Förvaltningschef Förvaltningsekonom 
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EKONOMISK MÅNADSRAPPORT BARN- OCH 

FAMILJENÄMNDEN 2022 – Maj 
 
 

Ackumulera

d utfall jan-

maj

Ackumulera

d budget jan-

maj

Avvikels

e

Prognos 

2022

Årsbudge

t 2022 Avvikelse

Politisk verksamhet 0,3 0,5 0,2 1,2 1,2 0,0
Förskola 1-5 år och 

pedagogisk omsorg 99,3 99,1 -0,2 234,1 234,1 0,0

Fritidshem 27,1 31,9 4,8 71,4 76,2 4,8

Förskoleklass 9,9 12,9 3,1 28,4 30,8 2,4

Grundskola 165,6 167,0 1,4 398,2 393,6 -4,6

Grundsärskola 9,6 10,1 0,5 22,0 21,4 -0,6

Gymnasieskola 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Placerade barn och unga 13,0 11,2 -1,8 30,3 27,0 -3,3

Öppna insatser barn och unga 5,9 6,3 0,5 14,8 15,4 0,6

Familjerätt och familjerådgivning1,1 1,2 0,1 2,9 2,9 0,0

Flyktingmottagning -1,2 0,0 1,2 -0,2 0,0 0,2

Arbetsmarknastjänster 0,1 0,0 -0,1 0 0 0,0
Förvaltningsgemensamt 

inkl socialtjänst 30,2 32,4 2,2 79,3 79,9 0,6

Totalt 361,0 372,8 11,8 882,4 882,4 0,0

 

Verksamhet Kommentarer till avvikelsen på det ackumulerade utfallet 
  

Förskola 1-5 och 
pedagogisk omsorg 

 Lokalkostnad för två enheter saknas i utfallet: 0,1 mkr 

 Fler barn i åldern 1-3 än budgeterat (genererar mer kostnader) 

 Färre barn än budgeterat: 2,3 mkr 

 Måltidskostnader för juni finns med i utfallet: 1,5 mkr 

 Kompensation för sjuklöner för jan-mars har utbetalats under perioden: 
2 mkr 

 

 

Fritidshem 
 Resurser används integrerat med förskoleklass och grundskola, och 

fördelas inte alltid. 

 Färre elever än budgeterat i verksamheten: 1 mkr 

 Kostnader för måltider saknas för maj, ca 0,5 mkr 

 Kompensation för sjuklöner för jan-mars har utbetalats under perioden: 
0,7 mkr 

 

 

Förskoleklass 
 Resurser används integrerat med fritidshem och grundskolan, och 
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fördelas inte alltid.  

 Måltidskostnader för juni finns med i utfallet: 0,2 mkr 
 

 

Grundskola  Interkommunala intäkter och kostnader saknas i utfallet. 

 Färre elever än budgeterat: 0,8 mkr 

 Måltidskostnader för juni finns med i utfallet: 1,6 mkr 

 Avskrivnings- och kapitalkostnader saknas för maj: 0,5 mkr 

 Kompensation för sjuklöner för jan-mars har utbetalats under perioden: 
1,8 mkr 

 

 

Grundsärskola 
 Utfall ungefär som budgeterat 

 

 

Placerade barn och 
unga  Inför budgetår 2022 har budgeten för placerade barn och unga 

minskats och förts om till andra verksamheter. Detta eftersom 
verksamheten under flera år uppvisat överskott, och kostnaderna inom 
socialtjänsten funnits i andra verksamheter. 

 Under de inledande månaderna 2022 har dyrare placeringar gjorts, 
vilket kommer innebära att budgeten för placerade barn och unga inte 
förväntas hålla för året. 

 Ett överskott inom andra verksamheter inom socialtjänsten förväntas 
dock för 2022 (inom verksamheterna Förvaltningsgemensamt inkl 
socialtjänst). 

 Totalt prognostiseras redan nu ett underskott för socialtjänsten för 
2022.   

 

 

Öppnas insatser barn 
och unga  Utfall som budgeterat  
 

 

Familjerätt och 
familjerådgivning  Utfall som budgeterat 
 

 

Flyktingmottagningen 
 Samtliga kostnader för perioden avseende placeringar har ännu ej 

inkommit.  

 Intäkter som avser 2021 har betalats ut 2022 
 

 

Förvaltningsgemensam
t inkl socialtjänst  Budgeterade s k reserver har ännu ej behövt användas.  

 Statsbidrag som kommer nyttjas under hela 2022 har inkommit i 
perioden: 1,5 mkr 

 Kostnader för IT-system har ännu ej inkommit 
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EKONOMISK MÅNADSRAPPORT BARN- OCH FAMILJENÄMNDEN 2022 - Maj

Volymer

Utfall

Förskola Jan Feb Mar Apr Maj Ack snitt 2022 Årsbudget Snitt 2021

Eslövs kommuns förskolor 1650 1686 1694 1735 1760 1705 1687 1666

Pedagogisk omsorg 26 27 27 29 28 27 26 26

Annan huvudman 284 287 281 286 291 286 256 264

Summa 1960 2000 2002 2050 2079 2018 1969 1956

Fritidshem Jan Feb Mar Apr Maj Ack snitt 2022 Årsbudget Snitt 2021

Eslövs kommuns fritidshem 1524 1516 1474 1466 1457 1487 1620 1465

Annan huvudman 142 140 131 142 135 138 115 143

Summa 1666 1656 1605 1608 1592 1625 1735 1608

Förskoleklass Jan Feb Mar Apr Maj Ack snitt 2022 Årsbudget Snitt 2021

Eslövs kommuns skolor 435 436 436 436 434 435 434 406

Annan huvudman 33 33 33 35 34 34 31 33

Summa 468 469 469 471 468 469 465 438

Grundskola Jan Feb Mar Apr Maj Ack snitt 2022 Årsbudget Snitt 2021

Eslövs kommuns skolor 3648 3647 3636 3651 3644 3645 3781 3632

Annan huvudman 407 406 407 415 412 409 328 391

Summa 4055 4053 4043 4066 4056 4055 4109 4023

varav elever med tf-nr 15 15 15 22 20

Grundsärskola Jan Feb Mar Apr Maj Ack snitt 2022 Årsbudget Snitt 2021

Grundsärskola Bredablickskolan 32 32 32 32 30 32 31 28

Integrerade grundsärskolelever 6 6 6 6 9 7 5

Träningskola 24 24 24 24 24 24 23 24

Annan huvudman 0

Summa 62 62 62 62 63 62 54 28

Placerade barn och unga Jan Feb Mar Apr Maj

Institutioner 7 7 6 6 9

Konsultentstödda familjehem 5 5 4 4 3

Familjehem 67 70 70 72 77

varav familjehemsplac barn 

vårdnadsöverflyttningar 14 14 15 15 17

varav familjehemsplac barn ej 

berättigade ersättning fr staten 2 2 2 2 2

Ensamskommande flyktingbarn Jan Feb Mar Apr Maj

HVB-hem 1 1 0 0 0

Familjehem 1 1 3 3 4

Summa 2 2 3 3 4
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EKONOMISK MÅNADSRAPPORT BARN- OCH FAMILJENÄMNDEN 2022 - Maj

Prognos kostnader för placerade barn och unga (exkl ensamkommande flyktingbarn)

Belopp i tkr

Institutionsplaceringar Prognos* Budget Avvikelse

Momskompensation 0 -350 -350

Placeringskostnader 6 061 7 000 939

Summa 6 061 6 650 589

Familjehem

Momskompensation -157 0 157

Arvode & månadslön (inkl PO) 16 252 13 770 -2 482

Arvode vårdnasöverflyttningar 2 538 0 -2 538

Arvode vårdnasöverflyttningar, ej berättigade ers fr staten 348 0 -348

Omkostnader familjehem 3 603 3 300 -303

Omkostnader vårdnadsöverflyttningar 686 0 -686

Omkostnader vårdnadsöverflyttningar, ej berättigade ers fr staten 58 0 -58

Konsulentstödda familjehem 2 618 3 400 782

Kostnad FAM placeringar 0 0

Summa 25 946 20 470 -5 476

Totalt placerade barn och unga 32 007 27 120 -4 887

* Prognosen utgår från kända placeringar per 2022-05-31
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Barn- och familjenämnden - Frisktal t o m maj 2022: 92,2 % 

 

 

               Frisktal totalt per månad och jämfört med 2021 

År Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Totalt 

2021 92 % 91,5 % 91 % 90,9 % 91,2 % 93,2% 96,6% 95,0 % 91,9 % 92,3% 92% 90,4% 92,2 % 
              

2022 85,3% 89,4% 92,9 % 91,8 %* 95,7%*         

 *Frisktal är preliminärt 
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Barn och Utbildning  1(2) 
Postadress: 241 80 Eslöv  |  Besöksadress: Stadshuset, Gröna torg 2 
Telefon: 0413-620 00  |  E-post: myndighetsbrevlåda@eslov.se  |  www.eslov.se 
 

 

Redovisning av delegationsbeslut maj 2022 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av delegeringsbeslut för maj 2022.  

Beslutsunderlag 
- Delegeringslista IFO 2022-05-01 till och med 2022-05-31 
- Delegeringslista Familjerätt 2022-05-01 till och med 2022-05-31 
- Delegeringsbeslut Grundskola 2022-04-01 till och med 2022-05-31 
- Rapport över anmälan om kränkande särbehandling maj 2022 

Beredning 
Redovisning av beslut fattade på delegation av barn- och familjenämndens 
arbetsutskott; 
 
§ 124 
Ansökan om vård enligt 1 och 2, 3 §§ LVU 
 
§ 126-131, 140-143 
Övervägande enligt 6 kap 8 § SoL 
 
§ 132 
Övervägande om vårdens upphörande enligt 4 kap 1 § SoL 
 
§ 133, 134 
Övervägande enligt 13 § LVU vid placering jml 2 § LVU 
 
§ 136  
Medgivande att kontraktera behandlingsfamiljehem enligt 6 kap 6 § SoL 
 
§ 137 
Kostnadsbilaga till familjehemsutredning 
 
§ 144 
Familjehems- och jourhemsutredning beslut enligt 6 kap 6 § SoL 
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 BoF.2022.0041 
 

 2 (2) 

 

Övriga delegationsbeslut;  
BoF.2022.0731-3 Rättidsprövning överklagan skolplacering 
BoF.2022.0784-1 Beslut om beviljande av tilläggsbelopp, Ekebackens förskola 
BoF.2022.0786-1 Beslut om beviljande av tilläggsbelopp, Fridasroskolan 
BoF.2022.0795-1 Anställningsbeslut för lärare på Källebergsskolan 
BoF.2021.1366-3 Beslut om återkallelse av tilläggsbelopp, Ölyckeskolan 7-9 
BoF.2022.0578-2 Beslut om återkallelse av tilläggsbelopp, Ölyckeskolan F-6 
BoF.2022.0578-3 Beslut om återkallelse av tilläggsbelopp, Ölyckeskolan F-6 
BoF.2022.0579-2 Beslut om återkallelse av tilläggsbelopp, Ölyckeskolan 7-9 
BoF.2022.0797-1 Beslut om beviljande av tilläggsbelopp, Hasslebo förskola 
BoF.2021.1138-26 Uppföljning av beslut gällande Förskolan Ströungarna 
BoF.2021.1856-3 begäran om anstånd Dnr 2021:7108 
BoF.2022.0801-1 Anställningsbeslut 
BoF.2022.0841-1 Beslut om beviljande av tilläggsbelopp, Ölyckeskolan F-6 
BoF.2022.0842-1 Beslut om beviljande av tilläggsbelopp, Fridasroskolan 
BoF.2022.0843-1 Beslut om beviljande av tilläggsbelopp, Sallerupskolan 
BoF.2022.0656-7 Beslut om att ansöka om statsbidrag för lärarassistenter 
vårterminen 2022 
BoF.2022.0858-1 Anställningsbeslut 
BoF.2022.0859-1 Anställningsbeslut 
BoF.2022.0860-1 Beslut om beviljande av tilläggsbelopp, Nya Östra 
BoF.2022.0863-1 Beslut om beviljande av tilläggsbelopp, Harlösa skola 
BoF.2022.0864-1 Beslut om beviljande av tilläggsbelopp, Västra skolan 
BoF.2022.0865-1 Beslut om beviljande av tilläggsbelopp, Marieskolan 
BoF.2022.0866-1 Beslut om tilläggsbelopp, Stehagskolan 
BoF.2022.0868-1 Anställningsbeslut 
BoF.2022.0855-3 Rättidsprövning överklagan skolplacering 
BoF.2021.1856-5 Yttrande med anledning av beslut efter tillsyn av Harlösa skola 
BoF.2021.1856-6 Bilagor tillhörande yttrande 
BoF.2022.0887-1 Överenskommelse om interkommunal ersättning 

Förslag till beslut 
- Informationen läggs till handlingarna 
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Utskriftsdatum: 2022-06-08

Delegeringslista

 BESLUTSDAT BESLUT

 AVSER

BEVILJAT

 BESLUTSFATTARE

 ORSAK AVSLAGSBELOPP

REGDAT

REG.DATUM

Avge yttrande 6 kap 20 § FB20220502 2022-05-02
Anita Nilsson

Godkännande av faderskap20220502 2022-05-02
Ann-Catrine Hellman

Inleda faderskapsutredning20220504 2022-05-04
Ann-Catrine Hellman

Godkännande av faderskap20220505 2022-05-04
Ann-Catrine Hellman

Adoption - Fortsatt samtycke20220505 2022-05-05
Maja Gajic

Avsluta faderskapsutredning utan åtgärd20220510 2022-05-05
Maja Gajic

Adoption Utse utredare 4:14 FB20220512 2022-05-05
Maja Gajic

Informationssamtal har hållits enligt Föräldrabalken 6 kap 17 c §.20220506 2022-05-06
Rebecca Kron

Inleda faderskapsutredning20220509 2022-05-09
Ann-Catrine Hellman

Informationssamtal har hållits enligt Föräldrabalken 6 kap 17 c §.20220511 2022-05-11
Anita Nilsson

Vårdnad/boende/umgängesutredning nedlägges20220511 2022-05-11
Rebecca Kron

Avge yttrande vårdnads/boende/umgängesutredning 6 Kap 19 § FB20220512 2022-05-12
Maja Gajic

URVALSPARAMETRAR Period:

Organisation:

Beslutsfattare:

Undernivåer:

2022-05-01 - 2022-05-31

Familjerätt

Handläggare:

Orsak:

Beslut:

Personnummer:

Urvalsdatum Beslutsdatum

Sida 1 / 3
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Delegeringslista

 BESLUTSDAT BESLUT

 AVSER

BEVILJAT

 BESLUTSFATTARE

 ORSAK AVSLAGSBELOPP

REGDAT

REG.DATUM

Avge yttrande vårdnads/boende/umgängesutredning 6 Kap 19 § FB20220512 2022-05-12
Maja Gajic

Avge yttrande vårdnads/boende/umgängesutredning 6 Kap 19 § FB20220512 2022-05-12
Maja Gajic

Godkännande av faderskap20220513 2022-05-13
Ann-Catrine Hellman

Avge yttrande vårdnads/boende/umgängesutredning 6 Kap 19 § FB20220516 2022-05-16
Anita Nilsson

Avge yttrande vårdnads/boende/umgängesutredning 6 Kap 19 § FB20220516 2022-05-16
Anita Nilsson

Upplysningar 6 Kap 20 § FB20220517 2022-05-17
Anita Nilsson

Att ej godkänna avtal om boende 6 Kap 17a § FB20220517 2022-05-17
Anita Nilsson

Att ej godkänna avtal om boende 6 Kap 17a § FB20220517 2022-05-17
Anita Nilsson

Godkännande av faderskap20220517 2022-05-17
Rebecca Kron

Rättsgenetiskt undersökning20220518 2022-05-18
Anita Nilsson

Informationssamtal har hållits enligt Föräldrabalken 6 kap 17 c §.20220518 2022-05-18
Margareta Melin

Informationssamtal har hållits enligt Föräldrabalken 6 kap 17 c §.20220518 2022-05-18
Margareta Melin

Informationssamtal har hållits enligt Föräldrabalken 6 kap 17 c §.20220518 2022-05-18
Margareta Melin

Informationssamtal har hållits enligt Föräldrabalken 6 kap 17 c §.20220518 2022-05-18
Margareta Melin

URVALSPARAMETRAR Period:

Organisation:

Beslutsfattare:

Undernivåer:

2022-05-01 - 2022-05-31

Familjerätt

Handläggare:

Orsak:

Beslut:

Personnummer:

Urvalsdatum Beslutsdatum

Sida 2 / 3
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Delegeringslista

 BESLUTSDAT BESLUT

 AVSER

BEVILJAT

 BESLUTSFATTARE

 ORSAK AVSLAGSBELOPP

REGDAT

REG.DATUM

Informationssamtal har hållits enligt Föräldrabalken 6 kap 17 c §.20220519 2022-05-19
Anita Nilsson

Informationssamtal har hållits enligt Föräldrabalken 6 kap 17 c §.20220519 2022-05-19
Anita Nilsson

Inleda Vårdnad/Boende/Umgängesutredning 6:19 FB20220530 2022-05-19
Maja Gajic

Informationssamtal har hållits enligt Föräldrabalken 6 kap 17 c §.20220519 2022-05-19
Margareta Melin

Informationssamtal har hållits enligt Föräldrabalken 6 kap 17 c §.20220523 2022-05-23
Maja Gajic

Faderskapsutredning läggs ned 2 Kap 7 § FB20220531 2022-05-23
Rebecca Kron

Upplysningar 6 Kap 20 § FB20220524 2022-05-24
Margareta Melin

Informationssamtal har hållits enligt Föräldrabalken 6 kap 17 c §.20220525 2022-05-25
Anita Nilsson

Informationssamtal har hållits enligt Föräldrabalken 6 kap 17 c §.20220525 2022-05-25
Anita Nilsson

Godkännande av faderskap20220530 2022-05-30
Maja Gajic

URVALSPARAMETRAR Period:

Organisation:

Beslutsfattare:

Undernivåer:

2022-05-01 - 2022-05-31

Familjerätt

Handläggare:

Orsak:

Beslut:

Personnummer:

Urvalsdatum Beslutsdatum

Sida 3 / 3
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Utskriftsdatum: 2022-06-08

Delegeringslista

 BESLUTSDAT BESLUT

 AVSER

BEVILJAT

 BESLUTSFATTARE

 ORSAK AVSLAGSBELOPP

REGDAT

REG.DATUM

Yttrande avges20220502 2022-05-02
Pernilla Törnqvist

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL avslutas utan insats20220502 2022-05-02
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20220503 2022-05-02
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL avslutas utan insats20220509 2022-05-02
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20220511 2022-05-02
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20220511 2022-05-02
Theresia Hall

Vårdnadsöverflytt 6 kap 8 § FB20220510 2022-05-02
Tingsrätt

Vårdnadsöverflytt 6 kap 8 § FB20220510 2022-05-02
Tingsrätt

Uppdrag20220503 2022-05-03
Agneta Forss

Personligt stöd 4 kap 1 SoL, bifall20220503 2022-05-03
Agneta Forss

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20220503 2022-05-03
Agneta Forss

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds20220503 2022-05-03
Erika Ågren

URVALSPARAMETRAR Period:

Organisation:

Beslutsfattare:

Undernivåer:

2022-05-01 - 2022-05-31

Utredningsenhet

Handläggare:

Orsak:

Beslut:

Personnummer:

Urvalsdatum Beslutsdatum

Sida 1 / 19
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Delegeringslista

 BESLUTSDAT BESLUT

 AVSER

BEVILJAT

 BESLUTSFATTARE

 ORSAK AVSLAGSBELOPP

REGDAT

REG.DATUM

Godkänna som tillfälligt jourhem20220503 2022-05-03
Josefin Sandell

333,00Kostnader individuella stödåtgärder20220503 2022-05-03
Karolina Borg

5 000,00Kostnader individuella stödåtgärder20220503 2022-05-03
Karolina Borg

Uppdrag20220503 2022-05-03
Sofie Hoffstedt

Vård utanför eget hem enligt 4 Kap 1 § SoL, bifall20220504 2022-05-03
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20220504 2022-05-03
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL avslutas med insats20220505 2022-05-03
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20220504 2022-05-03
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20220509 2022-05-04
Agneta Forss

Personligt stöd 4 kap 1 SoL, bifall20220504 2022-05-04
Agneta Forss

Uppdrag20220504 2022-05-04
Agneta Forss

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL avslutas med insats20220504 2022-05-04
Agneta Forss

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL avslutas med insats20220504 2022-05-04
Agneta Forss

LVU Omedelbart omhändertagande fastställs 8 §20220520 2022-05-04
FörvR/KamR/Hförvdomstol

URVALSPARAMETRAR Period:

Organisation:

Beslutsfattare:

Undernivåer:

2022-05-01 - 2022-05-31

Utredningsenhet

Handläggare:

Orsak:

Beslut:

Personnummer:

Urvalsdatum Beslutsdatum

Sida 2 / 19
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Delegeringslista

 BESLUTSDAT BESLUT

 AVSER

BEVILJAT

 BESLUTSFATTARE

 ORSAK AVSLAGSBELOPP

REGDAT

REG.DATUM

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds20220505 2022-05-04
Tanja Jankkila

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20220506 2022-05-04
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20220505 2022-05-04
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20220519 2022-05-04
Theresia Hall

2 054,00Kostnader individuella stödåtgärder20220602 2022-05-05
Catrine Olsson

Insats enligt 4 kap 1 § fortsätter efter uppföljning20220518 2022-05-05
Sofie Hoffstedt

Insats enligt 4 kap 1 § fortsätter efter uppföljning20220516 2022-05-05
Susanne Sköld

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20220519 2022-05-05
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20220511 2022-05-05
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20220512 2022-05-05
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20220513 2022-05-05
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20220513 2022-05-05
Theresia Hall

Vård utanför eget hem enligt 4 Kap 1 § SoL, bifall20220517 2022-05-06
Anette Alvarsson

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds20220506 2022-05-06
Katarina Naxell

URVALSPARAMETRAR Period:

Organisation:

Beslutsfattare:

Undernivåer:

2022-05-01 - 2022-05-31

Utredningsenhet

Handläggare:

Orsak:

Beslut:

Personnummer:

Urvalsdatum Beslutsdatum

Sida 3 / 19
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Delegeringslista

 BESLUTSDAT BESLUT

 AVSER

BEVILJAT

 BESLUTSFATTARE

 ORSAK AVSLAGSBELOPP

REGDAT

REG.DATUM

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL avslutas med insats20220509 2022-05-06
Sara Sundberg

Placering i familjehem 6 kap 1§ SoL20220509 2022-05-06
SN/AU/Ordförande

LVU övervägande enligt 13 § LVU (2 § LVU)20220511 2022-05-06
SN/AU/Ordförande

LVU Omedelbart omhändertagande 6 §, återkallas 9 §20220506 2022-05-06
SN/AU/Ordförande

Placering i familjehem 6 kap 1§ SoL20220511 2022-05-06
SN/AU/Ordförande

Placering i familjehem 6 kap 1§ SoL20220511 2022-05-06
SN/AU/Ordförande

LVU Omprövning enligt 13 § 2 st (3 § LVU)20220511 2022-05-06
SN/AU/Ordförande

LVU övervägande enligt 13 § LVU (2 § LVU)20220511 2022-05-06
SN/AU/Ordförande

LVU övervägande enligt 13 § LVU (2 § LVU)20220511 2022-05-06
SN/AU/Ordförande

Övervägande om fortsatt vård 6 Kap 8 § SoL20220511 2022-05-06
SN/AU/Ordförande

LVU Omedelbart omhändertagande 6 § avslutas, 9 §20220517 2022-05-06
SN/AU/Ordförande

Medgivande 6 Kap 6 § 1 st SoL Familjehem20220520 2022-05-06
SN/AU/Ordförande

LVU övervägande enligt 13 § LVU (2 § LVU)20220524 2022-05-06
SN/AU/Ordförande

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds20220510 2022-05-06
Tanja Jankkila

URVALSPARAMETRAR Period:

Organisation:

Beslutsfattare:

Undernivåer:

2022-05-01 - 2022-05-31

Utredningsenhet

Handläggare:

Orsak:

Beslut:

Personnummer:

Urvalsdatum Beslutsdatum

Sida 4 / 19
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Delegeringslista

 BESLUTSDAT BESLUT

 AVSER

BEVILJAT

 BESLUTSFATTARE

 ORSAK AVSLAGSBELOPP

REGDAT

REG.DATUM

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds20220510 2022-05-06
Tanja Jankkila

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds20220510 2022-05-06
Tanja Jankkila

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20220511 2022-05-06
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20220601 2022-05-06
Theresia Hall

Placering på institution 6 kap 1§ SoL20220523 2022-05-07
Anette Alvarsson

Uppdrag20220509 2022-05-09
Catrine Olsson

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds20220531 2022-05-09
Erika Ågren

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL avslutas utan ändring av pågående  
insats

20220510 2022-05-09

Susanne Sköld

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL avslutas utan ändring av pågående  
insats

20220510 2022-05-09

Susanne Sköld

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20220523 2022-05-09
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20220523 2022-05-09
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20220519 2022-05-09
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20220519 2022-05-09
Theresia Hall

URVALSPARAMETRAR Period:

Organisation:

Beslutsfattare:

Undernivåer:

2022-05-01 - 2022-05-31

Utredningsenhet

Handläggare:

Orsak:

Beslut:

Personnummer:

Urvalsdatum Beslutsdatum

Sida 5 / 19
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Delegeringslista

 BESLUTSDAT BESLUT

 AVSER

BEVILJAT

 BESLUTSFATTARE

 ORSAK AVSLAGSBELOPP

REGDAT

REG.DATUM

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20220519 2022-05-09
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20220519 2022-05-09
Theresia Hall

5 031,00Kostnader i samband med insats20220509 2022-05-09
Thomas Eriksson

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds20220513 2022-05-10
Katarina Bjerre Baker

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds20220512 2022-05-10
Sofia Kraft

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds20220512 2022-05-10
Sofia Kraft

Utredning enl. 11 kap 1 § SoL inleds ej, knyts till pågående utredning20220512 2022-05-10
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20220511 2022-05-10
Theresia Hall

18 194,00Kostnader i samband med insats20220510 2022-05-10
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20220519 2022-05-10
Theresia Hall

3 000,00Kostnader i samband med insats20220510 2022-05-10
Thomas Eriksson

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20220511 2022-05-11
Agneta Forss

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds20220511 2022-05-11
Agneta Forss

Personligt stöd 4 kap 1 SoL, bifall20220511 2022-05-11
Agneta Forss

URVALSPARAMETRAR Period:

Organisation:

Beslutsfattare:

Undernivåer:

2022-05-01 - 2022-05-31

Utredningsenhet

Handläggare:

Orsak:

Beslut:

Personnummer:

Urvalsdatum Beslutsdatum

Sida 6 / 19
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Delegeringslista

 BESLUTSDAT BESLUT

 AVSER

BEVILJAT

 BESLUTSFATTARE

 ORSAK AVSLAGSBELOPP

REGDAT

REG.DATUM

Uppdrag20220511 2022-05-11
Agneta Forss

Yttrande avges20220511 2022-05-11
Agneta Forss

Personligt stöd 4 kap 1 SoL, bifall20220511 2022-05-11
Helena Nilsson

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds20220511 2022-05-11
Karin Nilsson

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20220511 2022-05-11
Katarina Naxell

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20220511 2022-05-11
Katarina Naxell

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20220513 2022-05-11
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20220511 2022-05-11
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20220511 2022-05-11
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20220511 2022-05-11
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20220511 2022-05-11
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20220519 2022-05-11
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20220520 2022-05-11
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20220520 2022-05-11
Theresia Hall

URVALSPARAMETRAR Period:

Organisation:

Beslutsfattare:

Undernivåer:

2022-05-01 - 2022-05-31

Utredningsenhet

Handläggare:

Orsak:

Beslut:

Personnummer:

Urvalsdatum Beslutsdatum

Sida 7 / 19

141 (155)



Delegeringslista

 BESLUTSDAT BESLUT

 AVSER

BEVILJAT

 BESLUTSFATTARE

 ORSAK AVSLAGSBELOPP

REGDAT

REG.DATUM

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20220520 2022-05-11
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20220523 2022-05-11
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20220523 2022-05-11
Theresia Hall

Domstols avslag av överklagande från klient20220520 2022-05-12
FörvR/KamR/Hförvdomstol

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds20220512 2022-05-12
Katarina Bjerre Baker

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds20220517 2022-05-12
Sofia Kraft

Personligt stöd 4 kap 1 SoL, bifall20220512 2022-05-12
Sofie Hoffstedt

Kontaktperson/familj 4 Kap 1 § SoL, bifall20220512 2022-05-12
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL avslutas med insats20220512 2022-05-12
Theresia Hall

Polisanmäla misstanke om brott riktat mot barn20220513 2022-05-12
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20220519 2022-05-12
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL avslutas med insats20220602 2022-05-13
Catrine Olsson

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL avslutas med insats20220602 2022-05-13
Catrine Olsson

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds20220513 2022-05-13
Katarina Bjerre Baker

URVALSPARAMETRAR Period:

Organisation:

Beslutsfattare:

Undernivåer:

2022-05-01 - 2022-05-31

Utredningsenhet

Handläggare:

Orsak:

Beslut:

Personnummer:

Urvalsdatum Beslutsdatum

Sida 8 / 19

142 (155)



Delegeringslista

 BESLUTSDAT BESLUT

 AVSER

BEVILJAT

 BESLUTSFATTARE

 ORSAK AVSLAGSBELOPP

REGDAT

REG.DATUM

Uppdrag20220513 2022-05-13
Sofie Hoffstedt

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds20220513 2022-05-13
Tanja Jankkila

Kontaktperson/familj 4 Kap 1 § SoL, förlängs20220513 2022-05-13
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20220519 2022-05-13
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20220519 2022-05-13
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20220519 2022-05-13
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20220519 2022-05-13
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20220519 2022-05-13
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20220523 2022-05-13
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20220523 2022-05-13
Theresia Hall

Kontaktperson/familj 4 Kap 1 § SoL, bifall20220602 2022-05-13
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL avslutas med insats20220602 2022-05-13
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL avslutas med insats20220602 2022-05-13
Theresia Hall

Kontaktperson/familj 4 Kap 1 § SoL, bifall20220602 2022-05-13
Theresia Hall

URVALSPARAMETRAR Period:

Organisation:

Beslutsfattare:

Undernivåer:

2022-05-01 - 2022-05-31

Utredningsenhet

Handläggare:

Orsak:

Beslut:

Personnummer:

Urvalsdatum Beslutsdatum

Sida 9 / 19
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Delegeringslista

 BESLUTSDAT BESLUT

 AVSER

BEVILJAT

 BESLUTSFATTARE

 ORSAK AVSLAGSBELOPP

REGDAT

REG.DATUM

Uppföljning efter avslutad utredning 11 kap 4 a § SoL20220602 2022-05-13
Theresia Hall

Uppföljning efter avslutad utredning 11 kap 4 a § SoL20220602 2022-05-13
Theresia Hall

Personligt stöd 4 kap 1 SoL, bifall20220516 2022-05-16
Catrine Olsson

Uppdrag20220516 2022-05-16
Catrine Olsson

Personligt stöd 4 kap 1 SoL, bifall20220516 2022-05-16
Catrine Olsson

Uppdrag20220516 2022-05-16
Catrine Olsson

Uppdrag20220516 2022-05-16
Helena Nilsson

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20220525 2022-05-16
Johanna Cragnell

Polisanmäla misstanke om brott riktat mot barn20220516 2022-05-16
Rebecca Wiahl

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20220523 2022-05-16
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20220524 2022-05-16
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20220524 2022-05-16
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20220523 2022-05-16
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20220525 2022-05-16
Theresia Hall

URVALSPARAMETRAR Period:

Organisation:

Beslutsfattare:

Undernivåer:

2022-05-01 - 2022-05-31

Utredningsenhet

Handläggare:

Orsak:

Beslut:

Personnummer:

Urvalsdatum Beslutsdatum

Sida 10 / 19
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Delegeringslista

 BESLUTSDAT BESLUT

 AVSER

BEVILJAT

 BESLUTSFATTARE

 ORSAK AVSLAGSBELOPP

REGDAT

REG.DATUM

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20220530 2022-05-16
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20220602 2022-05-16
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL avslutas utan ändring av pågående  
insats

20220531 2022-05-16

Theresia Hall

Personligt stöd 4 kap 1 SoL, bifall20220517 2022-05-17
Agneta Forss

Uppdrag20220517 2022-05-17
Agneta Forss

Personligt stöd 4 kap 1 SoL, bifall20220518 2022-05-17
Helena Nilsson

Uppdrag20220518 2022-05-17
Helena Nilsson

Insats enligt 4 kap 1 § avslutas efter uppföljning20220531 2022-05-17
Katarina Naxell

LVU Placering Institution 12 § hem20220524 2022-05-17
SN/AU/Ordförande

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20220525 2022-05-17
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20220530 2022-05-17
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20220519 2022-05-17
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20220519 2022-05-17
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20220519 2022-05-17
Theresia Hall

URVALSPARAMETRAR Period:

Organisation:

Beslutsfattare:

Undernivåer:

2022-05-01 - 2022-05-31

Utredningsenhet

Handläggare:

Orsak:

Beslut:

Personnummer:

Urvalsdatum Beslutsdatum

Sida 11  / 19
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Delegeringslista

 BESLUTSDAT BESLUT

 AVSER

BEVILJAT

 BESLUTSFATTARE

 ORSAK AVSLAGSBELOPP

REGDAT

REG.DATUM

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20220519 2022-05-17
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL avslutas med insats20220518 2022-05-18
Agneta Forss

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL avslutas utan ändring av pågående  
insats

20220518 2022-05-18

Agneta Forss

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL avslutas med insats20220524 2022-05-18
Karin Nilsson

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL avslutas med insats20220607 2022-05-18
Rezwan Hussain

Personligt stöd 4 kap 1 SoL, bifall20220607 2022-05-18
Rezwan Hussain

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL avslutas utan ändring av pågående  
insats

20220524 2022-05-18

SN/AU/Ordförande

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL avslutas utan ändring av pågående  
insats

20220524 2022-05-18

SN/AU/Ordförande

LVU umgängesbegränsning 14 §20220531 2022-05-18
SN/AU/Ordförande

LVU Ansökan om vård enligt 2,3 §§20220520 2022-05-18
SN/AU/Ordförande

Väcka talan vårdnadsöverflytt 6:8 FB20220524 2022-05-18
SN/AU/Ordförande

Väcka talan vårdnadsöverflytt 6:8 FB20220524 2022-05-18
SN/AU/Ordförande

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20220524 2022-05-18
Theresia Hall

URVALSPARAMETRAR Period:

Organisation:

Beslutsfattare:

Undernivåer:

2022-05-01 - 2022-05-31

Utredningsenhet

Handläggare:

Orsak:

Beslut:

Personnummer:

Urvalsdatum Beslutsdatum

Sida 12 / 19

146 (155)



Delegeringslista

 BESLUTSDAT BESLUT

 AVSER

BEVILJAT

 BESLUTSFATTARE

 ORSAK AVSLAGSBELOPP

REGDAT

REG.DATUM

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20220524 2022-05-18
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20220523 2022-05-18
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20220519 2022-05-18
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20220519 2022-05-18
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20220519 2022-05-18
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20220519 2022-05-18
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20220519 2022-05-18
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20220519 2022-05-18
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20220520 2022-05-18
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20220531 2022-05-18
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL avslutas utan ändring av pågående  
insats

20220524 2022-05-18

Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20220525 2022-05-19
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL avslutas utan insats20220530 2022-05-19
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20220601 2022-05-19
Theresia Hall

URVALSPARAMETRAR Period:

Organisation:

Beslutsfattare:

Undernivåer:

2022-05-01 - 2022-05-31

Utredningsenhet

Handläggare:

Orsak:

Beslut:

Personnummer:

Urvalsdatum Beslutsdatum

Sida 13 / 19
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Delegeringslista

 BESLUTSDAT BESLUT

 AVSER

BEVILJAT

 BESLUTSFATTARE

 ORSAK AVSLAGSBELOPP

REGDAT

REG.DATUM

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20220607 2022-05-19
Theresia Hall

Egenavgift avslutas20220520 2022-05-20
Ann-Catrine Hellman

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds20220524 2022-05-20
Johanna Cragnell

5 000,00Kostnader individuella stödåtgärder20220520 2022-05-20
Karolina Borg

Övervägande om fortsatt vård 6 Kap 8 § SoL20220523 2022-05-20
Katarina Naxell

Övervägande om fortsatt vård 6 Kap 8 § SoL20220523 2022-05-20
Katarina Naxell

Personligt stöd 4 kap 1 SoL, bifall20220607 2022-05-20
Rezwan Hussain

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL avslutas med insats20220607 2022-05-20
Rezwan Hussain

Vård utanför eget hem enligt 4 Kap 1 § SoL, avslutas20220530 2022-05-20
SN/AU/Ordförande

LVU övervägande enligt 13 § LVU (2 § LVU)20220524 2022-05-20
SN/AU/Ordförande

LVU övervägande enligt 13 § LVU (2 § LVU)20220524 2022-05-20
SN/AU/Ordförande

Övervägande om fortsatt vård 6 Kap 8 § SoL20220531 2022-05-20
SN/AU/Ordförande

Övervägande om fortsatt vård 6 Kap 8 § SoL20220602 2022-05-20
SN/AU/Ordförande

Övervägande om fortsatt vård 6 Kap 8 § SoL20220531 2022-05-20
SN/AU/Ordförande

URVALSPARAMETRAR Period:

Organisation:

Beslutsfattare:

Undernivåer:

2022-05-01 - 2022-05-31

Utredningsenhet

Handläggare:

Orsak:

Beslut:

Personnummer:

Urvalsdatum Beslutsdatum

Sida 14 / 19
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Delegeringslista

 BESLUTSDAT BESLUT

 AVSER

BEVILJAT

 BESLUTSFATTARE

 ORSAK AVSLAGSBELOPP

REGDAT

REG.DATUM

Övervägande om fortsatt vård 6 Kap 8 § SoL20220524 2022-05-20
SN/AU/Ordförande

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL avslutas utan ändring av pågående  
insats

20220520 2022-05-20

Sofie Hoffstedt

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds20220520 2022-05-20
Tanja Jankkila

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20220524 2022-05-20
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20220524 2022-05-20
Theresia Hall

Kontaktperson/familj 4 Kap 1 § SoL, förlängs20220530 2022-05-20
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20220601 2022-05-20
Theresia Hall

Kontaktperson/familj 4 Kap 1 § SoL, förlängs20220530 2022-05-20
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds20220523 2022-05-20
Thomas Eriksson

Personligt stöd 4 kap 1 SoL, bifall20220530 2022-05-23
Helena Nilsson

Personligt stöd 4 kap 1 SoL, bifall20220530 2022-05-23
Helena Nilsson

Uppdrag20220530 2022-05-23
Helena Nilsson

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL avslutas med insats20220530 2022-05-23
Helena Nilsson

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds20220525 2022-05-23
Johanna Cragnell

URVALSPARAMETRAR Period:

Organisation:

Beslutsfattare:

Undernivåer:

2022-05-01 - 2022-05-31

Utredningsenhet

Handläggare:

Orsak:

Beslut:

Personnummer:

Urvalsdatum Beslutsdatum

Sida 15 / 19

149 (155)



Delegeringslista

 BESLUTSDAT BESLUT

 AVSER

BEVILJAT

 BESLUTSFATTARE

 ORSAK AVSLAGSBELOPP

REGDAT

REG.DATUM

Yttrande avges20220523 2022-05-23
Johanna Cragnell

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds20220524 2022-05-23
Katarina Bjerre Baker

I väntan på resurs20220523 2022-05-23
Elinor Lavesson

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL avslutas med insats20220523 2022-05-23
Elinor Lavesson

Personligt stöd 4 kap 1 SoL, bifall20220524 2022-05-23
Nina Petersson Wallin

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL avslutas med insats20220524 2022-05-23
Nina Petersson Wallin

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL avslutas utan ändring av pågående  
insats

20220524 2022-05-23

Susanne Sköld

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL avslutas utan ändring av pågående  
insats

20220523 2022-05-23

Susanne Sköld

Kontaktperson/familj 4 Kap 1 § SoL, förlängs20220523 2022-05-23
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20220527 2022-05-23
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20220531 2022-05-23
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20220601 2022-05-23
Theresia Hall

Uppdrag20220524 2022-05-24
Karin Nilsson

URVALSPARAMETRAR Period:

Organisation:

Beslutsfattare:

Undernivåer:

2022-05-01 - 2022-05-31

Utredningsenhet

Handläggare:

Orsak:

Beslut:

Personnummer:

Urvalsdatum Beslutsdatum

Sida 16 / 19
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Delegeringslista

 BESLUTSDAT BESLUT

 AVSER

BEVILJAT

 BESLUTSFATTARE

 ORSAK AVSLAGSBELOPP

REGDAT

REG.DATUM

Personligt stöd 4 kap 1 SoL, bifall20220524 2022-05-24
Karin Nilsson

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds20220531 2022-05-24
Katarina Bjerre Baker

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds20220531 2022-05-24
Katarina Bjerre Baker

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds20220524 2022-05-24
Katarina Naxell

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds20220525 2022-05-24
Sofia Kraft

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20220601 2022-05-24
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20220602 2022-05-24
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20220601 2022-05-24
Theresia Hall

LVU Vård 2 § avslutas20220524 2022-05-24
Tingsrätt

Vårdnadsöverflytt 6 kap 8 § FB20220524 2022-05-24
Tingsrätt

LVU Vård 2 § avslutas20220524 2022-05-24
Tingsrätt

Vårdnadsöverflytt 6 kap 8 § FB20220524 2022-05-24
Tingsrätt

LVU Dom om vård 2 § bifall domstol20220525 2022-05-25
FörvR/KamR/Hförvdomstol

Yttrande avges20220525 2022-05-25
Johanna Cragnell

URVALSPARAMETRAR Period:

Organisation:

Beslutsfattare:

Undernivåer:

2022-05-01 - 2022-05-31

Utredningsenhet

Handläggare:

Orsak:

Beslut:

Personnummer:

Urvalsdatum Beslutsdatum

Sida 17 / 19

151 (155)



Delegeringslista

 BESLUTSDAT BESLUT

 AVSER

BEVILJAT

 BESLUTSFATTARE

 ORSAK AVSLAGSBELOPP

REGDAT

REG.DATUM

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL avslutas utan insats20220530 2022-05-25
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20220525 2022-05-25
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20220525 2022-05-25
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20220601 2022-05-25
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20220607 2022-05-25
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20220607 2022-05-26
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL avslutas utan ändring av pågående  
insats

20220527 2022-05-27

Sofie Hoffstedt

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20220601 2022-05-27
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds20220530 2022-05-30
Agneta Forss

672,00Kostnader individuella stödåtgärder20220530 2022-05-30
Helena Nilsson

Yttrande avges20220530 2022-05-30
Johanna Cragnell

Egenavgift avslutas20220530 2022-05-30
Karolina Borg

Placering på institution 6 kap 1§ SoL20220601 2022-05-30
Theresia Hall

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20220531 2022-05-30
Theresia Hall

URVALSPARAMETRAR Period:

Organisation:

Beslutsfattare:

Undernivåer:

2022-05-01 - 2022-05-31

Utredningsenhet

Handläggare:

Orsak:

Beslut:

Personnummer:

Urvalsdatum Beslutsdatum

Sida 18 / 19
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Delegeringslista

 BESLUTSDAT BESLUT

 AVSER

BEVILJAT

 BESLUTSFATTARE

 ORSAK AVSLAGSBELOPP

REGDAT

REG.DATUM

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds20220531 2022-05-31
Catrine Olsson

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds20220531 2022-05-31
Johanna Cragnell

Kontaktperson/familj 4 Kap 1 § SoL  avslutas efter uppföljning20220531 2022-05-31
Katarina Naxell

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds20220531 2022-05-31
Linda Grenander

Insats enligt 4 kap 1 § avslutas efter uppföljning20220607 2022-05-31
Pernilla Törnqvist

Insats enligt 4 kap 1 § avslutas efter uppföljning20220607 2022-05-31
Pernilla Törnqvist

Utredning enl. 11 kap 1§ SoL inleds ej20220607 2022-05-31
Theresia Hall

Placering i jourhem 6 kap 1§ SoL20220531 2022-05-31
Theresia Hall

URVALSPARAMETRAR Period:

Organisation:

Beslutsfattare:

Undernivåer:

2022-05-01 - 2022-05-31

Utredningsenhet

Handläggare:

Orsak:

Beslut:

Personnummer:

Urvalsdatum Beslutsdatum

Sida 19 / 19
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Beskrivning

Delegationsbeslut anmäls till barn- och
familjenämnden. Beslutet kan överklagas till
ÖKN.
Skapad 31 maj 2022 av Administrativ controller
Alexandra Julin
Beräknad 31 maj 2022
Baserad på 3 anteckningar

Urvalskriterier

• Anteckningen är baserad på en av mallarna:
Beslut om mottagande i grundsärskolan samt
beslut om ämne/ämnesområde, Beslut om
mottagande av elev på försök för att prova
annan skolform eller Beslut om mottagande av
integrerad elev i annan skolform

• Avancerad söktext:
original_organization_unit_name !=
"Testskola"

Rapport
Beslutsdatum Delegationsbeslut Beslut i enlighet

med gällande
delegationsordning
och efter prövning.

Beslutsfattare Diarienummer
eller

motsvarande

2022-04-26
14:37:00

Beslut om
mottagande i

grundsärskolan samt
beslut om ämne/

ämnesområde

Eleven mottas i
grundsärskolan med

stöd av 7 kap. 5 §
skollagen

Avdelningschef
grundskola

Ulrika Narling

PRN
20224-1406-19

2022-04-26
16:14:00

Beslut om
mottagande i

grundsärskolan samt
beslut om ämne/

ämnesområde

Eleven har ej rätt att
mottas i

grundsärskola med
stöd av 7 kap. 5 §

skollagen

Avdelningschef
grundskola

Ulrika Narling

PRN
20224-1412-11

2022-05-30
12:53:00

Beslut om
mottagande i

grundsärskolan samt
beslut om ämne/

ämnesområde

Eleven mottas i
grundsärskolan med

stöd av 7 kap. 5 §
skollagen

Avdelningschef
grundskola

Ulrika Narling

PRN
20224-1411-13

Delegationsbeslut
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