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Sara Sjödal
Ordförande

Nicklas Rydgren
Kommunsekreterare

Vid eventuella förhinder att delta på mötet, vänligen kontakta
sekretariatet på e-post sekretariatet@tierp.se.
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Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2020-10-06

KS 2020/42

Godkännande av föredragningslistan
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna föredragningslistan
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Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2020-10-12

KS 2020/43

Ekonomisk information från bolagen
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

I samband med delårsbokslutet har bolagen ombetts att muntligt föredra
delår och prognos för respektive bolag i kommunstyrelsen.
Bolagens skriftliga rapporteringar bifogas.
Barnrättskonsekvenser

Inga barnrättskonsekvenser med anledning av rapporteringen.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Beslutet har inga ekonomiska konsekvenser.
Beslutsunderlag





Delårsbokslut AB Tierpsbyggen
Delårsbokslut Tierps kommunfastigheter AB
Delårsrapport Tierps Energi och Miljö AB

Beslutet skickas till





Ekonomichef
Kommundirektör
Kommunrevision

I tjänsten
Randi Graungaard
Kommundirektör
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Kassaflödesanalys
Org nr 556088-2325

enligt indirekt metod

31 / 8 2020
Belopp tkr

1/1-31/8 2020

1/1-31/8 2019

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster

1 001

291

42 617

19 446

Justering för poster som inte ingår i
kassaflöde m.m.
Kassaflöde från den löpande verksamheten

43 618

före förändringar av rörelsekapital

19 737

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital
25
-20 846
-11 820
-22 938

Ökning (-)/minskning (+) varulager
Ökning (-)/minskning (+) fordringar
Ökning (+)/minskning (-) leverantörsskulder
Ökning (+)/minskning (-) kortfristiga skulder

14
1 358
-2 087
6 761
-11 961

Kassaflöde från löpande verksamheten

25 783

Investeringsverksamheten
-9 150
-2 296
0
-1 712
132

Investering i byggnader
Investering i inventarier
Inköp av mark
Investering i markanläggning
Försäljning av inventarier

-27 544
-1 812
0
-2 417
91
54

Försäljning av byggnader

-13 026

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-31 628

Finansieringsverksamheten
29 586

Ökning (+)/minskning (-) långfristiga lån
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Årets kassaflöde
Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut

7

0
29 586

0

4 599

-5 845

6

5 851

4 605
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Org nr 556088-2325

Resultaträkning för verksamhetsåret
1/1 - 31/8 2020
Belopp tkr

1/1-31/8 2020

1/1-31/8 2019

Rörelsens intäkter
Hyresintäkter
Rabatter
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter

117 820
-390
271
49 204

166 905

114 825
-397
340
27 567

142 335

-153 779

-20 264
-10 170
-14 601
-24 226
-1 586
-40 191
-19 444
0

-130 482

Rörelsens kostnader
Reparationer och underhåll
Taxebundna kostnader
Uppvärmning
Övriga externa kostnader
Fastighetskatt
Personalkostnader
Avskrivningar
Jämförelsestörande poster

-21 722
-10 718
-14 242
-22 796
-1 608
-40 480
-20 923
-21 290

Rörelseresultat

13 126

11 853

Resultat från finansiella invest.
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

65
-12 190

Resultat efter finansiella poster
Skatt på årets resultat

Årets resultat

8

-12 125

62
-11 624

-11 562

1 001

291

0

0

1 001

291

Org nr 556088-2325

Balansräkning per
31 / 8 2020
Belopp tkr

20200831

20191231

879 759
23 948
30 529
29
32 251
15 781

982 297

905 569
23 948
30 133
33
37 055
15 151

1 011 889

40

40

40

40

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader
Mark
Markanläggning
Förbättringsutgifter på annans fastighet
Pågående ny-och ombyggnader
Inventarier, verktyg och installationer
Finansiella anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav

Summa anläggningstillgångar

982 337

1 011 929

Omsättningstillgångar
Varulager

Kortfristiga fordringar
Hyres- och kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna
intäkter

1 157

1 157

28 828
398
4 852
3 184

Kassa och bank

4 605

Summa omsättningstillgångar

Summa tillgångar

9

1 182

1 182

800
6 547
3 719
37 262

5 350

16 416

4 605

6

6

43 024

17 604

1 025 361

1 029 533

Org nr 556088-2325

Balansräkning per
31 / 8 2020
Belopp tkr

20200831

20191231

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Reservfond

53 700
5 483

59 183

53 700
5 483

59 183

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat

39 693
1 001

40 694

48 011
-8 317

39 694

Summa eget kapital

99 877

98 877

Avsättningar
Uppskjuten skatteskuld

9 305

9 305

9 305

9 305

875 000

875 000

845 414

845 414

Skulder
Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Kortfristiga skulder
Leverantörsskuld
Skulder till koncernföretag
Övriga kortfristiga skulder
Förskottsbetalda hyror
Upplupna kostnader och förutbetalda
intäkter

11 235
2 397
2 843
13 111
11 593

Summa skulder

Summa eget kapital och skulder

10

23 055
31 523
3 121
9 026
41 179

9 212

75 937

916 179

921 351

1 025 361

1 029 533

Kassaflödesanalys
Org nr 556088-2325

enligt indirekt metod

31 / 8 2020
Belopp tkr

1/1-31/8 2020

1/1-31/8 2019

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster

1 001

291

42 617

19 446

Justering för poster som inte ingår i
kassaflöde m.m.
Kassaflöde från den löpande verksamheten

43 618

före förändringar av rörelsekapital

19 737

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital
25
-20 846
-11 820
-22 938

Ökning (-)/minskning (+) varulager
Ökning (-)/minskning (+) fordringar
Ökning (+)/minskning (-) leverantörsskulder
Ökning (+)/minskning (-) kortfristiga skulder

14
1 358
-2 087
6 761
-11 961

Kassaflöde från löpande verksamheten

25 783

Investeringsverksamheten
-9 150
-2 296
0
-1 712
132

Investering i byggnader
Investering i inventarier
Inköp av mark
Investering i markanläggning
Försäljning av inventarier

-27 544
-1 812
0
-2 417
91
54

Försäljning av byggnader

-13 026

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-31 628

Finansieringsverksamheten
29 586

Ökning (+)/minskning (-) långfristiga lån
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Årets kassaflöde
Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut

11

0
29 586

0

4 599

-5 845

6

5 851

4 605
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Org nr 556901-2171

Resultaträkning för verksamhetsåret
Prognos och budget 2020 20200831
Belopp tkr

Prognos 2020

Budget 2020

Rörelsens intäkter
Hyresintäkter
Rabatter
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter

169 555
-3 241
0
2 106

168 420

169 951
0
0
1 113

171 064

-159 256

-12 438
-14 927
-10 731
-105 875
-81
-194
-19 599

-163 845

Rörelsens kostnader
Reparationer och underhåll
Taxebundna kostnader
Uppvärmning
Övriga externa kostnader
Fastighetskatt
Personalkostnader
Avskrivningar

-10 342
-13 396
-9 350
-106 084
-86
-153
-19 845

Rörelseresultat

9 164

7 219

Resultat från finansiella invest.
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

0
-5 851

Resultat efter finansiella poster
Skatt på årets resultat

Årets resultat

12

-5 851

1
-6 160

-6 159

3 313

1 060

0

0

3 313

1 060

Org nr 556901-2171

Resultaträkning för verksamhetsåret
1/1 - 31/8 2020
Belopp tkr

1/1-31/8 2019

1/1-31/8 2020

Rörelsens intäkter
Hyresintäkter
Rabatter
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter

114 820
-3 241
0
1 735

113 314

112 411
-3 361
0
1 131

110 181

-105 140

-6 081
-10 226
-6 435
-71 002
-54
-63
-10 944

-104 805

Rörelsens kostnader
Reparationer och underhåll
Taxebundna kostnader
Uppvärmning
Övriga externa kostnader
Fastighetskatt
Personalkostnader
Avskrivningar

-6 436
-8 528
-5 849
-70 867
-59
-89
-13 312

Rörelseresultat

8 174

5 376

Resultat från finansiella invest.
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

0
-3 850

Resultat efter finansiella poster
Skatt på årets resultat

Årets resultat

13

-3 850

0
-2 949

-2 949

4 324

2 427

0

0

4 324

2 427

Org nr 556901-2171

Balansräkning per
1/1 - 31/8 2020
Belopp tkr

20200831

20191231

160 148
10 284
16 169
252 542
99 128
20 350

558 621

157 792
10 284
16 860
249 951
95 171
21 533

551 591

53 700

53 700

53 700

53 700

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader
Mark
Markanläggning
Förbättringsutgifter på annans fastighet
Pågående ny-och ombyggnader
Inventarier, verktyg och installationer
Finansiella anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav

Summa anläggningstillgångar

612 321

605 291

Omsättningstillgångar
Varulager

117

Kortfristiga fordringar
Hyres- och kundfordringar
Fordring hos koncernföretag
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna
intäkter

117

844
78
14 044

Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

Summa tillgångar

14

176

176

23
0
6 140

6 664

21 630

1 871

8 034

0

0

0

0

21 747

8 210

634 068

613 501

Org nr 556901-2171

Balansräkning per
1/1 - 31/8 2020
Belopp tkr

20200831

20191231

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital

53 750

53 750

53 750

53 750

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat

12 720
4 324

17 044

10 950
1 770

12 720

Summa eget kapital

70 794

66 470

Avsättningar
Uppskjuten skatteskuld

2 616

2 616

2 616

2 616

510 000

510 000

490 000

490 000

Skulder
Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskuld
Skulder till koncernföretag
Övriga kortfristiga skulder
Förskottsbetalda hyror
Upplupna kostnader och förutbetalda
intäkter

0
34 245
12 191
440
503
3 279

Summa eget kapital och skulder

15

0
9 714
42 125
23
190
2 363
50 658

54 415

560 658

544 415

634 068

613 501

Kassaflödesanalys
Org nr 556901-2171

enligt indirekt metod
1/1 - 31/8 2020

1/1-31/8 2020

1/1-31/8 2019

Den löpande verksamhet
Resultat efter finansiella poster

4 324

2 427

14 490

10 944

Justering för poster som inte ingår i
kassaflöde m.m.

,
Kassaflöde från den löpande verksamheten

18 814

före förändringar av rörelsekapital

13 371

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital
59
-13 596
24 531
-28 288

Ökning (-)/minskning (+) varulager
Ökning (-)/minskning (+) fordringar
Ökning (+)/minskning (-) leverantörsskulder
Ökning (+)/minskning (-) kortfristiga skulder

26
-5 477
5 779
11 494
1 520

Kassaflöde från löpande verksamheten

25 193

Investeringsverksamheten
-20 707
-813
0
0
0
0

Investering i byggnader
Investering i inventarier
Inköp av mark
Investering i markanläggning
Försäljning av mark
Omföring av bostadsrätt till byggnad

-85 111
-2 385
-2 669
-28
0
0
-21 520

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-90 193

Finansieringsverksamheten
20 000

Ökning (+)/minskning (-) långfristiga lån

65 000
20 000

65 000

Årets kassaflöde

0

0

Likvida medel vid periodens början

0

0

Likvida medel vid periodens slut

0

0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
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Delårsrapport
2020-08-31

PER JONSSON
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Tierps Energi & Miljö AB
tisdag den 13 oktober 2020
Sida 2 av 14

Tierps Energi & Miljö AB

TEMAB Fjärrvärme AB

Org.nr. 559031-4315

Org. Nr 556249-4723

Härmed lämnar verkställande direktören på styrelsens uppdrag

Delårsrapport Tierps Energi & Miljö AB & TEMAB
Fjärrvärme AB
för tiden 2020-01-01 - 2020-08-31
Belopp inom parantes avser 31 augusti 2019.

Allmänt om verksamheten

Tierps Energi & Miljö AB är ett kommunalt bolag, till 100 % ägt av Tierps kommun.
Tierps Energi & Miljö AB har ett till 100 % ägt dotterbolag, TEMAB Fjärrvärme AB 5562494723.
Tierps Energi & Miljö AB startade sin verksamhet 2016-01-01 och har genom sina verksamheter
följande uppdrag:
Gata /park ska ansvara för skötsel av offentliga områden, samt drift och skötsel året runt av
kommunala vägar. Verksamheten utförs i första hand på uppdrag från Tierps kommun, men även
åt systerbolag i kommunkoncernen.
VA ska leverera ett dricksvatten av hög kvalitet, samt ta hand om spillvatten och dagvatten på ett
tillförlitligt och miljöriktigt sätt. Verksamheten ska vara 100 % taxefinansierad.
Renhållningen ska tillse att alla kommuninvånare och verksamheter inom Tierps kommun har
tillgång till avfallshantering enligt renhållningsförordningen för Tierps kommun. Verksamheten
skall vara 100 % taxefinansierad.
TEMAB Fjärrvärme AB bedriver produktion och distribution av fjärrvärme i Tierp och
Örbyhus samt närvärme i Karlholm.
TEMAB Fjärrvärme AB är ett helägt dotterbolag till Tierps Energi & Miljö AB, 559031-4315 (ägs
till 100 % av Tierps kommun).

0293-21 99 00

temab.tierp.se

kundtjanst@temab.tierp.se
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Box 9, 815 21 Tierp

Tierps Energi & Miljö AB
tisdag den 13 oktober 2020
Sida 3 av 14

Verksamheterna
TEMAB

Det bedrivs ett stort antal projekt i samtliga verksamheter, genom den kraftiga utveckling som
Tierp som kommun genomgår så har antalet investeringar ökat, verksamheterna har försökt möta
detta med nyrekryteringar och ändrade rutiner.
Några av de stora projekt som genomförts eller påbörjats under tertialet är: Projekt rening
läkemedelsrester i avloppsvattnet, renovering vattentornet i Karlholm och nytt styrsystem till
reningsverken.

Fjärrvärmen

Det har varit ett projekt-tungt år och ett flertal projekt har genomförts för att säkra driften
framöver. Under tertialet har följande stora projekt genomförts: rökgasrening, uppgradering av
energicentralen, nytt ställverk, reservkraft till OPC och ny bränslevåg. Den största utmaning rent
projektmässigt är slutförande av rökgasreningsprojektet som tyvärr är mer än 2 år försenat. Målet
är att ta anläggningen i drift under hösten. Tyvärr har förseningen av projektet inneburit ökade
produktionskostnader på grund av att flispannorna har behövt stå still under perioder av
byggprocessen.

Rörelsens intäkter

TEMAB
Rörelsens omsättning uppgår till 70 528 tkr (70 419 tkr).
Kommentarer:
VA har intäkter högre än förra året. Avvikelsen är till största delen orsakat av ökade intäkter för
vattenavgifter och anslutningsavgifter. Rörelseintäkterna är också högre än budget (+ 3 626 tkr)
för perioden. och avvikelsen kopplas i huvudsak till mindre aktiverat tid då mer arbete har lagts
på underhållsåtgärder i stället för investeringsprojekt.
Renhållningens omsättning ligger högre än budgeterat beroende på att taxehöjningen inte räknats
med vid budgeteringen.
Gata/park har lägre intäkter än budgeterat på grund av mindre kostnader för snöröjning där
entreprenörers kostnader är den stora minskningen. Maskinintäkter är lägre även de på grund av
mild vinter.
I övrigt har verksamheterna intäkter enligt budget.
Fjärrvärmen
Rörelseintäkterna under perioden uppgick till 28 059 tkr (26 262 tkr).
Kommentarer:
Ökningen av intäkterna är kopplat till höjningen av fjärrvärmetaxan.

Rörelsens kostnader

Rörelsens kostnader har under perioden uppgått till 62 067 tkr (66 590 tkr).
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Tierps Energi & Miljö AB
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Sida 4 av 14

Kommentarer:
Totala rörelsekostnaderna för VA är lägre än budgeterat,- 424 tkr. Personalkostnaderna och
kostnader för råvaror och förnödenheter är lägre än budgeterat, - 2 751 tkr , medan övriga
externa kostnader är högre än budgeterat, + 2 255 tkr.
Renhållningens kostnad för slamsugning och hyra av container är högre än budgeterat.
Personalkostnader ligger lägre än budget på grund av delad verksamhetschef med gata/park.
Gata/park har lägre kostnader än budgeterat vilket är direkt kopplat till utfört arbete, störst
påverkan har minskad snöröjning. Även personalkostnaderna är lägre än budget på grund av
delad verksamhetschef med renhållning.
Fjärrvärmen
Driftkostnaderna har under perioden uppgått till -21 875 tkr (-19 562 tkr)
De totala kostnaderna under perioden ökat med 2 313 tkr.
Kommentarer kostnadsposter:
Bränsleåtgången på flis har varit lägre grund av den varma vintern/våren men tillgängligheten för
flispannorna har varit dålig på grund av utmaningarna i rökgasreningsprojektet. Den låga
tillgängligheten har resulterat i att pelletsåtgången varit större vilket förklarar de ökade
produktionskostnaderna.
Minimalt med olja har förbrukats eftersom ingen spetslastproduktion har behövts under perioden
tack vare den milda vintern.

Finansiella intäkter och kostnader
TEMAB
Finansiella intäkter för perioden 30 tkr (38 tkr).
Finansiella kostnader för perioden uppgick till -2 308 tkr (-1 681 tkr).
Långfristiga skulder uppgår till 374 138 tkr (320 327 tkr).
Fjärrvärmen:
Finansiella intäkter för perioden 4 tkr (3 tkr).
Finansiella kostnader för perioden uppgick till -409 tkr (-322 tkr).
Långfristiga skulder uppgår till 100 487 tkr (102 337 tkr).

Avskrivningar

TEMAB
Periodens avskrivningar för perioden uppgår till -8 740 tkr (-5 881 tkr).
Fjärrvärmen
Periodens avskrivningar uppgår till -5 836 tkr(-5 278 tkr).
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Tierps Energi & Miljö AB
tisdag den 13 oktober 2020
Sida 5 av 14

Periodresultat

TEAMAB
Periodens resultat är 744 tkr (827 tkr).
Fjärrvärmen
Periodens resultat uppgår till -57 tkr (1 104 tkr).

Investeringar

TEMAB
Investeringar har under perioden uppgått till 15 585 tkr (53 893 tkr).
Kommentarer:
Pågående investeringar följer beslutad investeringsplan
För renhållningen så har inga större investeringar gjorts.
För gata/park har inga större investeringar gjorts.
Fjärrvärmen
Investeringar har under perioden uppgått till 3 583 tkr (6 210 tkr)

Utsikter för resterande del av året
TEMAB

Renhållningen prognostiserar minskade intäkter för vissa fraktioner som återvinns.
VA prognostiserar högre investeringskostnader än budget medan totala driftbudgeten kommer
att gå med ett något större överskott än budget.
För gata/park ser resterande del av året ut att fortsätta normalt.
Fjärrvärmen
Prognosen för fjärrvärmen sänks på grund av merkostnader i samband med
rökgasreningsprojektet och ökade produktionskostnader vid ombyggnad av energicentralen.
Prognosen hamnar på 900 tkr.
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Tierps Energi & Miljö AB
tisdag den 13 oktober 2020
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Prognos 2020-12-31, upprättad per
2020-08-31
Belopp i tkr
VA
Årsbudget

Redovisat
1 221

Årsprognos
3 608

Årsavvikelse
1 333

112

Renhållning
Årsbudget

Redovisat
417

Årsprognos
-961

Årsavvikelse
-313

- 730

Gata Park
Årsbudget

Redovisat
125

Årsprognos
-1 903

Årsavvikelse
41

-84

Fjärrvärme
Årsbudget

Redovisat
1 870

Bilagor:

Årsprognos
-57

Årsavvikelse
900

-970

Resultaträkning per 2020-08-31
Balansräkning per 2020-08-31
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Resultaträkning TEMAB
År

2020

2019

2018

2017

2016

Jan-aug

jan-aug

jan-aug

jan-aug

Jan-aug

Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter

74 307
1 248
-5 027

70 574
2 599
-2 754

70 218
4 380
182

60 487
0
231

60 098
0
3 015

Omsättning

70 528

70 419

74 780

60 718

63 113

-12 290
-22 207
-24 134
-8 740
-134

-19 560
-18 826
-23 682
-5 881
0

-17 673
-22 769
-26 148
-6 281
0

-12 183
-21 232
-17 952
-6 103
0

-32 060
0
-15 906
-7 980
0

3 023

2 470

1 909

3 248

7 167

30

38

43

23

32

-2 309

- 1 681

-1 595

-1 648

-29

744

-1 643

357

1 623

7 170

0

0

0

0

0

744

827

357

1 623

7 170

0

0

0

0

0

744

827

357

1 623

7 170

Produktionskostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar
Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat
Ränteintäkter
Räntekostnader
Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner
Resultat före skatt
Skatt
Periodens resultat
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Balansräkning TEMAB
År

2020

2019

2018

2017

2016

Jan- Aug

Jan-Aug

Jan-Aug

Jan-Aug

Jan-Aug

0

0

2 929

3 555

6 064

104 822

35 530

31 526
0

36 591
0

0
2 597

17 282

12 842

12 652

14 496

5 657

218 038

190 750

196 905

143 337

0

49 793

0
110 951

0
33 286

0
30 114

175 101
0

13 800

13 800

13 800

13 800

13 800

403 735

363 873

291 098

241 893

203 219

851

941

1 167

1 168

0

6 654
585
4 377

4 474
1 656
4 085

4 767
12
3 412

9 955
398
1 504

12 926
622
4 167

Kassa och bank

29 510

19 026

34 744

26 945

16 359

Summa omsättningstillgångar

41 977

30 182

44 102

39 970

34 074

445 712

394 055

335 200

281 863

237 293

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och andra tekniska anläggningar,
byggnadsinv.
Inv. verktyg, installationer, markinventarier. o
ledningsnät
Mark, byggnader
Pågående nyanläggningar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager mm
Råvaror och förnödenheter
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

SUMMA TILLGÅNGAR
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Balansräkning TEMAB
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital

20 000

20 000

20 000

20 000

7 000

Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserat resultat
Periodens resultat

19 850
-1 898
744

19 850
36
827

19 850
557
357

19 850
383
1 623

6 850
0
7 162

Summa eget kapital

38 696

40 713

40 764

41 856

21 012

Obeskattade reserver

1 545

1 545

1 545

1 350

0

Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
Uppskjuten skatteskuld

4 445
0

3 239
103

2 170
20

2 020
20

0
0

Summa avsättningar

4 445

3 342

2 190

2 040

0

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Övriga skulder

350 000
24 138

300 000
20 327

250 000
20 328

210 000
10 639

20 000
8 223

Summa långfristiga skulder

374 138

320 327

270 328

220 639

28 223

7 830
4 550

7 564
0
-338
4 067
9 098

3 722
360
114
2 810
8 972

1 575
178 399
0
3 491
4 593

Kortfristiga skulder
Förskott(läkemedelreningen)
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Aktuella skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

-497
2 582
12 423

7 830
9 395
0
-507
1 868
9 542

Summa kortfristiga skulder

26 888

28 128

20 390

15 978

188 058

445 712

394 055

334 842

281 863

237 293

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Kassaflödesanalys TEMAB
År

2020

2019

2018

2017

2016

Jan-Aug

Jan-Aug

Jan-Aug

Jan-Aug

Jan-Aug

744
8 475

827
5785

357
6 280

1 623
8 349

7 170
29 995

9 219

6 612

6 638

9 972

37 165

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning/minskning av varulager
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar
Ökning/minskning av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

75
8 842
-9 642
-725

362
5 872
-15 041
-8 807

150
12 303
-301
18 790

0
3 143
-5 414
7 701

0
-17 714
188 058
207 509

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Förvärv av materiella anläggningstillgångar

0
-15 585

0
-53 893

-210
-42 154

Förvärv av dotterbolag
Periodiserade anslutningsavgifter
Kassaflöde från investeringsverksamheten

0
4 020
-11 565

0
337
-53 556

0
9 307
-33 057

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0

50 000
50 000

0
40 000
40 000

0
40 000
40 000

0
20 000
20 000

Periodens kassaflöde

-3 071

-5 751

25 733

14 478

16 309

Likvida medel vid periodens början

32 581

24 777

9 010

12 467

50

Summa disponibla likvida medel

29 510

19 026

34 743

26 945

16 359

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat efter finansiella kostnader
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar i rörelsekapitalet

Finansieringsverksamheten
Aktiekapital
Nyemission
Emissionsutgifter
Finansieringsverksamheten
Apport- och kvittningsemission
Upptagna lån
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
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Resultaträkning TEMAB Fjärrvärme AB
År

2020

2019

2018

2017

Jan-Aug

Jan-Aug

Jan-Aug

Jan-Aug

Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

27 908
151

26 243
19

27 682
17

26 323
12

Omsättning

28 059

26 262

27 699

26 335

-21 862
-13
-5 836

-19 526
-35
-5 278

-22 841
-242
-4 923

-19 114
-2 006
-4 923

Rörelseresultat

348

1 423

-307

292

Ränteintäkter
Räntekostnader

4
- 409

3
-322

7
-228

34
-936

-57

1 104

-528

-610

0

0

0

0

-57

1 104

-528

3 864

0

0

0

-143

-57

1 104

-528

-753

Kostnader för produktion samt externa
Personalkostnader
Avskrivningar

Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner
Resultat före skatt
Skatt
Periodens resultat

0293-21 99 00

temab.tierp.se

kundtjanst@temab.tierp.se

27

Box 9, 815 21 Tierp
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Balansräkning TEMAB Fjärrvärme AB
År

2020

2019

2018

2017

Jan-Aug

Jan-Aug

Jan-Aug

Jan-Aug

67

118

202

0

23 609
31 284
60 774
3 695

24 539
31 192
62 039
1 562

22 241
20 429
52 411
15 217

22 197
21 045
52 469
80

5

5

5

5

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader, markanläggningar och mark
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Kulvertnät och installationer
Pågående nyanläggningar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Uppskjuten Skattefordran

323

Summa anläggningstillgångar

119 434

119 455

110 505

96 119

Varulager mm
Råvaror och förnödenheter

3 169

2 273

1 256

1 361

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

399
4
1 787

1 799
792
1 744

2 104
1 661
90

3 446
855
14

Kassa och bank

5 036

6 705

1 712

3 878

10 395

13 313

6 823

9 554

129 829

132 768

117 328

105 673

Omsättningstillgångar

Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
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Balansräkning TEMAB Fjärrvärme AB
EGET KAPITAL OCH SKULDER

2020

2019

2018

2017

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Reservfond

2500
500

2 500
500

2 500
500

2 500
500

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Periodens resultat

1853
-57

1 852
1 104

2 570
-528

1 606
-753

Summa eget kapital

4 796

5 956

5 042

3 853

20 037

18 442

15 728

13 729

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut

100 488

102 338

89 138

83 800

Summa långfristiga skulder

100 488

102 338

89 138

83 800

Kortfristiga skulder
Kf del av lf lån kreditinstitut
Leverantörsskulder
Aktuella skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

613
3 578
-30
-432
779

563
4 488
-26
0
1 007

313
6 726
44
132
205

500
3 212
0
36
543

Summa kortfristiga skulder

4 508

6 032

7 420

5 324

132 768 117 328

105 673

Obeskattade reserver

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Kassaflödesanalys TEMAB Fjärrvärme AB
År

2020

2019

2018

2017

Jan-Aug

Jan-Aug

Jan-Aug

Jan-Aug

-57
5 836

1 104
5 278

-528
4 924

-753
4 924

5 779

6 382

4 396

4 171

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning/minskning av varulager
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar
Ökning/minskning av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

-17
8 094
-6 932
1 145

9
6 758
-7 225
-459

0
7 731
-6 088
1 643

0
6 148
-5 387
761

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Förvärv av materiella anläggningstillgångar

0
-3 583

0
-6 210

0
-11 348

0
-462

Förvärv av dotterbolag
Kassaflöde från investeringsverksamheten

0
-3 583

0
-6 210

0
-11 348

0
-462

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
-360
-360

14 650
-360
14 290

6 000

0

6 000

0

Periodens kassaflöde

2 981

14 003

691

4 470

Likvida medel vid periodens början

2 055

-7 298

1 021

-596

Summa disponibla likvida medel

5 036

6 705

1 712

3 874

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat efter finansiella kostnader
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar i rörelsekapitalet

Finansieringsverksamheten
Aktiekapital
Nyemission
Emissionsutgifter
Finansieringsverksamheten
Upptagna lån
Utbetalda utdelning
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Tierp, 2020-08-31
Tomas Ulväng
Vd
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utskottet barn och ungdom
2020-10-06

§ 202
Dnr 2020/673

Godkännande av enskild huvudman för fristående
förskoleverksamhet
Beslut

Utskottet Barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen besluta
att i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen godkänna Child Academy Uppsala
AB (bolaget) som huvudman för fristående förskola vid skolenheten
Karlholm Strand.
att slutgiltigt godkännande för skolenheten Karlholm Strand kan lämnas
först när lokaler för verksamheten har granskats och godkänts, bolaget gett
in intyg från Miljö- och byggförvaltningen och Brandmyndigheten samt
intyg på genomförd kurs i livsmedelshygien och egenkontroll och
att beslutet om godkännande av enskild huvudman gäller från och med att
detta beslut vunnit laga kraft och ett år framåt.
Reservation

Alexander Karlsson (V) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Sammanfattning av ärendet

Bolaget inkom den 14 augusti 2020 med en ansökan om att medges
godkännande att bedriva enskild verksamhet i form av fristående
förskolenhet Karlholm Strand startdatum vårterminen 2021.
Bolaget uppfyller kraven enligt 2 kap. 5 § och 2 kap. 5 a § skollagen i fråga
vad gäller ägar- och ledningsprövning. Bolaget uppfyller även övriga krav
vad gäller verksamhet och kvalitet som kommunen uppställt, utifrån sin
ansökan.
Enligt 2. Kap. 5 § skollagen ska ett godkännande avse viss utbildning vid en
viss skolenhet eller förskolenhet och när det gäller tilltänkta lokaler för en
förskola ska lokalerna prövas mot bestämmelserna i 2 kap. 35 §, 8 kap. 2
och 8 §§ skollagen. Dessa bestämmelser anger att det för utbildningen ska
finnas de lokaler och den utrustning som behövs för att syftet med
utbildningen ska kunna uppfyllas och att barn ska erbjudas en trygg omsorg
i en god miljö. Tilltänkta lokaler och utrustning ska tillsammans med andra
faktorer möjliggöra att barn ges den ledning och stimulans som de behöver i
sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna
förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt
utbildningens mål (3 kap. 3 § skollagen).
Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utskottet barn och ungdom
2020-10-06
I bolagets ansökan anges att den planerade förskolan ska inrymmas i lokal
vilken ännu inte är uppförd varför erforderliga intyg från Miljö- och
byggförvaltningen och Brandmyndigheten inte har kunnat ges in. Inte heller
finns i nuläget intyg rörande livsmedelshygien och därtill hörande
egenkontroll.
Ett slutligt beslut om godkännande att bedriva fristående
förskoleverksamhet kommer att fattas när ovan nämnda intyg har getts in till
kommunen. Om kompletteringar ej inkommit inom ett år från att detta
beslut vunnit laga kraft måste en ny ansökan per enhet lämnas in.
Barnrättskonsekvenser

Godkännandet av ny förskolenhet medför att barn i Tierps kommun får en
större valfrihet och tillgång till fler förskolor. För att en enhet ska godkännas
ska den uppfylla författningar och kommunens regler avseende pedagogisk
kvalitet, trygghet och säkerhet, detta har beaktats i godkännandet av
huvudman vilket säkerställer barns rätt till lärande, trygghet, utveckling och
säkerhet.
Förslag till beslut på sammanträdet
Yrkande

Alexander Karlsson (V) yrkar att ansökan ska avslås.
Beslutsgång

Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av utskottet barn
och ungdom.
Ordförande ställer proposition på liggande förslag och Alexander Karlssons
(V) yrkande och finner att utskottet barn och ungdom beslutar enligt
liggande förslag.
Beslutsunderlag




Handläggarens tjänsteutlåtande
Ansökan inskickad 14 augusti samt komplettering inkommen 8
september 2020.

Beslutet skickas till




Skolchef
Kommundirektör

Ordförande sign

Justerare sign
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Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2020-09-22

KS 2020/673

Godkännande av enskild huvudman för fristående
förskoleverksamhet
Förslag till beslut

Utskottet Barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen besluta
att i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen godkänna Child Academy Uppsala
AB (bolaget) som huvudman för fristående förskola vid skolenheten
Karlholm Strand.
att slutgiltigt godkännande för skolenheten Karlholm Strand kan lämnas
först när lokaler för verksamheten har granskats och godkänts, bolaget gett
in intyg från Miljö- och byggförvaltningen och Brandmyndigheten samt
intyg på genomförd kurs i livsmedelshygien och egenkontroll och
att beslutet om godkännande av enskild huvudman gäller från och med att
detta beslut vunnit laga kraft och ett år framåt.
Sammanfattning av ärendet

Bolaget inkom den 14 augusti 2020 med en ansökan om att medges
godkännande att bedriva enskild verksamhet i form av fristående
förskolenhet Karlholm Strand startdatum vårterminen 2021.
Bolaget uppfyller kraven enligt 2 kap. 5 § och 2 kap. 5 a § skollagen i fråga
vad gäller ägar- och ledningsprövning. Bolaget uppfyller även övriga krav
vad gäller verksamhet och kvalitet som kommunen uppställt, utifrån sin
ansökan.
Enligt 2. Kap. 5 § skollagen ska ett godkännande avse viss utbildning vid
en viss skolenhet eller förskolenhet och när det gäller tilltänkta lokaler för
en förskola ska lokalerna prövas mot bestämmelserna i 2 kap. 35 §, 8 kap.
2 och 8 §§ skollagen. Dessa bestämmelser anger att det för utbildningen
ska finnas de lokaler och den utrustning som behövs för att syftet med
utbildningen ska kunna uppfyllas och att barn ska erbjudas en trygg
omsorg i en god miljö. Tilltänkta lokaler och utrustning ska tillsammans
med andra faktorer möjliggöra att barn ges den ledning och stimulans som
de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån
sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt
utbildningens mål (3 kap. 3 § skollagen).
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I bolagets ansökan anges att den planerade förskolan ska inrymmas i lokal
vilken ännu inte är uppförd varför erforderliga intyg från Miljö- och
byggförvaltningen och Brandmyndigheten inte har kunnat ges in. Inte
heller finns i nuläget intyg rörande livsmedelshygien och därtill hörande
egenkontroll.
Ett slutligt beslut om godkännande att bedriva fristående
förskoleverksamhet kommer att fattas när ovan nämnda intyg har getts in
till kommunen. Om kompletteringar ej inkommit inom ett år från att detta
beslut vunnit laga kraft måste en ny ansökan per enhet lämnas in.
Barnrättskonsekvenser

Godkännandet av ny förskolenhet medför att barn i Tierps kommun får en
större valfrihet och tillgång till fler förskolor. För att en enhet ska
godkännas ska den uppfylla författningar och kommunens regler avseende
pedagogisk kvalitet, trygghet och säkerhet, detta har beaktats i
godkännandet av huvudman vilket säkerställer barns rätt till lärande,
trygghet, utveckling och säkerhet.
Beslutsunderlag




Handläggarens tjänsteutlåtande
Ansökan inskickad 14 augusti samt komplettering inkommen 8
september 2020.

Beslutet skickas till




Skolchef
Kommundirektör

I tjänsten
Per Angemo
Skolchef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utskottet barn och ungdom
2020-10-06

§ 204
Dnr 2020/748

Programutbud för gymnasieskolan 2021/2022
Beslut

Utskottet barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen besluta
att fastställa programutbudet för Högbergsskolan för läsår 2021/2022.
Sammanfattning av ärendet

Följande programutbud erbjuds läsåret 2021/2022:
 Barn- och fritidsprogrammet med inriktning Pedagogiskt
arbete
 Bygg- och anläggningsprogrammet med inriktning Husbyggnad
 Ekonomiprogrammet med inriktning Ekonomi
 Fordon- och transportprogrammet med inriktning Personbil,
Lastbil och mobila maskiner och Transport
 Industritekniska programmet med inriktning Svetsteknik och
Produkt- och maskinteknik
 Naturvetenskapsprogrammet med inriktning Naturvetenskap
 Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning Beteendevetenskap
 Teknikprogrammet med inriktning Design- och produktutveckling
 Vård- och omsorgsprogrammet
 El och energiprogrammet
 Handelsprogrammet med inriktning Lärling
 Plåtslageri med inriktning Lärling
 VVS och fastighet med inriktning Lärling
Barnrättskonsekvenser

Beslutet bedöms inte ha några negativa barnrättskonsekvenser.
Beslutsmotivering

Det låga söktrycket på Barn- och fritidsprogrammet gör att det inte är
möjligt att erbjuda två inriktningar. Senaste året har samtliga antagna valt
inriktningen Pedagogiskt arbete varför beslutats att minska utbudet genom
att ta bort inriktningen Socialt arbete och endast erbjuda inriktningen
Pedagogiskt arbete.
Vi förordar att vi bortsett från ovanstående justering avseende Barn- och
fritidsprogrammets inriktningar erbjuder samma programutbud som läsåret
2020/2021.
Ordförande sign

Justerare sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utskottet barn och ungdom
2020-10-06

Programutbudet är anpassat efter de lokala behoven hos elever och företag.
I de fall det är möjligt organiseras undervisningen för samläsning över
programgränserna för effektivt resursutnyttjande
Beslutsunderlag



Handläggarens tjänsteutlåtande

Beslutet skickas till




Utbildningschef
Rektor Högbergsskolan

Ordförande sign

Justerare sign
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Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2020-09-22

KS 2020/748

Programutbud för gymnasieskolan 2021/2022
Förslag till beslut

Utskottet barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen besluta
att fastställa programutbudet för Högbergsskolan för läsår 2021/2022.
Sammanfattning av ärendet

Följande programutbud erbjuds läsåret 2021/2022:
 Barn- och fritidsprogrammet med inriktning Pedagogiskt
arbete
 Bygg- och anläggningsprogrammet med inriktning Husbyggnad
 Ekonomiprogrammet med inriktning Ekonomi
 Fordon- och transportprogrammet med inriktning Personbil,
Lastbil och mobila maskiner och Transport
 Industritekniska programmet med inriktning Svetsteknik och
Produkt- och maskinteknik
 Naturvetenskapsprogrammet med inriktning Naturvetenskap
 Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning Beteendevetenskap
 Teknikprogrammet med inriktning Design- och produktutveckling
 Vård- och omsorgsprogrammet
 El och energiprogrammet
 Handelsprogrammet med inriktning Lärling
 Plåtslageri med inriktning Lärling
 VVS och fastighet med inriktning Lärling
Beslutsmotivering

Det låga söktrycket på Barn- och fritidsprogrammet gör att det inte är
möjligt att erbjuda två inriktningar. Senaste året har samtliga antagna valt
inriktningen Pedagogiskt arbete varför beslutats att minska utbudet genom
att ta bort inriktningen Socialt arbete och endast erbjuda inriktningen
Pedagogiskt arbete.
Vi förordar att vi bortsett från ovanstående justering avseende Barn- och
fritidsprogrammets inriktningar erbjuder samma programutbud som läsåret
2020/2021.
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Programutbudet är anpassat efter de lokala behoven hos elever och företag.
I de fall det är möjligt organiseras undervisningen för samläsning över
programgränserna för effektivt resursutnyttjande
Barnrättskonsekvenser

Beslutet bedöms inte ha några negativa barnrättskonsekvenser.
Beslutsunderlag



Handläggarens tjänsteutlåtande

Beslutet skickas till




Utbildningschef
Rektor Högbergsskolan

I tjänsten
Per Angemo
Utbildningschef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utskottet barn och ungdom
2020-10-06

§ 203
Dnr 2020/241

Medborgardialogprocess för skolsituation i Skärplinge och
Hållnäs
Beslut

Utskottet barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen besluta
att genomföra medborgardialogen i komplexa frågor i Hållnäs-Skärplinge
utifrån angiven metod.
Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen gav, § 49/2020, kommundirektör i uppdrag att ta fram ett
förslag på medborgardialogprocess som ska resultera i ett underlag för
fortsatt politisk hantering av frågan. Processen ska följa den av Sveriges
kommuner och regioner, SKRs, framtagna metod för medborgardialog i
komplexa frågor.
En plan för processen har tagits fram av ett designteam. Teamet är
tvärsammansatt, där ingår tjänstepersoner och förtroendevalda från utskottet
barn och unga (företrädare för styrande och opposition).
Modellerna Tierps kommun hittills har använt för medborgardialog har
fungerat bra, men det krävs ett annat arbetssätt för komplexa frågor.
Grunden i SKRs modell är att de som är berörda av frågan behöver vara
involverade, kommunen behöver bygga tillit och ta in fler perspektiv för att
kunna fatta beslut. I dessa dialoger behöver de förtroendevalda vara med
och delta likt övriga deltagare.
Diskussioner har pågått en längre tid om behoven framöver och hur resurser
ska fördelas i skolområde 4 i Tierps kommun. Uppdraget från
kommunstyrelsens att ta fram en plan föranleddes av att det den 16 januari
respektive 18 februari 2020 inkom skrivelser från medborgare och Framtid
Hållnäs med förslag på framtida organisation av årskurser och nyttjande av
skollokaler i Hållnäs-Skärplinge-området.
Utskottet barn och ungdom diskuterade frågan vid sitt möte 17 juni,
§ 138/2020 och uttrycker att frågan om skolorganisation är komplex och
innehåller många dimensioner. Den rör bland annat pedagogik, barn,
personal, föräldrar, resursfördelning och landsbygdens utveckling.

Ordförande sign

Justerare sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utskottet barn och ungdom
2020-10-06
Barnrättskonsekvenser

Frågan är central för barnen. I medborgardialogen kommer barns perspektiv
fram dels genom perspektivinsamling med barn och dels genom
perspektivinsamling med pedagoger och föräldrar.
Beslutsmotivering

Designteamet har utformat planen för processen, formulerat syfte och
huvudfråga för dialogen. Nedan finns huvudfråga och syfte:
Huvudfråga: Vad ska vi göra åt situationen med skola och förskola i
Hållnäs och Skärplinge?
Syfte med att genomföra medborgardialogen: Det finns kunskap och
kompetens internt, men kommunen saknar medborgarnas perspektiv på
frågan. För att samla in kunskap och fånga idéer behövs dialog, men
den formella beslutsmakten ska finnas kvar i det politiska systemet.
Det finns ett värde i att gå in i ett samhällsledarskap och samla in fler
perspektiv från berörda. Detta för att tillsammans hitta en hållbar
lösning på frågan, både på kort och lång sikt. Processen bidrar till att
öka relations- och tillitsbyggandet i samhället.
Förutsatt att kommunstyrelsen ställer sig bakom det framtagna arbetssättet
och metoden behöver planen genomföras fullt ut, det går inte att frångå den
halvvägs. Det är viktigt att våga satsa och följa modellen från start till mål.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Genomförandet av dialogprocessen kommer ta tjänstemannaresurser i
anspråk, totalt cirka 460 timmar. I det ingår två samtalsledare, designteam
med nio personer som fungerar som styr- och rådgivningsgrupp, samt även
konsultstöd i modellens metodik för samtalsledare och designteam. Utöver
det tillkommer att tjänstepersoner intervjuas under perspektivinsamlingen
och att någon/några tjänstepersoner kommer ingå i arbetsgruppen. Cirka 2030 timmar, samt hyra för lokaler och viss förtäring, i samband med
arbetsgruppens möten.
Kostnaderna ryms inom ram. Vissa omprioriteringar görs bland uppdragen
till enheten Kvalitet och strategisk utveckling.
Beslutsunderlag





Handläggarens tjänsteutlåtande
Plan för medborgardialog - Medborgardialogprocess för
skolsituation i Skärplinge och Hållnäs
Beslut kommunstyrelsen § 49/2020 Uppdrag
medborgardialogprocess för skolorganisation i Skärplinge och
Hållnäs

Ordförande sign

Justerare sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utskottet barn och ungdom
2020-10-06

Beslutet skickas till



Chef Kvalitet och strategisk utveckling

Ordförande sign

Justerare sign
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Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2020-09-18

KS 2020/241

Medborgardialogprocess för skolsituation i Skärplinge och
Hållnäs
Förslag till beslut

Utskottet barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen besluta
att genomföra medborgardialogen i komplexa frågor i Hållnäs-Skärplinge
utifrån angiven metod.
Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen gav, § 49/2020, kommundirektör i uppdrag att ta fram
ett förslag på medborgardialogprocess som ska resultera i ett underlag för
fortsatt politisk hantering av frågan. Processen ska följa den av Sveriges
kommuner och regioner, SKRs, framtagna metod för medborgardialog i
komplexa frågor.
En plan för processen har tagits fram av ett designteam. Teamet är
tvärsammansatt, där ingår tjänstepersoner och förtroendevalda från
utskottet barn och unga (företrädare för styrande och opposition).
Modellerna Tierps kommun hittills har använt för medborgardialog har
fungerat bra, men det krävs ett annat arbetssätt för komplexa frågor.
Grunden i SKRs modell är att de som är berörda av frågan behöver vara
involverade, kommunen behöver bygga tillit och ta in fler perspektiv för att
kunna fatta beslut. I dessa dialoger behöver de förtroendevalda vara med
och delta likt övriga deltagare.
Diskussioner har pågått en längre tid om behoven framöver och hur
resurser ska fördelas i skolområde 4 i Tierps kommun. Uppdraget från
kommunstyrelsens att ta fram en plan föranleddes av att det den 16 januari
respektive 18 februari 2020 inkom skrivelser från medborgare och Framtid
Hållnäs med förslag på framtida organisation av årskurser och nyttjande av
skollokaler i Hållnäs-Skärplinge-området.
Utskottet barn och ungdom diskuterade frågan vid sitt möte 17 juni,
§ 138/2020 och uttrycker att frågan om skolorganisation är komplex och
innehåller många dimensioner. Den rör bland annat pedagogik, barn,
personal, föräldrar, resursfördelning och landsbygdens utveckling.
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Beslutsmotivering

Designteamet har utformat planen för processen, formulerat syfte och
huvudfråga för dialogen. Nedan finns huvudfråga och syfte:
Huvudfråga: Vad ska vi göra åt situationen med skola och förskola i
Hållnäs och Skärplinge?
Syfte med att genomföra medborgardialogen: Det finns kunskap och
kompetens internt, men kommunen saknar medborgarnas perspektiv
på frågan. För att samla in kunskap och fånga idéer behövs dialog,
men den formella beslutsmakten ska finnas kvar i det politiska
systemet.
Det finns ett värde i att gå in i ett samhällsledarskap och samla in fler
perspektiv från berörda. Detta för att tillsammans hitta en hållbar
lösning på frågan, både på kort och lång sikt. Processen bidrar till att
öka relations- och tillitsbyggandet i samhället.
Förutsatt att kommunstyrelsen ställer sig bakom det framtagna arbetssättet
och metoden behöver planen genomföras fullt ut, det går inte att frångå den
halvvägs. Det är viktigt att våga satsa och följa modellen från start till mål.
Barnrättskonsekvenser

Frågan är central för barnen. I medborgardialogen kommer barns
perspektiv fram dels genom perspektivinsamling med barn och dels genom
perspektivinsamling med pedagoger och föräldrar.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Genomförandet av dialogprocessen kommer ta tjänstemannaresurser i
anspråk, totalt cirka 460 timmar. I det ingår två samtalsledare, designteam
med nio personer som fungerar som styr- och rådgivningsgrupp, samt även
konsultstöd i modellens metodik för samtalsledare och designteam. Utöver
det tillkommer att tjänstepersoner intervjuas under perspektivinsamlingen
och att någon/några tjänstepersoner kommer ingå i arbetsgruppen. Cirka
20-30 timmar, samt hyra för lokaler och viss förtäring, i samband med
arbetsgruppens möten.
Kostnaderna ryms inom ram. Vissa omprioriteringar görs bland uppdragen
till enheten Kvalitet och strategisk utveckling.
Beslutsunderlag





Handläggarens tjänsteutlåtande
Plan för medborgardialog - Medborgardialogprocess för
skolsituation i Skärplinge och Hållnäs
Beslut kommunstyrelsen § 49/2020 Uppdrag
medborgardialogprocess för skolorganisation i Skärplinge och
Hållnäs
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Beslutet skickas till



Chef Kvalitet och strategisk utveckling

I tjänsten
Louise Pettersson
Utredare/utvecklare
Kvalitet och strategisk utveckling
Kristina Sennblad
Chef Kvalitet och strategisk utveckling
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Dokumentnamn

Plan för medborgardialog
Datum

Diarienummer

2020-09-18

KS 2020/241

Plan för medborgardialog - Medborgardialogprocess för
skolsituation i Skärplinge och Hållnäs
Medborgardialog
Vi lever i en värld i förändring, där det lokala alltmer flätas samman med
det globala. Om vi ser tillbaka 50 år har mycket förändrats i vårt samhälle.
Det påverkar inte minst kommunens uppdrag. Samhällsomdaningen
förstärker behovet av att värna om demokratin och den sociala
hållbarheten. En del i det är att öka människors delaktighet för att skapa en
mer inkluderande samhällsutveckling.
Tierps kommun har tagit stöd av Sveriges kommuner och regioner, SKR, i
införandet av medborgardialog för att öka människors delaktighet.
Kommunfullmäktige antog 2014 riktlinjer och principer för
medborgardialog för att involvera medborgare i kommunens
beslutsprocesser. Flera stora dialoger har genomförts. Den senaste är en
medborgardialog gällande ny översiktsplan för Tierps kommun.
Samhällsomdaningen har också lett till att samhället nu står inför en helt ny
situation med en rad komplexa samhällsfrågor. Frågor som väcker starka
känslor, där förtroende saknas eller som är präglade av konflikt. De
komplexa frågorna skiljer sig från tidigare komplicerade problem. De
komplicerade problemen kunde lösas genom teknisk utveckling och med
den sociala ingenjörskonst som framgångsrikt byggde det svenska
välfärdssamhället. De nya utmaningarna samhället står inför behöver
hanteras på nya sätt.
Komplexa samhällsproblem har inga givna lösningar, de är lokalt specifika
och därtill i ständig förändring. De måste formuleras av dem som berörs.
Det är också tillsammans med de berörda som genomförbara
förbättringsförslag kan arbetas fram. Det finns exempel från andra
kommuner där politiker, tjänstepersoner, medborgare och föreningar
tillsammans har skapat åtgärdsförslag som blivit verklighet. Forskningen
pratar om en medskapande demokrati och vägar för ett aktivt medskapande
på lokal nivå. Från att kommunen utför ett arbete för medborgarna, till ett
arbete av och med medborgarna. Hela civilsamhällets bredd behövs i
deltagandet.
Källor:
SKR ”Att demokratisera demokrati”,
SKR ”Medborgardialog i komplexa frågor. Erfarenheter från utvecklingsarbete 2015–2018.”
Mistra Urban Futures report 2016:1 Kunskap om och arbetssätt i rättvisa och socialt
hållbara städer. Hans Abrahamsson, Birgitta Guevara, Åsa Lorentzi.
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Skolorganisationen i Skärplinge och Hållnäs
Diskussioner har pågått en längre tid om behoven framöver och hur
resurser ska fördelas i skolområde 4 i Tierps kommun. Den 16 januari
2020 respektive 18 februari 2020 inkom skrivelser från medborgare och
Framtid Hållnäs med förslag på framtida organisation av årskurser och
utnyttjande av skollokaler i Hållnäs-Skärplinge-området. Utskottet barn
och ungdom uttrycker att frågan om skolorganisation är komplex och har
många dimensioner. Den rör bland annat pedagogik, barn, personal,
föräldrar, resursfördelning och landsbygdens utveckling. Utskottet anser att
någonting behöver göras. Kommunstyrelsen beslutade 24 mars 2020 (§49,
dnr 2020/241) att ge i uppdrag ta fram ett förslag på medborgardialogprocess som ska resultera i ett underlag för fortsatt politisk hantering.
Utskottet barn och ungdom ser ett behov av att ta ett grepp runt alla skolor,
då alla skolor har sina unika problem och utvecklingspotential.
Medborgardialogen i Hållnäs-Skärplinge är ett pilotprojekt för att prova
metodiken för att adressera en komplex fråga. Kommunen bygger
kompetens och erfarenhet för att kunna använda metodiken i fler dialoger
runt komplexa frågor. Medborgarinitiativ har gjort att det startar med
Hållnäs och Skärplinge. Kriterierna för att det ska behandlas som en
komplex fråga är att:




Frågan är aktuell då det sker saker kommunen inte rår över som
påverkar förutsättningarna.
Det finns lokala grupper som tagit initiativ och agerar. Att aktiva
grupper har byggt upp en kollektiv förmåga underlättar vid
medborgardialog i en komplex fråga.
Frågan innehåller flera dimensioner som gör den större än bara en
skolfråga. Den handlar också om bygdens möjlighet att överleva. Det
är de många dimensionerna i frågan som historiskt har gjort den svår
att hantera.

Syfte och huvudfråga
Designteamet har utformat planen för processen, formulerat syfte och
huvudfråga för dialogen. Nedan finns huvudfråga och syfte:
Huvudfråga: Vad ska vi göra åt situationen med skola och förskola i
Hållnäs och Skärplinge?
Syfte med att genomföra medborgardialogen: Det finns kunskap och
kompetens internt, men kommunen saknar medborgarnas perspektiv på
frågan. För att samla in kunskap och fånga idéer behövs dialog, men den
formella beslutsmakten ska finnas kvar i det politiska systemet.
Det finns ett värde i att gå in i ett samhällsledarskap och samla in fler
perspektiv från berörda. Detta för att tillsammans hitta en hållbar
lösning på frågan, både på kort och lång sikt. Processen bidrar till att
öka relations- och tillitsbyggandet i samhället.
Förutsatt att kommunstyrelsen ställer sig bakom det framtagna arbetssättet
och metoden behöver planen genomföras fullt ut, det går inte att frångå den
halvvägs. Det är viktigt att våga satsa och följa modellen från start till mål.
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Metod
Modellerna som Tierps kommun hittills har använt för medborgardialog
har fungerat bra. Men det krävs ett helt annat arbetssätt för komplexa
frågor. SKR har under de senaste åren arbetat fram en modell för
medborgardialog i komplexa frågor. Modellen har utvecklats i samarbete
med kommuner som haft utmaningar i form av stora infrastrukturprojekt,
trygghetsfrågor, skolors vara eller inte och integration.
Den modell som SKR har utvecklat för medborgardialog i komplexa frågor
ser ut som modellen nedan. Grunden är att de som är berörda av frågan
behöver vara involverade i lösningarna och att kommunen behöver bygga
tillit och ta in fler perspektiv för att kunna fatta beslut. I dessa dialoger
behöver förtroendevalda vara med och delta likt övriga deltagare.

Modellen är indelad i olika steg:
1. Förbereda: Ett designteam arbetar med att utforma processen, formulera
syfte och huvudfråga. Designteamet lämnar förslag till kommunstyrelsen.
2. Lyssna: Förutsatt att kommunstyrelsen beslutar att genomföra processen
kommer arbetet gå in i fasen ”Lyssna”. Då genomförs en perspektivinsamling i 360 grader. Det betyder att lyssna in tankar på vad som är
viktigt från alla delar av samhället, även bland de som vanligtvis inte hörs
eller deltar. Det handlar om att ”öppna upp” och inkludera fler i att
formulera problemet. Samtalsledare samlar in perspektiven genom
intervjuer på cirka 45-60 minuter med en person åt gången. Det är viktigt
att lyssna både externt och internt. Att genomföra dialoger i 360 grader
innebär att försöka säkerställa att inget perspektiv utelämnas. I fasen med
perspektivinsamling arbetar samtalsledarna uppsökande och lyssnar fram
till dess att de inte hör något nytt perspektiv. Därefter sammanställs alla
perspektiv och blir underlag till arbetsgruppen i nästa fas.

Lyssna i 360 grader
– internt och externt
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3. Dialog: Efter att perspektiven samlats in kommer en arbetsgrupp på
cirka 20 personer formeras. Gruppen sätts samman utifrån att de är bärare
av olika perspektiv. Det innebär att gruppen kommer kunna bestå av både
medborgare, tjänstepersoner och förtroendevalda. Gruppens uppdrag är att
under flera återkommande möten mötas och diskutera den komplexa
frågan för att hitta konkreta lösningar Samtalsledare som förhåller sig
neutralt leder dialogerna. Alla deltagare i arbetsgruppen deltar på lika
villkor. Syftet är att våga öppna upp och dra in medborgarna i det svåra.
Rätt människor behöver mötas och prata om det som är svårt. Det är viktigt
att konkretisera och att dialogen leder fram till någonting.
4. Besluta och genomföra: Nästa steg är att politiken ska besluta och
därefter ska det som beslutats genomföras.
Mer runt modellen finns att läsa i SKRs skrift ”Medborgardialog i
komplexa frågor - erfarenheter från utvecklingsarbete 2015–2018”
https://webbutik.skr.se/sv/artiklar/medborgardialog-i-komplexafragor.html
Tidsplan
20 oktober 2020
Okt-dec 2020
Jan-feb 2021
Juni 2021

Kommunstyrelsen fattar beslut om dialogen ska
genomföras enligt denna plan
Fas 2, lyssna genom perspektivinsamling sker under
cirka 6 veckor från oktober till december
Fas 3 arbetsgruppen sätts samman och arbetar med
frågan under cirka 4-6 tillfällen
Senast i juni ska eventuellt beslut kunna fattas i frågan

Resurser
Genomförandet av dialogprocessen kommer ta tjänstemannaresurser i
anspråk, totalt cirka 460 timmar. I det ingår två samtalsledare, designteam
med nio personer som fungerar som styr- och rådgivningsgrupp, samt även
konsultstöd i modellens metodik för samtalsledare och designteam. Utöver
det tillkommer att tjänstepersoner intervjuas under perspektivinsamlingen
och att någon/några tjänstepersoner kommer ingå i arbetsgruppen. Cirka
20-30 timmar, samt hyra för lokaler och viss förtäring, i samband med
arbetsgruppens möten.
Förutsättningar för genomförandet
Inför beslut att genomföra en medborgardialog i en komplex fråga behöver
följande vara klart:


Förutsättningarna och omgivande ramverk måste vara klara och inte
förändras under dialogprocessen. Att ändra förutsättningarna och
avbryta dialogprocessen för att hantera frågan på ett annat sätt leder till
att konflikten förvärras, samt att tilliten och förtroendet sjunker.



Inför beslut att genomföra processen behöver den tid processen
kommer att ta vara accepterad. Det kommer inte gå att forcera frågan.
Det kan dessutom finnas en risk för försening om det skulle visa sig att
frågan är mycket konfliktfylld.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-03-24

§ 49
Dnr 2020/241

Uppdrag medborgardialogprocess för skolorganisation i
Skärplinge och Hållnäs
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att ge ett uppdrag till kommundirektör att ta fram ett förslag på
medborgardialogprocess som ska resultera i ett underlag för fortsatt politisk
hantering.
Sammanfattning av ärendet

För rektorsområde 4 har diskussioner pågått en längre tid om hur behov ser
ut framöver och hur resurser ska fördelas. Den 16 januari 2020 respektive
18 februari 2020 inkom skrivelser från medborgare och Framtid Hållnäs
med förslag på framtida organisation av årskurser och utnyttjande av
skollokaler i Hållnäs-Skärplinge-området.
Frågan om skolorganisation är komplex och har många dimensioner. För att
få ett bra underlag för beslut, eftersträvas en medborgardialog där alla olika
perspektiv kommer till tals och där politiker, tjänstepersoner, medborgare
och föreningar är medskapande i lösningarna.
Beslutsmotivering

Frågan om skolorganisation i rektorsområde 4 är komplex och därför krävs
att de som är påverkade är med i arbetet för att frågan ska kunna hanteras på
ett social hållbart sätt. Medborgardialog handlar om inkludering. Genom att
involvera medborgarna, såväl vuxna som barn, i komplexa frågor och arbeta
fram genomförbara förbättringsförslag uppnås en bättre lösning på både kort
och lång sikt.
Sveriges kommuner och regioners (SKR) framtagna metod för
medborgardialog i komplexa frågor ska följas. Viktigt är också att barnens
perspektiv och barnkonventionen beaktas i dialogen.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Kommunen har tidigare inte genomfört någon dialog med metodiken för
komplexa frågor. Att ta fram ett förslag till medborgardialogprocess bör
rymmas inom ordinarie tjänsteutövning. Det är i nästa skede när processen
ska genomföras som medborgardialog tar resurser i form av tjänstepersoners
tid och arvoden till medverkande förtroendevalda.
Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2020-03-24

Beslutsunderlag






Beslut utskottet barn och ungdom § 2020/54
Handläggarens tjänsteutlåtande
Skrivelse från Framtid Hållnäs, Hållnäs Sockenråd, dnr KS
2020/222
Skrivelse från medborgare, dnr KS 2020/94

Beslutet skickas till








Kommundirektör
Enhetschef Kvalitet och strategisk utveckling
Projektledare för Framtid Hållnäs, Hållnäs Sockenråd
Avsändare av skrivelse dnr KS 2020/94
Skolchef
Rektor Ro4

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

1 (1)
Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Namn
Xxxxx xxxxxx

Personnummer
xxxxxxxx-xxxx

Nedläggning av faderskapsutredning
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att enligt 2 kap 7 § p. l föräldrabalken lägga ned faderskapsutredning
gällande xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xxxx, då det visat sig vara omöjligt att
få tillräckliga upplysningar för att kunna göra en bedömning av
faderskapsfrågan.
Beslutsunderlag



Handläggarens utredning

Beslutet skickas till



Barn och ungdomsenheten IFO
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utskottet barn och ungdom
2020-09-15

§ 185
Dnr xxxx-xx-xx-xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
Utredning vårdnadsöverflytt
Beslut

Utskottet barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen besluta
att kommunstyrelsen i Tierps kommun ansöker hos tingsrätten i Uppsala om
att vårdnaden gällande xxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx-xx-xxxx överförs till xx
och xx enligt 6 kap 8§ föräldrabalken.
Beslutsunderlag



Handläggarens utredning

Beslutet skickas till



Barn och ungdomsenheten IFO

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utskottet samhällsbyggnad
2020-10-06

§ 129
Dnr EDP 2019-1519

Antagande av detaljplan - DP 1070 Klockars väg
Beslut

Utskottet samhällsbyggnad beslutar
att godkänna granskningsutlåtandet.
Utskottet samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen besluta
att anta ny detaljplan DP 1070 – Klockars väg, för del av fastigheten Tierp
2:1 i enlighet med plan- och bygglagen 5 kap. §§ 24, 27.
Beslutsunderlag










Handläggarens tjänsteutlåtande
Plankarta (2020-09-14)
Planbeskrivning (2020-09-14)
Undersökning om betydande miljöpåverkan (2020-03-09)
Barnchecklista (2020-03-09)
Fastighetsförteckning (2020-01-21, ajourförd 2020-09-14)
Samrådsredogörelse (2020-05-25)
Granskningsutlåtande (2020-09-14)

Beslutet skickas till




Medborgarkansliet för expediering till sökande med flera
Planavdelningen

Ordförande sign

Justerare sign
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1 (1)
Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2020-09-14

EDP 2019-1519

Antagande av detaljplan DP 1070 – Klockars väg
Förslag till beslut

Utskottet samhällsbyggnad beslutar
att godkänna granskningsutlåtandet.
Utskottet samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen besluta
att anta ny detaljplan DP 1070 – Klockars väg, för del av fastigheten Tierp
2:1 i enlighet med plan- och bygglagen 5 kap. §§ 24, 27.
Beslutsunderlag










Handläggarens tjänsteutlåtande
Plankarta (2020-09-14)
Planbeskrivning (2020-09-14)
Undersökning om betydande miljöpåverkan (2020-03-09)
Barnchecklista (2020-03-09)
Fastighetsförteckning (2020-01-21, ajourförd 2020-09-14)
Samrådsredogörelse (2020-05-25)
Granskningsutlåtande (2020-09-14)

Beslutet skickas till




Medborgarkansliet för expediering till sökande med flera
Planavdelningen

Markus Norbäck
Planarkitekt
Tillväxt- och samhällsbyggnad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-10-06

§ 63
Dnr 2020/680

Hållbarhetslöfte i regionalt åtgärdsprogram för ekosystem och
biologisk mångfald
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att anta föreslagna hållbarhetslöften i åtgärdsprogram för ekosystem och
biologisk mångfald.
Sammanfattning av ärendet

Länsstyrelsen i Uppsala län har bjudit in aktörer i kommunen att teckna
hållbarhetslöften inom det regionala åtgärdsprogrammet för ekosystem och
biologisk mångfald.
Bevarande av biologisk mångfald är en av våra största miljöutmaningar och
utvecklingen såväl globalt som regionalt går åt fel håll. Det är allvarligt då
den biologiska mångfalden är en grundförutsättning för att ekosystem ska
fungera och göra nytta som att rena vatten och luft, lagra kol och pollinera
grödor.
Åtgärdsprogrammet samlar sjutton prioriterade åtgärder inom följande
områden; Vattenlandskapet, Skogslandskapet, Jordbrukslandskapet,
Invasiva främmande arter, Byggd miljö samt Beteende och konsumtion
samt ett stort antal tillhörande aktiviteter. Programmet ska vara en morot för
aktörer – kommuner, region, företag, föreningar och universitet - att höja
sina ambitioner på miljöområdet, genom att synliggöra åtgärder i
hållbarhetslöften och genom att noga följa upp hur arbetet går.
Kommunen bedriver idag ett väldigt aktivt naturvårdsarbete och därför
föreslås att vi ska teckna ett stort antal hållbarhetslöften, för att visa på det
goda arbete som bedrivs men även för att höja ambitionerna.
Detta är det andra av fyra åtgärdsprogram som tas fram av länsstyrelsen,
under 2019 tecknade kommunen sex hållbarhetslöften inom
åtgärdsprogrammet för minskad klimatpåverkan.
Barnrättskonsekvenser

Barn och unga bedöms påverkas positivt av beslutet, då det innebär fler
åtgärder och aktiviteter för att nå våra miljömål och i förlängningen ge barn
och unga lika goda möjligheter till ett gott liv.
Ordförande sign

Justerare sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-10-06
Beslutsmotivering

Genom att länets kommuner och andra aktörer tar ett gemensamt ansvar
med åtgärder för att skydda och stärka biologisk mångfald och ekosystem
kan vi komma längre i arbetet mot ett hållbart län.
Vi har sedan länge ett väl utvecklat naturvårdsarbete i kommunen och
genom att anta sjutton olika hållbarhetslöften på området kan vi visa på det
goda arbete vi bedriver och även höja ambitionerna.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Alla hållbarhetslöften har grund i antagen Naturvårdspolicy och förra årets
budget och de miljömål vi antog där, på så sätt säkerställer vi att de ska
rymmas inom ordinarie budget.
Beslutsunderlag








Handläggarens tjänsteutlåtande
Hållbarhetslöften för ekosystem och biologisk mångfald
Inbjudan att teckna hållbarhetslöften inom åtgärdsprogrammet för
ekosystem och biologisk mångfald
Färdplan för ett hållbart län – åtgärder för ekosystem och biologisk
mångfald
Policy för naturvård i Tierps kommun
Verksamhetens planering för att verkställa hållbarhetslöftena

Beslutet skickas till





Hållbarhetsstrateg
Kommunekolog
Naturvårdshandläggare

Ordförande sign

Justerare sign
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From:
Medborgarservice
Sent:
Thu, 27 Aug 2020 10:40:37 +0200
To:
ks_reg_drift@tierp.se
Subject:
VB: Inbjudan att teckna hållbarhetslöfte i regionalt åtgärdsprogram för
ekosystem och biologisk mångfald [2020KC26504]
Attachments:
Beslutsmissiv åtgärder ekosystem och biologisk mångfald.pdf, Åtgärdsprogram
ekosystem biologisk mångfald final.pdf, Hållbarhetslöfte inbjudan biologisk mångfald 2020.pdf, Mall
förtydligande av aktörs hållbarhetslöfte 2020.xlsx

Från: C-RB-Hållbarhetslöften <hallbarhetsloften.uppsala@lansstyrelsen.se>
Skickat: den 30 juni 2020 10:29
Till: C-RB-Hållbarhetslöften <hallbarhetsloften.uppsala@lansstyrelsen.se>
Ämne: Inbjudan att teckna hållbarhetslöfte i regionalt åtgärdsprogram för ekosystem och
biologisk mångfald

Inbjudan att teckna hållbarhetslöften!
Färdplan för ett hållbart län – åtgärder för ekosystem och biologisk mångfald
Det regionala åtgärdsprogrammet Färdplan för ett hållbart län – åtgärder för ekosystem och biologisk
mångfald är nu beslutat och återfinns tillsammans med information om det regionala åtgärdsarbetet för
miljömålen på länsstyrelsens webbplats. Programmets syfte är att öka takten i genomförandet av
åtgärder som bidrar till hållbara ekosystem genom att bevara och stärka biologisk mångfald i Uppsala
län. Åtgärdsprogrammet är framtaget i bred samverkan med länets aktörer och beskriver 17 åtgärder
inom följande sex fokusområden: Vattenlandskapet, Skogslandskapet, Jordbrukslandskapet, Invasiva
främmande arter, Byggd miljö samt Beteende och konsumtion. Lokala och regionala aktörer i länet har
mandat och styrmedel att genomföra programmets åtgärder som genom sin utformning ger
förutsättningar för bred delaktighet och uppslutning i programmet.
Vi vill tacka alla aktörer som i samverkan bidragit till åtgärdsprogrammet med kunskap och stort
engagemang. Synpunkter på programmets remissversion har omhändertagits och resultatet återfinns i
det beslutade programmet Färdplan för ett hållbart län - åtgärder för ekosystem och biologisk mångfald,
vilket kommer att tillgängliggöras och tryckas under hösten.
Inbjudan att anta hållbarhetslöfte för ekosystem och biologisk mångfald
Länsstyrelsen i Uppsala län bjuder härmed in aktörer i länet att delta i genomförandet av
åtgärdsprogrammet genom att teckna hållbarhetslöften, se bifogad inbjudan. I inbjudan beskrivs
processen för aktörer som önskar teckna löften samt hur bifogad excelfil ”Förtydligande av aktörs
hållbarhetslöfte” ska användas. I inbjudan beskrivs även hur länsstyrelsen erbjuder aktörer stöd i arbetet
med att anta och förtydliga hållbarhetslöften.
Vid frågor rörande åtgärdsprogrammet eller hållbarhetslöften kontaktas länsstyrelsen via mail på adress:
hallbarhetsloften.uppsala@lansstyrelsen.se
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Bifogade dokument:

1. Beslutsmissiv för fastställande av regionalt åtgärdsprogram för ekosystem och biologisk
mångfald
2. Rapporten Färdplan för ett hållbart län – åtgärder för ekosystem och biologisk mångfald
3. Inbjudan att teckna hållbarhetslöfte för ekosystem och biologisk mångfald i Uppsala län
4. Förtydligande av aktörs hållbarhetslöfte 2020 (excelfil)

Med hopp om god uppslutning i arbetet för att bevara och stärka biologisk mångfald i Uppsala län.
Göran Enander
Landshövding i Uppsala län

Länsstyrelsen Uppsala län
Postadress: 751 86 Uppsala
Besöksadress: Bäverns gränd 17
Webb: www.lansstyrelsen.se/uppsala
Facebook: www.facebook.com/Lansstyrelsen.Uppsala.lan
Twitter: www.twitter.com/uppsalalst
För information om hur Länsstyrelsen behandlar personuppgifter, se https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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Beslut
2020-06-26

501-1693-19

Linnéa Larsson
Miljömålssamordnare
010-2233407
linnea.larsson@lansstyrelsen.se

Fastställande av Färdplan för ett hållbart län – åtgärder för ekosystem
och biologisk mångfald
Länsstyrelsen beslutar att fastställa det regionala åtgärdsprogrammet för ekosystem och
biologisk mångfald, Färdplan för ett hållbart län – åtgärder för ekosystem och biologisk
mångfald, enligt bilaga.
Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen har enligt sin instruktion i uppdrag att utveckla, samordna och genomföra
regionala åtgärdsprogram med bred förankring i länet för att nå generationsmålet och
miljökvalitetsmålen. Genom ett ökat fokus och en ökad samverkan i miljöarbetet
förväntas åtgärdstakten inom miljöarbetet i länet öka och därigenom på sikt leda till ett
bättre miljötillstånd och ökad måluppfyllelse av de nationella miljökvalitetsmålen.
Åtgärdsprogrammet för ekosystem och biologisk mångfald är det andra av fyra regionala
program som planeras att tas fram för länet. De fyra programmen omfattar tillsammans
åtgärdsarbete med samtliga miljömål som länet berörs av.
Åtgärdsprogrammet för ekosystem och biologisk mångfald omfattar åtgärder och
aktiviteter som kan genomföras av aktörer verksamma i länet. Programmets
genomförande bygger på att länets aktörer erbjuds att frivilligt teckna hållbarhetslöften
med länsstyrelsen och därmed åta sig att under programperioden genomföra åtgärder ur
programmet.
Därigenom förväntas åtgärdstakten öka och på sikt ha en positiv effekt på ekosystemen
och den biologiska mångfalden i länet.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av landshövding Göran Enander, med miljömålssamordnare Linnéa
Larsson som föredragande. I den slutliga handläggningen har också avdelningschef
Lennart Nordvarg och enhetschef Helena Brunnkvist medverkat. Denna handling har
godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.
Så här hanterar länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
Bilaga Färdplan för ett hållbart län – åtgärder för ekosystem och biologisk mångfald.
Postadress 751 86 UPPSALA Gatuadress Bäverns gränd 17
Telefon 010-22 33 000 FAX 010-22 33 010
E-post uppsala@lansstyrelsen.se WEB www.lansstyrelsen.se/uppsala
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Förord
Ekosystemens livskraft och variation är hotad på många sätt över hela jorden. Det behövs en global
kraftsamling för att hejda den pågående förlusten av biologisk mångfald. FN:s expertpanel för
biologisk mångfald, IPBES, konstaterar i sin första rapport (2019) att minskad tillgång till
ekosystemtjänster till följd av minskad biologisk mångfald, utgör ett lika stort hot mot mänskligheten
som klimatförändringarna. Det behövs snabba och kraftfulla insatser för att vända den negativa
utvecklingen och hejda förlusten av biologisk mångfald i miljön.
Länsstyrelsen har i uppdrag från regeringen att utveckla, samordna och genomföra regionala
åtgärdsprogram med bred förankring i länet för att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen.
Genom ett ökat fokus och en ökad samverkan i miljöarbetet förväntas åtgärdstakten inom
miljöarbetet i länet öka och därigenom på sikt leda till ett bättre miljötillstånd och ökad
måluppfyllelse av de nationella miljökvalitetsmålen.
Åtgärdsprogrammet är det andra av totalt fyra regionala åtgärdsprogram för miljömålen som
tillsammans kommer att utgöra Färdplan för ett hållbart Uppsala län – en inriktning för länets
miljöarbete. Åtgärdsprogrammet är framtaget i bred samverkan med länets aktörer och samlar 17
åtgärder som alla utgår från utgångspunkter sammanställda och regionaliserade utifrån nationella
och internationella strategier. Programmet fyller därmed en viktig funktion i att komplettera det
nationella och internationella arbetet för biologisk mångfald.
I programmet lyfts åtgärder som lokala och regionala aktörer har mandat och styrmedel att
genomföra, vilket därmed ger förutsättningar för bred delaktighet och uppslutning till programmet.
Programmets genomförande bygger på och drivs av att länets aktörer frivilligt tecknar
hållbarhetslöften med länsstyrelsen och med åtagande om att genomföra åtgärder ur programmet
under programperioden 2020-2023.
Ett bibehållande av funktionella ekosystemtjänster och en rik biologisk mångfald i Uppsala län kräver
handling och är beroende av en bred uppslutning kring detta åtgärdsprogram. Med ett brett
engagemang där många aktörer utifrån sina olika förutsättningar genomför åtgärder för att bevara
och stärka ekosystem och biologisk mångfald, kan vi gemensamt nå framgång i att hejda
utarmningen av den, för våra liv helt avgörande, biologiska mångfalden.

Uppsala 2020-06-26

Göran Enander, Landshövding Uppsala län
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Sammanfattning
Naturtillståndet, inbegripet dess mångfald, ekosystemens funktion och de ekosystemtjänster som
tillhandahålls, försämras snabbare än någonsin i mänsklighetens historia. Enligt FN:s vetenskapliga
panel för biologisk mångfald och ekosystemtjänster (IPBES) riskerar en halv till en miljon av dagens
drygt åtta miljoner arter att utrotas i närtid om inte kraftfulla insatser sätts in. Den pågående
utarmningen av biologisk mångfald orsakas framförallt av ohållbar användning av land och vatten,
direkt överutnyttjande av naturresurser, klimatförändringar, föroreningar och spridning av invasiva
främmande arter. Även Sverige och Uppsala län förlorar biologisk mångfald. Efterfrågan på resurser
som livsmedel, råvaror, energi och vatten ökar och konsumtion och produktion leder till negativ
påverkan på ekosystem både lokalt och globalt.
Biologisk mångfald är en grundförutsättning för multifunktionella ekosystem som levererar en
mångfald av livsnödvändiga ekosystemtjänster såsom dricksvatten, luftrening, pollinering av grödor,
produktion av livsmedel, klimatreglering, friluftsliv och hälsa. Biologisk mångfald och
ekosystemtjänster är därför en grund för vår välfärd och en förutsättning inte bara för ekologisk
hållbarhet utan även för social och ekonomisk hållbarhet. Utan mångfalden av arter med skilda
funktioner är risken stor att ekosystemens förmåga att leverera ekosystemtjänster kraftigt reduceras,
vilket utgör ett lika stort hot mot världens ekosystem och människans existens som
klimatförändringarna. Det räcker inte att bevara befintlig biologisk mångfald utan arter och
naturmiljöer behöver stärkas och mångfalden öka för att skapa resilienta och hållbara ekosystem.
Färdplan för ett hållbart län – åtgärder för ekosystem och biologisk mångfald syftar till att öka takten
i genomförandet av åtgärder som bidrar till hållbara ekosystem genom att bevara och stärka
biologisk mångfald i Uppsala län. Åtgärdsprogrammet är det andra av totalt fyra regionala
åtgärdsprogram för miljömålen som tillsammans kommer att utgöra inriktningen för länets
miljöarbete, se bilaga 1. Åtgärderna i programmet bidrar främst till att nå miljökvalitetsmålen Ett rikt
växt- och djurliv, Ett rikt odlingslandskap, Levande sjöar och vattendrag, Hav i balans samt levande
kust och skärgård, Levande skogar, Myllrande våtmarker, Giftfri miljö och God bebyggd miljö.
Åtgärderna bidrar även till att uppnå generationsmålet samt de globala hållbarhetsmålen i Agenda
2030, främst mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald.
För att stärka genomförandet av programmets åtgärder uppmanas aktörer i länet att teckna
hållbarhetslöften med länsstyrelsen. Hållbarhetslöften är en frivillig avsiktsförklaring och innebär att
aktörer åtar sig att genomföra åtgärder ur programmet, där genomförandet följs upp regelbundet,
bland annat via Uppsala läns miljö och klimatråd. Genom hållbarhetslöften kommuniceras och
synliggörs aktörers åtgärdsarbete för att bevara och stärka biologisk mångfald vilket ökar möjligheter
till samverkan i åtgärdsarbetet. Sammantaget ger åtgärdsprogrammet ett ökat fokus och en ökad
samverkan i arbetet för biologisk mångfald i länet vilket på sikt förväntas leda till ett bättre
miljötillstånd och ökad måluppfyllelse av de nationella miljökvalitetsmålen.
De insatsområden som beskrivs som prioriterade att arbeta med för att bevara och stärka biologisk
mångfald utifrån nationella och internationella underlag och strategier1 bedöms vara prioriterade att
arbeta med även i Uppsala län. Mot bakgrund av detta blir åtgärdsprogrammets förslag på åtgärder
och aktiviteter en regionalisering av etablerade internationella och nationella strategier för biologisk
mångfald.
Att i första hand bevara den biologiska mångfald som finns i länet är en av grundstenarna i det
regionala åtgärdsarbetet. Flera olika typer av insatser behövs för att bevara och stärka biologisk
mångfald. Insatser kan exempelvis bestå av att skydda särskilt värdefulla naturmiljöer, att arbeta

1 Avser Naturvårdsverkets fördjupade utvärdering av miljömålen (2019), En svensk strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster
(2014), etappmålen för biologisk mångfald, IPBES rapport (2019), EU:s strategi för biologisk mångfald (2020)
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med en grön infrastruktur i hela landskapet eller att genomföra specifika åtgärder för hotade arter.
Det finns också ett behov av ökad hänsyn till biologisk mångfald vid samhällsplanering.
Åtgärdsprogrammet för ekosystem och biologisk mångfald beskriver 17 åtgärder inom sex
fokusområden:
•
•
•
•
•
•

Vattenlandskapet
Skogslandskapet
Jordbrukslandskapet
Invasiva arter
Byggd miljö
Beteende och konsumtion

Åtgärderna i programmet har tagits fram i bred samverkan med aktörer i länet. Gemensamt för
åtgärderna är att de kan genomföras av aktörer i länet, att de bidrar till att nå miljömålen och de
globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 samt att de är möjliga att påbörja, och helst genomföra,
under programperioden 2020–2023.
I tabell 1 följer en sammanställning över åtgärder i det regionala åtgärdsprogrammet för ekosystem
och biologisk mångfald samt deras kopplingar till de nationella miljökvalitetsmålen och de globala
hållbarhetsmålen i Agenda 2030.
Tabell 1. Sammanställning av åtgärder inom det regionala åtgärdsprogrammet för ekosystem och biologisk
mångfald samt deras främsta kopplingar till nationella miljökvalitetsmål och globala hållbarhetsmål i Agenda
2030. Till samtliga åtgärder finns vissa kopplingar till ytterligare globala hållbarhetsmål, exempelvis mål 3 God
hälsa och välbefinnande utifrån de synergier som finns mellan ökad biologisk mångfald och friluftsliv.

Nr Åtgärd

Bidrar främst till nationella
miljökvalitetsmål

Bidrar främst till globala
hållbarhetsmål i Agenda 2030

1

Återskapa hållbara livsmiljöer
i sjöar och vattendrag

• Levande sjöar och vattendrag
• Ett rikt växt- och djurliv

• 6. Rent vatten och sanitet
• 15. Ekosystem och biologisk mångfald

2

Bevara värdefulla livsmiljöer i
marin miljö

• Ett rikt växt- och djurliv
• Hav i balans samt levande kustoch skärgård

• 14. Hav och marina resurser
• 15. Ekosystem och biologisk mångfald

3

Bevara och återskapa
våtmarker

• Myllrande våtmarker
• Ett rikt växt- och djurliv

• 6. Rent vatten och sanitet
• 15. Ekosystem och biologisk mångfald

4

Verka för ett varierat
skogsbruk med god
miljöhänsyn

• Levande skogar
• Ett rikt växt- och djurliv

• 12. Hållbar konsumtion och
produktion
• 15. Ekosystem och biologisk mångfald

5

Öka naturvårdande skötsel i
frivilliga avsättningar och i
formellt skyddade områden

• Levande skogar
• Ett rikt växt- och djurliv

• 15. Ekosystem och biologisk mångfald

6

Öka andelen skyddad skog
genom frivilliga avsättningar
och formellt skydd

• Levande skogar
• Ett rikt växt- och djurliv

• 15. Ekosystem och biologisk mångfald

7

Bevara bete och slåtter i
jordbrukslandskapet

• Ett rikt odlingslandskap
• Ett rikt växt- och djurliv

• 2. Ingen hunger
• 12. Hållbar konsumtion och
produktion
• 15. Ekosystem och biologisk mångfald
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Nr Åtgärd

Bidrar främst till nationella
miljökvalitetsmål

Bidrar främst till globala
hållbarhetsmål i Agenda 2030

8

Öka variationen i
åkerlandskapet

• Ett rikt odlingslandskap
• Ett rikt växt- och djurliv
• Myllrande våtmarker
• Levande sjöar och vattendrag

• 2. Ingen hunger
• 12. Hållbar konsumtion och
produktion
• 15. Ekosystem och biologisk mångfald

9

Minska negativ påverkan på
biologisk mångfald från
växtskyddsmedel

• Giftfri miljö
• Ett rikt odlingslandskap
• Ett rikt växt- och djurliv

• 2. Ingen hunger
• 12. Hållbar konsumtion och
produktion
• 15. Ekosystem och biologisk mångfald

10

Motverka invasiva
främmande arter

• Ett rikt växt- och djurliv

• 15. Ekosystem och biologisk mångfald

11

Öka hänsyn till biologisk
mångfald genom fysisk
planering

• God bebyggd miljö
• Ett rikt växt- och djurliv

• 11. Hållbara städer och samhällen
• 15. Ekosystem och biologisk mångfald

12

Bevara och öka biologisk
mångfald i parker och
grönområden

• God bebyggd miljö
• Ett rikt växt- och djurliv

• 11. Hållbara städer och samhällen
• 15. Ekosystem och biologisk mångfald

13

Bevara och öka biologisk
mångfald i infrastrukturens
biotoper

• God bebyggd miljö
• Ett rikt växt- och djurliv

• 15. Ekosystem och biologisk mångfald

14

Öka hänsyn till biologisk
mångfald genom inköp av
hållbara varor och tjänster

• Giftfri miljö
• Ett rikt odlingslandskap
• Levande skogar
• Hav i balans samt levande kust
och skärgård
• Ett rikt växt- och djurliv

• 12. Hållbar konsumtion och
produktion
• 15. Ekosystem och biologisk mångfald

15

Inspirera länsinvånarna till
hållbara val som gynnar
biologisk mångfald

• Giftfri miljö
• Ett rikt odlingslandskap
• Levande skogar
• Hav i balans samt levande kust
och skärgård
• Ett rikt växt- och djurliv

• 4. God utbildning för alla
• 12. Hållbar konsumtion och
produktion
• 15. Ekosystem och biologisk mångfald

16

Integrera biologisk mångfald
och hållbar utveckling i skola
och förskola

• Ett rikt växt- och djurliv
• God bebyggd miljö

• 4. God utbildning för alla
• 12. Hållbar konsumtion och
produktion
• 15. Ekosystem och biologisk mångfald

17

Genomför utbildnings- och
informationsinsatser om
biologisk mångfald för
beslutsfattare

• Giftfri miljö
• Ett rikt odlingslandskap
• Levande skogar
• Hav i balans samt levande kust
och skärgård
• Ett rikt växt- och djurliv
• God bebyggd miljö

• 4. God utbildning för alla
• 11. Hållbara städer och samhällen
• 12. Hållbar konsumtion och
produktion
• 15. Ekosystem och biologisk mångfald
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Läsanvisning
Färdplan för ett hållbart län – åtgärder för ekosystem och biologisk mångfald består av tre
huvuddelar. Den inledande delen (I) förklarar begreppen ekosystem och biologisk mångfald, anger
syfte och avgränsningar för programmet samt beskriver nationella och internationella underlag och
mål för biologisk mångfald. Här beskrivs även utgångspunkter och fokusområden för
åtgärdsprogrammet. Den andra delen (II) beskriver framtagandet och genomförandet av
åtgärdsprogrammet med delar som rör målgrupp, aktörernas medverkan, hållbarhetslöften och
uppföljning. Den tredje delen (III) består av de 17 föreslagna åtgärderna indelade i sex
fokusområden. Varje åtgärd beskrivs med syfte och mål, potentiella aktörer, bakgrund samt ett antal
förslag på aktiviteter. Avslutningsvis finns tre bilagor. Bilaga 1 beskriver arbetet med åtgärdsprogram
för miljömål i Uppsala län, Färdplan för ett hållbart län, och kopplingen mellan detta program och de
tre övriga. Bilaga 2 ger information om det svenska miljömålssystemet och Agenda 2030. Bilaga 3 ger
en kortfattad beskrivning av länets naturmiljö.
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I. Inledning
Bakgrund
Biologisk mångfald minskar i en allt snabbare takt över hela världen. Växt- och djurliv hotas av
ohållbar mark- och vattenanvändning, föroreningar, överutnyttjande av naturresurser, invasiva
främmande arter och klimatförändringar. Utan mångfalden av arter med skilda funktioner är risken
stor att ekosystemens förmåga att leverera ekosystemtjänster kraftigt reduceras, vilket utgör ett lika
stort hot mot världens ekosystem och människans existens som klimatförändringarna.2
Ekosystemtjänster kallas alla produkter och tjänster som naturens ekosystem ger människan och som
bidrar till vår överlevnad, välfärd och livskvalitet. Biologisk mångfald är en förutsättning för att viktiga
ekosystemtjänster inte ska förloras. Biologisk mångfald och ekosystemtjänster har tydliga kopplingar
till kulturmiljö- och friluftslivsvärden samt klimatomställning och klimatanpassning, vilka alla i sin tur
är kopplade till människors hälsa och säkerhet.
Människan har ett moraliskt och etiskt ansvar att inte
utrota arter oavsett om de har en direkt koppling till
Ekosystem: Enhetlig del av landskapet
ekosystemtjänster eller inte. I det ligger att naturen
med dess organismer och abiotiska (icke
har ett egenvärde som inte är avhängigt att
levande) delar. I begreppet ingår bland
annat växter, djur och flöden av energi,
människan har en direkt nytta av den, samtidigt som
näring och grundämnen.
att det finns synergieffekter i vårt beroende av stabila
ekosystem.
Biologisk mångfald: FN:s konvention om
biologisk mångfald definierar biologisk
En förutsättning för biologisk mångfald är fungerande
mångfald som ett samlingsbegrepp som
ekosystem och med det menas tillräckliga arealer av
omfattar den genetiska variationen hos
livsmiljöer med tillräcklig kvalitét. De kvaliteter som
individerna inom en art, variationen
sammanställs inom grön infrastruktur är naturtyper,
mellan olika arter och mellan olika
arter och ekosystemtjänster på land, i vatten och i
naturtyper och landskap. (Den omfattar
övergångszoner mellan naturtyper. Dessa kvaliteter
inte bara den vilda naturen, utan också
beskrivs på en regional nivå för olika naturtyper, så
miljöer och arter som används av oss
människor, exempelvis tamdjur och odlade
kallade värdekärnor. Värdekärnor är ofta naturliga
växter.)
miljöer och/eller miljöer med ett biologiskt kulturarv,
vilka återfinns spridda i landskapet. Områden med hög
Ekosystemtjänster: Ekosystemtjänster är
koncentration av värdekärnor kallas värdetrakter.
den mångfald av tjänster som naturens
Med utgångspunkt från var värdetrakter för olika
ekosystem erbjuder och som används av
naturtyper är belägna i länet så kan
människan. Ekosystemtjänster delas ofta
in i fyra kategorier; försörjande som mat
åtgärdsprogrammet geografiskt rikta insatser för att
och vatten, reglerande som pollinering och
bevara och utveckla biologisk mångfald där det finns
vattenrening, kulturella som hälsa och
goda förutsättningar att lyckas. Genom att utveckla
upplevelsevärden samt stödjande som
redan befintliga värden riktas samhällsresurser dit de
fotosyntes och bildning av jordmån.
gör mest nytta. På så sätt kan olika aktörer bidra
genom att anpassa sin verksamhet eller planering för
att utveckla biologisk mångfald i länets landskap. Även
om värdetrakter poängterar särskilt goda förutsättningar för åtgärdsarbete så kan åtgärdsarbete
utanför värdetrakter också vara av stor vikt för att bevara och utveckla biologisk mångfald i länet.

IPBES (2019): Global assessment report on biodiversity and ecosystem services of the Intergovernmental Science-Policy Platform on
Biodiversity and Ecosystem Services. E. S. Brondizio, J. Settele, S. Díaz, and H. T. Ngo (editors). IPBES secretariat, Bonn, Germany.
2
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Friluftsliv fyller en viktig funktion för biologisk mångfald genom sitt bidrag till att öka kunskapen och
engagemanget för biologisk mångfald och hållbara livsstilar. När människor vistas i naturen växer
förståelsen för ekologiska samband och att naturen är värd att bevara. Att vistas i naturen har även
positiva effekter på människors fysiska och psykiska hälsa. När åtgärder och insatser görs för
biologisk mångfald stärks ofta värden som även är viktiga för friluftslivet och vice versa. För att nå
synergieffekter och kostnadseffektivitet kan åtgärdsarbete för biologisk mångfald ofta bedrivas i
samarbete med åtgärdsarbete för att stärka friluftslivet.
Det finns en koppling mellan klimatförändring och förlust av biologisk mångfald. Ekosystem med en
rik biologisk mångfald har en högre resiliens, med bättre förmåga att motstå samt anpassa sig till
störningar som uppkommer till följd av ett förändrat klimat. En direkt effekt av klimatförändringen är
att vegetationszoner flyttar norrut och att främmande arter som förut inte fanns i området
konkurrerar ut inhemska arter. Ändrade konkurrensförhållanden kan även påverka inhemska arter så
att vissa gynnas på bekostnad av andra. Vid ett varmare klimat kan även smittämnen komma att öka
vilket kan påverka biologisk mångfald negativt. Ekosystemens förmåga att producera en mångfald av
ekosystemtjänster är avgörande för klimatanpassning. Genom att knyta ihop
klimatanpassningsarbetet med arbete för biologisk mångfald, men även med det regionala arbetet
med energiomställning, kan många samordningsvinster genereras.3
Enligt FN:s vetenskapliga panel för biologisk mångfald och ekosystemtjänster (IPBES) rapport The
global assessment of biodiversity and ecosystem services (2019) riskerar en halv till en miljon av
dagens drygt åtta miljoner arter att utrotas i närtid om inte kraftfulla insatser sätts in.
IPBES rapport lyfter fram fem övergripande hot mot den biologiska mångfalden:
• Mark- och vattenanvändning som leder till att livsmiljön för djur, växter och svampar försämras
eller försvinner genom ohållbart jord- och skogsbruk, ändrad markanvändning eller
fragmentering.
• Direkt utnyttjande av naturresurser genom människans överutnyttjande i form av ohållbar jakt
och fiske som inte ger utrymme för livskraftiga populationer.
• Klimatförändringar ändrar livsvillkoren för många arter på ett snabbare och mer dramatiskt sätt
än naturliga störningar.
• Föroreningar, som direkt kan påverka förekomsten av djur, växter och svampar eller försämra
deras fortplantningsförmåga.
• Invasiva främmande arter, det vill säga att arter som har introducerats av människan och som
orsakar problem för den inhemska biologiska mångfalden genom konkurrens om resurser,
predation eller sjukdomar.4
I Sveriges senaste nationella statusrapportering till EU (2019) av bevarandestatus för olika arter och
naturtyper framgår att endast 20 procent av Sveriges naturtyper och 40 procent av arterna mår bra.5
Den svenska rödlistan är en bedömning och sammanställning över enskilda arters risk att dö ut i
Sverige och ger en överblick över arternas tillstånd. Resultatet som presenteras i den senast
uppdaterade rödlistan, Rödlistade arter i Sverige 20206, visar sammantaget en viss försämring för
Sveriges arter. Enligt rödlistan är de viktigaste negativa påverkansfaktorerna för Sveriges arter
3

Länsstyrelsen i Uppsala län (2014). Regional handlingsplan för klimatanpassning i Uppsala län, 2014:14
IPBES (2019): Global assessment report on biodiversity and ecosystem services of the Intergovernmental Science-Policy Platform on
Biodiversity and Ecosystem Services. E. S. Brondizio, J. Settele, S. Díaz, and H. T. Ngo (editors). IPBES secretariat, Bonn, Germany.
5
Naturvårdsverket (2020). Arter och naturtyper – statusrapport, Hämtad från: http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Vaxter-ochdjur/Biologisk-mangfald/arter-naturtyper-statusrapport/
6
SLU, Artdatabanken (2020). Rödlistade arter i Sverige 2020.
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avverkning av skogar med höga naturvärden samt igenväxning av öppna och halvöppna marker till
följd av upphörd hävd.
Även i Naturvårdsverkets fördjupade utvärderingen av miljömålen 2019 bedöms utvecklingen av
ekosystemens återhämtning och biologisk mångfald huvudsakligen vara negativ i Sverige.7 Enligt
rapporten är klimatförändringarna och utarmningen av den biologiska mångfalden två områden där
det behövs snabba och kraftfulla insatser för att vända den negativa utvecklingen i miljön.
Naturvårdsverket bedömer att det finns flera starka skäl att prioritera dessa områden i miljöpolitiken
under de kommande åren. Rapporten lyfter bland annat fram behovet av helhetssyn på landskapet,
lokal förankring samt ökad hänsyn till ekosystemtjänster vid beslut om mark- och vattenanvändning.
Länsstyrelsen bedömer att även Uppsala län förlorar biologisk mångfald, trots pågående
restaurerings- och skyddsinsatser för att stärka områdesskydd och arters återhämtning.8
Bedömningen av utvecklingen för målen påverkas även av att naturens återhämtning i många fall är
långsam varför effekten av genomförda åtgärder får genomslag först senare. Ett långsiktigt och
kontinuerligt åtgärdsarbete är avgörande för att vända utvecklingstrenden för miljökvalitetsmålen i
positiv riktning.
För att förhindra förlusten av biologisk mångfalden i länet måste åtgärdstakten öka och den
biologiska mångfalden värnas i hela landskapet, såväl i starkt människopräglade som i mer naturliga
miljöer. En större andel av länets naturområden behöver skyddas och det behöver ske en omställning
till ett jord- och skogsbruk som i högre grad bevarar och stärker den biologiska mångfalden. Arbetet
för att synliggöra värdet av ekosystemtjänster och biologisk mångfald måste fortgå liksom en fortsatt
utveckling av kunskapsunderlag och forskning inom området. Vid utveckling av länet måste det
säkerställas att landskapets funktioner behålls så att en tillräcklig nivå av biologisk mångfald och
nödvändiga ekosystemtjänster säkras nu och i framtiden. För att lyckas måste även hållbara
konsumtionsmönster uppnås. Detta innebär långsiktiga och betydande utmaningar men även
möjligheter. Exempelvis har stabila ekosystem bättre förmåga att dämpa negativa effekter av, och
anpassa sig till, klimatförändringar och därmed begränsa effekterna av den globala uppvärmningen.9
Ansvaret för att värna och utveckla biologisk mångfald och ekossystemtjänster är delat mellan
offentliga, privata och ideella aktörer. Offentlig sektor har en möjlighet och ett ansvar att verka som
föregångare och röja ny mark för att etablera arbetssätt och synsätt som skapar förutsättningar för
biologisk mångfald och en övergripande ekologisk hållbarhet såväl som ekonomisk och social
hållbarhet.
Situationen för biologisk mångfald är kritisk och behovet av kraftfulla åtgärder är därför stort för att
skapa förutsättningar för mångfald och hållbarhet. Skogspolitik och EU:s jordbrukspolitik med
stödsystem har satt ramarna för den markanvändning som är allmänt rådande idag. Värdet av goda
förhandlingar för svensk naturvård vid gemensamma kompromisser på EU-nivå som innebär
ställningstaganden för svensk jord- och skogspolitik är av stor vikt för arbetet med biologisk
mångfald. Det är de nationella sektorsansvariga myndigheter som ansvarar för att driva på
förhandlingarna om, och tillsynen av, hänsynsfullt brukande inom sina respektive områden. Dessa
övergripande systembeslut på internationell och nationell nivå sätter även ramar för vad som kan
åstadkommas genom ett regionalt åtgärdsprogram.
Naturvårdsverket (2019). Fördjupad utvärdering av miljömålen 2019. Naturvårdsverket rapport 6865.
Naturvårdsverket (2020). Arter och naturtyper – statusrapport, Hämtad från: http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Vaxter-ochdjur/Biologisk-mangfald/arter-naturtyper-statusrapport/
8 Länsstyrelsen Uppsala län (2019). Regional årlig uppföljning av Miljökvalitetsmålen för Uppsala län.
9
Naturvårdsverket (2020). Konsekvenser för naturmiljö och ekosystem, Hämtad från: https://www.naturvardsverket.se/Sa-marmiljon/Klimat-och-luft/Klimat/Klimatet-i-framtiden/Effekter-i-Sverige/Konsekvenser-for-naturmiljo-och-ekosystem/
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Det regionala åtgärdsprogrammet bygger på och genomförs genom frivillighet utifrån olika aktörers
möjlighet och rådighet. Programmet erbjuder därmed inga systemförändringar i sig, utan fyller en
viktig funktion i att komplettera det nationella och internationella arbetet för biologisk mångfald.
Arbetssättet utgör ett steg på vägen för att nå längre i arbetet med att nå miljömålen kopplade till
biologisk mångfald i Uppsala län.

Syfte med åtgärdsprogram för ekosystem och biologisk mångfald
Färdplan för ett hållbart län – åtgärder för ekosystem och biologisk mångfald syftar till att öka takten
i genomförandet av åtgärder för att bevara och stärka den biologiska mångfalden i länet. En
bibehållen biologisk mångfald är avgörande för att länets ekosystem ska fungera och leverera
livsnödvändiga ekosystemtjänster. Ambitionen är att åtgärdsprogrammet ska vara ett användbart
verktyg för aktörer på både regional och lokal nivå. Åtgärdsprogrammet ska:
•
•
•
•
•
•

ge exempel på konkreta aktiviteter i arbetet med ekosystem och biologisk mångfald
ge vägledning och stöd för att prioritera aktiviteter och utvecklingsinsatser
stimulera till ökad samverkan i miljöarbetet mellan aktörer i länet
bidra till att användning av länets naturresurser inte ger en negativ påverkan på biologisk
mångfald
inspirera till innovation och utveckling inom området
leda till en ambitionshöjning i arbetet så att en tillräcklig nivå av biologisk mångfald och
nödvändiga ekosystemtjänster säkras i länet nu och i framtiden.

Åtgärdsprogrammet utgör en del av det samlade arbetet för att bevara och stärka biologisk mångfald
i Uppsala län. Förhoppningen är att så många aktörer som möjligt kan se sin del i åtgärdsarbetet både
inom områden där man redan bedriver åtgärdsarbete och inom nya och närliggande områden.
Arbetet är tänkt att integreras i aktörernas ordinarie planering och verksamhet, vilket skapar
drivkraft och undviker dubbelarbete.
Programmet omfattar åtgärder och aktiviteter som kan påbörjas och genomföras av aktörer
verksamma i länet under programperioden 2020–2023 samt har en förväntad positiv effekt på
biologisk mångfald som huvudsyfte. Även om detta åtgärdsprogram endast sträcker sig till 2023
kommer åtgärderna att fortsätta vara betydelsefulla i kommande åtgärdsprogram.

Biologisk mångfald i det svenska miljömålssystemet
De svenska miljömålen ska vara politiskt vägledande och består av ett generationsmål, 16
miljökvalitetsmål samt 17 etappmål inom områdena avfall, biologisk mångfald, farliga ämnen och
klimat. Miljömålen är beslutade av riksdagen och är de nationella mål som bidrar till att vi uppnår
den ekologiska dimensionen av de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Åtgärderna som beskrivs
i åtgärdsprogrammet bidrar därmed till genomförandet av ett flertal av FN:s hållbarhetsmål i Agenda
2030 såväl som flera av de svenska miljökvalitetsmålen och generationsmålet. I tabell 1 finns en
sammanställning över de mål inom Agenda 2030 och det svenska miljömålssystemet som åtgärderna
främst bidrar till. Mer information om de svenska miljömålen, miljömålssystemet och Agenda 2030
återfinns i bilaga 2.
För varje miljömål har regeringen fastställt preciseringar som förtydligar målen, vilka används i det
löpande uppföljningsarbetet. I arbetet med ekosystem och biologisk mångfald kompletterar
generationsmålet de nationella miljökvalitetsmålen genom att omfatta miljöpåverkan utanför
11
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Sveriges gränser, den indirekta påverkan som vår konsumtion har på ekosystem och biologisk
mångfald i andra länder genom produktion av varor, turism och handel med hotade växter och djur.
Inom miljömålssystemet har regeringen beslutat om ett antal etappmål vilka utgör steg på vägen för
att nå miljömålen. Tio etappmål för biologisk mångfald har beslutats, se bilaga 2. Sammantaget
beskriver de tio etappmålen behovet av ökad kunskap inom området och behov av en ökad samsyn
och helhetssyn på markanvändningen utifrån grön infrastruktur och ett landskapsperspektiv. För
flertalet av etappmålen har slutdatum passerat men inom samtliga mål bedöms fortsatt arbete vara
viktigt för att uppnå de svenska miljökvalitetsmålen, generationsmålet, samt de internationella
målen med koppling till biologisk mångfald.10

Ett rikt växt och djurliv
”Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande
och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner
och processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med
tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö
med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd.”11
Preciseringarna för Ett rikt växt- och djurliv omfattar bland annat att säkerställa en god
bevarandestatus av arter och naturtyper samt att underlätta för arters anpassning till ett förändrat
klimat. Vikten av en fungerande grön infrastruktur betonas där fragmentering av populationer och
livsmiljöer inte får ske. Det biologiska kulturarvet ska förvaltas så att viktiga natur- och kulturvärden
bevaras och tätortsnära natur som är värdefull för friluftslivet, kulturmiljön och biologisk mångfald
ska värnas, bibehållas samt vara tillgänglig för alla.

Levande sjöar och vattendrag
”Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer
ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt
landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt som
förutsättningar för friluftsliv värnas.”12
Preciseringarna av Levande sjöar och vattendrag omfattar bland annat att sjöar och vattendrag ska
ha en god ekologisk och kemisk status. Naturliga vattenflöden och vattennivåer ska bibehållas och
möjliggöra goda spridningsvägar för växter- och djur. Vattenlevande arter ska ha en gynnsam
bevarandestatus och viktiga ekosystemtjänster ska vidmakthållas. Natur- och kulturmiljövärden ska
bevaras och förutsättningar ska finnas för ett fortsatt bevarande samt utveckling av dessa värden.
Fritidsfiske, badliv, båtliv och annat friluftsliv ska värnas.

Hav i balans samt levande kust och skärgård
”Västerhavet och Östersjön ska ha en långsiktigt hållbar produktionsförmåga och den
biologiska mångfalden ska bevaras. Kust och skärgård ska ha en hög grad av biologisk
mångfald, upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. Näringar, rekreation och
annat nyttjande av hav, kust och skärgård ska bedrivas så att en hållbar utveckling
främjas. Särskilt värdefulla områden ska skyddas mot ingrepp och andra störningar.”13

Regeringskansliet, Miljö- och energidepartementet (2016). Biologisk mångfald och ekosystemtjänster, Kontrollstation 2016. Ds 2017:32.
Riksdagens definition av miljömålet, https://sverigesmiljomal.se/miljomalen/ett-rikt-vaxt--och-djurliv/
12 Riksdagens definition av miljömålet, http://sverigesmiljomal.se/miljomalen/levande-sjoar-och-vattendrag/
13 Riksdagens definition av miljömålet, http://sverigesmiljomal.se/miljomalen/hav-i-balans-samt-levande-kust-och-skargard/
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Preciseringarna av Hav i balans samt levande kust och skärgård omfattar bland annat att kust-och
havsvatten ska ha en god fysikalisk, kemisk och biologisk miljöstatus. Kustnära miljöer ska präglas av
en rik biologisk mångfald, naturligt förekommande fiskarter och andra havslevande arter ska fortleva
i livskraftiga bestånd samt viktiga ekosystemtjänster ska vidmakthållas. Natur- och kulturvärden ska
bevaras och utvecklas. I dessa miljöer ska även värden för fritidsfiske, badliv, båtliv och annat
friluftsliv värnas och bibehållas.

Myllrande våtmarker
”Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet ska bibehållas
och värdefulla våtmarker bevaras för framtiden.”14
Preciseringarna av Myllrande våtmarker omfattar bland annat att våtmarker av alla
typer ska finnas representerade i hela landet inom sina naturliga utbredningsområden. Våtmarker
ska återskapas, i synnerhet där aktiviteter som exempelvis dränering och torvtäkter har medfört
förlust och fragmentering av våtmarker och arter knutna till denna miljö. Våtmarkernas natur- och
kulturvärden i ett landskapsperspektiv ska bevaras och utvecklas. Våtmarkernas värde för friluftsliv
ska värnas och bibehållas.

Levande skogar
”Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt som
den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden
värnas."15
Preciseringarna av Levande skogar omfattar bland annat att skogsmarkens fysikaliska, kemiska,
hydrologiska och biologiska egenskaper och processer ska bibehållas. Samtliga naturgeografiska
regioner ska bevaras och arter ska ha möjlighet att sprida sig inom sina naturliga
utbredningsområden. Natur- och kulturmiljövärden i skogen ska bevaras och utvecklas. Skogens
värde för friluftsliv ska värnas och bibehållas.

Ett rikt odlingslandskap
”Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och
livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och
kulturmiljövärdena bevaras och stärks.”16
Preciseringar av Ett rikt odlingslandskap omfattar bland annat att åkermarkens fysikaliska, kemiska,
hydrologiska och biologiska egenskaper och processer ska bibehållas. Vidare ska jordbruksmaken ha
så pass låga halter av föroreningar att ekosystemens funktioner, biologiska mångfald och människors
hälsa inte hotas. Odlingslandskapet ska vara öppet och variationsrikt. Biologiska värden och
kulturmiljövärden i odlingslandskapet som uppkommit genom långvarig traditionsenlig skötsel ska
bevaras eller förstärkas. Odlingslandskapets värde för friluftsliv ska värnas och bibehållas.

Riksdagens definition av miljömålet, http://sverigesmiljomal.se/miljomalen/myllrande-vatmarker/
Riksdagens definition av miljömålet, http://sverigesmiljomal.se/miljomalen/levande-skogar/
16 Riksdagens definition av miljömålet, http://sverigesmiljomal.se/miljomalen/ett-rikt-odlingslandskap/
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God bebyggd miljö
”Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö
samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till
vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett
miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra
resurser främjas.”17
Preciseringarna av God bebyggd miljö omfattar bland annat att en långsiktigt hållbar
bebyggelsestruktur ska utvecklas både vid nylokalisering av byggnader, anläggningar, verksamheter
och vid användning, förvaltning samt omvandling av befintlig bebyggelse. Det ska finnas natur- och
grönområden och grönstråk i närhet till bebyggelsen som är tillgänglig för alla. Användningen av
energi, mark, vatten och andra naturresurser ska ske på ett effektivt, resursbesparande och
miljöanpassat sätt och primärt ska förnybara energikällor användas.18

Kopplingar till internationella mål för ekosystem och biologisk mångfald
FN:s konvention om biologisk mångfald är en del av ett brett och etablerat internationellt arbete för
bevarande av biologisk mångfald.19 Kopplat till konventionen finns en strategisk plan för att skydda
biologisk mångfald och ekosystem, Nagoyaplanen. Planen innehåller 20 specifika delmål, de så
kallade Aichimålen, som gäller fram till år 2020.20 För att implementera FN:s konvention antog EU
2011 en gemensam strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster, vilken uppdaterades
202021. Målen för EU:s nya strategi för biologisk mångfald handlar bland annat om utökat och
effektivare skydd för land- och vattenområden samt att återställa skadade livsmiljöer på land och i
vatten. Detta ska uppnås bland annat genom att öka det ekologiska jordbruket, hejda minskningen av
pollinerande insekter, halvera användningen av bekämpningsmedel och återställa vattendrag till
naturligare flöden.
De internationella målen för biologisk mångfald omhändertas inom ramen för det svenska
miljömålssystemet. Figur 1 illustrerar sambanden mellan arbetet med biologisk mångfald på
internationell, nationell samt regional och lokal nivå.

Riksdagens definition av miljömålet, http://sverigesmiljomal.se/miljomalen/god-bebyggd-miljo/
Sveriges miljömål (2020). Hämtad från: https://www.sverigesmiljomal.se/
19
United Nations (1992). Convention on Biological Diversity.
20 Regeringskansliet (2020). Informationsmaterial: Mål för biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Hämtad från:
https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2014/03/m2014.03/
21 Europeiska kommissionen (2020). EU Biodiversity Strategy for 2030 - Bringing nature back into our lives.
17
18
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Figur 1. Schematisk bild över internationella och nationella planer och mål samt deras koppling till
åtgärdsarbete på regional och lokal nivå. Konventionen om biologisk mångfald tydliggörs i Nagoyaplanen och
Aichimålen och dessa ligger till grund för målen i EU:s strategi för biologisk mångfald. EU:s strategi utgör
inriktningen för de delar av miljömålssystemet som har koppling till ekosystem och biologisk mångfald
(miljökvalitetsmål, etappmål och generationsmålet). Aichimålen utgör en grund för de mål som rör biologisk
mångfald inom de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. De globala hållbarhetsmålen omhändertas
nationellt inom det svenska miljömålssystemet. Det regionala åtgärdsprogrammet utgår från prioriterade
insatsområden som lyfts fram i dessa internationella och nationella planer och mål.

Avgränsningar och kopplingar till andra underlag och program
Åtgärdsprogrammet för ekosystem och biologisk mångfald har en viktig strategisk funktion i det
regionala arbetet för att skapa hållbara ekosystem genom att bevara och stärka biologisk mångfald.
Det relaterar till internationella överenskommelser och strategier samt till det svenska
15
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miljömålssystemet och FN:s globala hållbarhetsmål. Programmet är tänkt som ett komplement och i
vissa fall en förstärkning till både nationella åtgärdsprogram, exempelvis åtgärdsprogram för hotade
arter och naturtyper (ÅGP)22, samt till regionala handlingsplaner och strategier, och i förkommande
fall även till lokala initiativ och handlingsplaner. De viktigaste regionala dokumenten och
handlingsplanerna som påverkar arbetet samt dess kopplingar till åtgärdsprogrammet beskrivs här.
Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) 23 är en övergripande och långsiktig strategi som pekar ut
inriktningen för den regionala utvecklingen för Uppsala län. Strategin är under revidering och en
uppdaterad RUS planeras att fastställas 2021. Den uppdaterade strategin föreslås även fungera som
en övergripande Agenda 2030-strategi för länet, och ska säkerställa en regional utveckling i linje med
Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Åtgärdsprogrammet för ekosystem och
biologisk mångfald förstärker och kompletterar RUS genom sitt bidrag till genomförandet av den
ekologiska dimensionen av Agenda 2030 där åtgärdsprogrammet regionaliserar, samordnar och
konkretiserar åtgärdsarbetet för att nå generationsmålet och de nationella miljökvalitetsmålen.
Kunskapsunderlaget Ansvarsarter och naturtyper i Uppsala län24 pekar ut ett antal hotade arter och
naturtyper som återfinns i Uppsala län men som i stor utsträckning försvunnit i andra delar av landet.
Underlaget beskriver 212 ansvarsarter och 14 ansvarsnaturtyper samt deras behov. Dessa
representerar regionalt värdefulla naturliga miljöer och/eller biologiskt kulturarv. Att rikta resurser
för att bevara dessa hotade arter och miljöer är ett effektivt sätt att bevara och utveckla biologisk
mångfald i länet då de även skapar goda förutsättningar för många icke hotade arter. Dokumentet
utgör ett viktigt kunskapsunderlag för åtgärdsprogrammet samt vid genomförandet av flera åtgärder.
Handlingsplanen Grön infrastruktur i Uppsala län25 är ett kunskapsunderlag för långsiktig planering
och prioritering av insatser från olika aktörer som leder till att säkra ekosystemtjänster, förbättra
måluppfyllelse för miljökvalitetsmål samt möjliggöra anpassningar till ett förändrat klimat. Det
fortsatta arbetet med grön infrastruktur planeras att ske integrerat med det regionala
åtgärdsprogrammet för ekosystem och biologisk mångfald.
Den regionala handlingsplanen för klimatanpassning i Uppsala län26 är en vägledning som hjälper
länet att aktivt möta klimatförändringen, att minska sårbarheter och tillvarata möjligheter för att
utveckla ett långsiktigt robust samhälle. Handlingsplanen är för närvarande under revidering. Det
finns tydliga synergieffekter i att knyta samman arbete för biologisk mångfald med
klimatanpassningsarbetet för att uppnå en ökad resiliens mot störningar som uppkommer till följd av
ett förändrat klimat i länet.
Den regionala handlingsplanen för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet27 syftar
till att utveckla landsbygderna i länet genom målstyrd fördelning av stöd och ersättningar. I
handlingsplanen finns tydliga målsättningar att återställa, bevara och främja ekosystem kopplade till
jordbruks- och skogslandskapet vilket stödjer genomförandet av flera av åtgärdsprogrammets
åtgärder.

22 Läs mer om nationella åtgärdsprogram för hotade arter och naturtyper på Naturvårdsverkets webbplats,
https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Naturvard/Atgardsprogram-forhotade-arter
23 Region Uppsala (2017). Regional utvecklingsstrategi för Uppsala län.
24
Länsstyrelsen i Uppsala län (2015). Ansvarsarter och ansvarsnaturtyper i Uppsala län, 2015:03.
25
Länsstyrelsen i Uppsala län (2019). Grön infrastruktur i Uppsala län, 2019:03.
26
Länsstyrelsen i Uppsala län (2014). Regional handlingsplan för klimatanpassning i Uppsala län, 2014:14
27
Länsstyrelsen i Uppsala län (2015). Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 2015:04.
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Den regionala handlingsplanen Ät Uppsala län - handlingsplan för att bidra till en hållbar och
konkurrenskraftig Livsmedelsproduktion 28 bidrar till måluppfyllelsen i länets regionala
utvecklingsstrategi för livsmedelsproduktion. Handlingsplanen innehåller målsättningar om
långsiktigt hållbar livsmedelsproduktion vilket har en tydlig koppling till bevarad biologisk mångfald.
Handlingsplanen genomförs genom arbete inom olika tematiska områden där teman inom
exempelvis upphandling samt hållbar livsmedelsproduktion kopplar till genomförandet av flera av
åtgärdsprogrammets åtgärder.
Åtgärdsprogrammet är det andra av fyra planerade program inom Färdplan för ett hållbart län, se
bilaga 1. Programmen har en stark koppling till varandra och de bidrar i vissa fall till att nå samma
miljömål. Åtgärdsprogrammet för ekosystem och biologisk mångfald har tydliga kopplingar till såväl
åtgärdsprogrammet för minskad klimatpåverkan29 som till kommande program om vatten och
samhällsutveckling då klimatförändringar, exploatering av mark och vatten, föroreningar och
överutnyttjande av resurser alla utgör de största hoten mot biologisk mångfald. Det finns
synergieffekter och ibland motsättningar mellan måluppfyllelser för olika miljömål. I genomförandet
av samtliga åtgärdsprogram är det av stor vikt att hålla ett brett hållbarhetsperspektiv så att inte
genomförandet av åtgärder inom ett program får en negativ påverkan på andra delar av
åtgärdsarbetet.
En avgränsning mot kommande åtgärdsprogram inom temaområde vatten har gjorts. Avgränsningen
innebär att åtgärder och aktiviteter med främsta syfte att höja vattenkvalitén, exempelvis genom att
minska övergödning och miljöföroreningar i länets vattenmiljöer, kommer att omhändertas inom
åtgärdsprogrammet för vatten, även om de också ger positiva effekter för biologisk mångfald. Denna
avgränsning syftar till att minska överlapp mellan programmen. Läs mer i avsnittet fokusområde
vattenlandskapet.

Utgångspunkter och fokusområden för åtgärdsprogrammet
De insatsområden som beskrivs som prioriterade att arbeta med för att bevara och stärka biologisk
mångfald utifrån nationella och internationella underlag och strategier30 bedöms vara prioriterade
att arbeta med även i Uppsala län. Mot bakgrund av detta blir åtgärdsprogrammets förslag på
åtgärder och aktiviteter en regionalisering av etablerade internationella och nationella strategier för
biologisk mångfald.

Utgångspunkter
Åtgärderna i programmet kan knytas till fem viktiga utgångspunkter från nationella och
internationella strategier:
•
•
•
•
•

Ökad förståelse för biologisk mångfald och värdet av ekosystemtjänster
En mer hållbar markanvändning med bibehållna ekosystem
Effektiva åtgärder med utgångspunkt i hotade arter och naturtypers behov utifrån ett
landskapsperspektiv
Stärkt skydd av landområden, sötvattensområden och marina områden
Minskad påverkan på biologisk mångfald från konsumtion

Länsstyrelsen i Uppsala län (2018). Ät Uppsala län - handlingsplan för att bidra till en hållbar och konkurrenskraftig livsmedelsproduktion.,
diarienummer 604-5750-2018.
29 Länsstyrelsen i Uppsala län (2019). Färdplan för ett hållbart län – Åtgärder för minskad klimatpåverkan 2019:4.
30 Avser Naturvårdsverkets fördjupade utvärdering av miljömålen (2019), Svensk strategi och etappmålen för biologisk mångfald och
ekosystemtjänster (2014), IPBES rapport (2019), EU:s strategi för biologisk mångfald (2020)
28
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En beskrivning av respektive utgångspunkt ges nedan.
Ökad förståelse för biologisk mångfald och värdet av ekosystemtjänster
Förståelse för betydelsen av biologisk mångfald och dess värde för att skapa ekosystemtjänster är
centralt i åtgärdsprogrammet. En grundläggande princip är att ekosystem alltid ska kunna producera
en mångfald av ekosystemtjänster. En förutsättning för genomförandet av åtgärdsprogrammet är en
grundläggande kunskap om den aktuella problematik som ligger bakom olika hot och åtgärdsbehov
samt den nytta direkta och indirekta ekosystemtjänster ger. I samtliga fokusområden handlar därför
många aktiviteter om kunskapsuppbyggnad på olika sätt. Den avvägning som kan behöva göras i
enskilt fall mellan ekosystemtjänster och andra värden, är inte något som omhändertas i
åtgärdsprogrammet. Då kunskap är levande och i kontinuerlig utveckling kan behovet tillkomma för
revidering och komplettering av kunskapsunderlag under pågående programperiod.
En mer hållbar markanvändning med bibehållna ekosystem
Med hållbar markanvändning menas brukande som bevarar och stärker biologisk mångfald och
fungerande ekosystem så att de kan leverera en mångfald av ekosystemtjänster. Uppsala län är en
mycket expansiv region och har sedan länge ett ökande behov av bostäder, infrastruktur och service.
Samtidigt bedrivs ett modernt jord- och skogsbruk i länet. Sammantaget har detta bidragit till att
livsmiljöer försvunnit och fragmenterats och att spridningsvägar för växter och djur försvagats. För
att vända trenden behövs åtgärder som styr mot en mer hållbar markanvändning ur ett långsiktigt
ekologiskt perspektiv. Det kan även innebära att med gemensamma ansträngningar återställa
funktioner som kompenserar för tidigare ohållbar markanvändning. Det finns utmaningar som
behöver hanteras för att kombinera en mer hållbar markanvändning med regionala mål för en ökad
livsmedelsproduktion samt till en förväntad ökad efterfrågan på skogsråvara för att ersätta fossila
råvaror. Inom åtgärdsprogrammets fokusområden för Vatten-, Skogs- och Jordbrukslandskapet samt
inom fokusområde för Byggd miljö finns åtgärder med aktiviteter där länets aktörer ges möjlighet att
påverka markanvändningen i en mer hållbar riktning.
Effektiva åtgärder med utgångspunkt i hotade arter och naturtypers behov utifrån ett
landskapsperspektiv
Att rikta resurser för att bevara hotade arter och miljöer är generellt ett effektivt sätt att bevara
biologisk mångfald i länet då de även skapar goda förutsättningar för flertalet icke hotade arter. I
planering av fysiska aktiviteter i syfte att bevara och stärka biologisk mångfald i ett område krävs
också kunskap om det berörda området och om det landskap som det är en del av. En förståelse för
varför de kvaliteter som ska bevaras finns just i det aktuella området är därmed grundläggande i
arbetet. I genomförandet av fysiska aktiviteter för biologisk mångfald förespråkar
åtgärdsprogrammet ett arbetssätt som utgår ifrån ett landskapsperspektiv där prioriteringar görs
utifrån länets ansvarsarter och ansvarsnaturtyper samt utifrån grön infrastruktur. Detta arbetssätt
ökar förutsättningarna för att åtgärder görs på rätt plats för att bevara och stärka värdefull natur i
länet.
Stärkt skydd av landområden, sötvattensområden och marina områden
Det finns områden på både land och i vatten som har miljövärden och kvaliteter som motiverar att
de långsiktigt undantas från exploatering och brukande. Ett utökat skydd är därmed ett viktigt
instrument för att långsiktigt bevara arter och värdefulla livsmiljöer. Att öka arealen skyddad mark,
stärka skyddet samt utveckla skötseln i skyddade områden är särskilt viktigt i länets skogslandskap, i
marina miljöer, i åsmiljöer och i tätortsnära natur. I arbetet med skydd av områden behövs ett ökat
landskapsperspektiv genom grön infrastruktur för att stärka gröna och blå samband mellan skyddade
områden och till omgivande miljöer. I arbetet med områdesskydd kan gamla metoder behöva ses
över för att mer precist bevara regionala naturvärden och ekosystemtjänster. Inom
åtgärdsprogrammets fokusområden för Vatten- Skogs- och Jordbrukslandskapet samt inom
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fokusområde för Byggd miljö finns åtgärder med aktiviteter där länets aktörer ges möjlighet att bidra
i arbetet för stärkt skydd.
Minskad påverkan på biologisk mångfald från konsumtion
Enligt forskning är överkonsumtion, särskilt i den rika delen av världen, en av huvudorsakerna till den
snabba artförlusten.31 Konsumtion påverkar indirekt ekosystem och den biologiska mångfalden då
produktion av varor och tjänster oftast är grundorsaken till förlust och försämringar av livsmiljöer till
följd av förändrad markanvändning, överutnyttjande av naturresurser och till föroreningar via
utsläpp till mark, luft och vatten. För att möta dessa utmaningar krävs en omställning där samhället
anpassas för en mer hållbar utveckling och där beslut och beteenden styr mot hållbara
produktionssätt och konsumtionsmönster. Inom åtgärdsprogrammets fokusområden Beteende och
konsumtion finns åtgärder med aktiviteter där länets aktörer ges möjlighet att påverka och minska
både sin egen verksamhets, och länsinvånarnas, negativa påverkan på biologisk mångfald från
konsumtion.

Fokusområden
Åtgärdsprogrammets åtgärder är indelade i sex fokusområden i syfte att skapa överblick över
programmets åtgärder. Dessa fokusområden är:
•
•
•
•
•
•

Vattenlandskapet
Skogslandskapet
Jordbrukslandskapet
Invasiva arter
Byggd miljö
Beteende och konsumtion

Åtgärder inom fokusområdena överlappar delvis varandra, exempelvis i mosaiklandskap och i
övergångszoner mellan olika naturtyper. Fokusområdet Invasiva arter är tvärsektoriellt och
föreslagna aktiviteter kan genomföras inom samtliga övriga fokusområden. På motsvarande sätt har
åtgärder inom fokusområde för Byggd miljö och Beteende och konsumtion tydliga beröringspunkter
med flera av de övriga fokusområdena.
De ovan beskrivna utgångspunkterna integreras i åtgärdsprogrammets sex fokusområden längre ner i
rapporten.

31

Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Service, IPBES (u.å). Hämtad från: https://ipbes.net/
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II. Framtagande och genomförande
Framtagande av åtgärdsprogrammet
Åtgärdsprogrammet för ekosystem och biologisk mångfald har utarbetats av Länsstyrelsen i Uppsala
län i bred samverkan med aktörer verksamma i länet. Under våren 2019 genomfördes två
dialogmöten, så kallade åtgärdsverkstäder, med representanter från länets kommuner, Region
Uppsala, universitet, näringsliv, regionala myndigheter samt regionala förbund och ideella
organisationer.32
Målsättningen med åtgärdsverkstäderna var att gemensamt identifiera och formulera konkreta
åtgärder som bidrar till att skapa hållbara ekosystem genom att bevara och stärka biologisk mångfald
i länet. Under de två åtgärdsverkstädernas gruppdiskussioner togs ett stort antal åtgärdsförslag fram.
Förslag och idéer har bearbetats och konkretiserats till 17 åtgärder som på olika sätt bidrar till att
bevara och stärka biologisk mångfald i länet och globalt. Åtgärderna har förankrats i Uppsala läns
Miljö- och klimatråd i november 2019 samt i maj 2020.
Utgångspunkten i arbetet har varit att åtgärder och aktiviteter i programmet ska kunna genomföras
av en aktör som är verksam i länet och vara möjlig att påbörja och helst genomföra under
programperioden 2020–2023.

Genomförande av åtgärdsprogrammet
Åtgärder för olika aktörer
Åtgärdsprogrammet samlar åtgärder som identifierats som prioriterade att genomföra i länet utifrån
regionala, nationella och internationella underlag och strategier33 kopplade till biologisk mångfald
och ekosystemtjänster. Åtgärderna ger förutsättningar för bred delaktighet och uppslutning till
programmet av aktörer i hela länet.
Förutsättningar och behov av åtgärder för biologisk mångfald ser olika ut i olika delar av länet och i
olika delar av landskapet. De åtgärder och aktiviteter som presenteras i programmet är inte avsedda
att genomföras generellt i länet utan ska ses som exempel på prioriterade insatser som kan och bör
genomföras där behov överensstämmer med möjligheterna. Målet med genomförandet av
programmets aktiviteter är inte alltid att maximera artrikedomen i varje område, utan att bevara och
vårda det som är unikt och ursprungligt och gynna rätt arter i rätt miljö. Den kvalitativa aspekten i
begreppet biologisk mångfald är i detta fall viktigare än den kvantitativa.

Samtliga åtgärder består av ett antal valbara aktiviteter som kan utföras inom ramen för åtgärden,
där olika aktiviteter passar olika typer av aktörer. För samtliga åtgärder finns även valet att som aktör
utforma egna aktiviteter med samma syfte som åtgärden eller genom att ytterligare konkretisera de
befintliga aktiviteterna. Genom att erbjuda aktörer att utforma ytterligare aktiviteter öppnas

32 Deltagande organisationer vid åtgärdsverkstäder: Biotopia, Ekologigruppen AB, Ekologiska lantbrukarna, Enköpings kommun, Heby
kommun, Håbo kommun, Jägareförbundet Uppsala län, Knivsta kommun, LRF Mälardalen, Naturföretaget, Naturjouren,
Naturskyddsföreningen Uppsala län, Region Uppsala, Riksdagsledamot, SLU, SKB (Svensk kärnbränslehantering), Skogsstyrelsen, Svenska
golfförbundet, Svenska rovdjursföreningen, Swerock AB, Tierps kommun, Upplandsbygd lokalt ledd utveckling, Upplandsstiftelsen, Uppsala
kommun, Uppsala svampklubb, Uppsala vatten AB, WSP Sverige AB, Östhammars kommun.

33

Avser Ansvarsarter och ansvarsnaturtyper i Uppsala län (2015), Grön infrastruktur i Uppsala län (2019), Naturvårdsverkets fördjupade
utvärdering av miljömålen (2019), Svensk strategi och etappmålen för biologisk mångfald och ekosystemtjänster (2014), IPBES rapport
(2019), EU:s strategi för biologisk mångfald (2020)
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möjligheter att löpande komplettera åtgärdsprogrammet med aktiviteter utifrån nya identifierade
behov av exempelvis innovation och samverkan.
Åtgärderna och aktiviteterna i programmet är inte inbördes prioriterade. Det är därför viktigt att
aktörer gör en analys av vilka åtgärder som är möjliga att genomföra utifrån egna uppdrag och egen
verksamhet. Utifrån respektive aktörs olika förutsättningar bör de åtgärder som ger störst förväntad
effekt på miljön prioriteras i genomförandet. För kommuner är åtgärder inom fysisk planering viktiga
att prioritera, men även i rollen som markägare har kommuner, liksom andra aktörer inom offentlig
sektor, en viktig uppgift att bana väg för exempelvis hållbar markanvändning genom skötsel, ökat
skydd och kunskapsspridning till samhällsmedborgare. Företag och näringsliv kan genom sin
verksamhet gynna eller minska påverkan på biologisk mångfald samt skapa medvetenhet i sin
marknadsföring. Ideella föreningar och stiftelser kan genom sin verksamhet skapa förutsättningar
genom konkreta åtgärder och sprida goda exempel som gynnar hållbara ekosystem.
Åtgärdsprogrammet för ekosystem och biologisk mångfald antas av länsstyrelsen. Genomförandet
drivs av aktörer verksamma i länet och bygger på att aktörer tecknar hållbarhetslöften med
länsstyrelsen och därmed åtar sig att under programperioden genomföra åtgärder ur programmet.
Utförande aktörer ansvarar själva för att antagna löften implementeras i den ordinarie
verksamheten.
Med detta arbetssätt förväntas åtgärdsprogrammet bidra till att öka takten i genomförandet av
åtgärder i länet. Genomförandet av antagna hållbarhetslöften följs upp regelbundet. Programmet
stimulerar även till ökad samverkan i åtgärdsarbetet där länets aktörer kan nå en större förändring
genom att olika regionala och lokala aktörer arbetar tillsammans mot samma mål.
Åtgärderna i programmet utgör bara en del av det samlade arbetet med biologisk mångfald i Uppsala
län och är steg på vägen för att nå de nationella miljömålen med koppling till biologisk mångfald.

Målgrupp
Åtgärderna i programmet riktar sig till lokala och regionala aktörer som är verksamma i Uppsala län
och har mandat att genom sin verksamhet agera för en stärkt biologisk mångfald. Exempel på aktörer
som åtgärdsprogrammet främst riktar sig till:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Länets åtta kommuner inklusive kommunala bolag
Region Uppsala
Företag och näringsliv
Universitet och högskolor
Förskolor, grundskolor, gymnasieskolor
Ideella organisationer och föreningar
Enskilda markägare
Stiftelser och förbund
Myndigheter
Länsstyrelsen i Uppsala län

För varje åtgärd föreslås aktörer eller aktörsgrupper som är lämpliga att genomföra åtgärden. Det
utesluter inte att åtgärder genomförs av andra aktörer eller grupper i samhället. Enskilda individers
val har också stor betydelse för biologisk mångfald. Åtgärdsprogrammet har dock inte allmänheten
som en direkt målgrupp men det innehåller aktiviteter där aktörer riktar sig till allmänheten
exempelvis genom kunskapsspridning och information.
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Samverkan
Samverkan mellan aktörer på olika nivåer och inom olika sektorer är en framgångsfaktor för att lösa
många utmaningar kopplade till ekosystem och biologisk mångfald. Utmaningar för biologisk
mångfald låter sig inte begränsas av ägogränser eller administrativa gränser. Det handlar exempelvis
om att hitta effektiva sätt att bekämpa invasiva arter, att etablera funktionella spridningsnätverk i
landskapet, eller att förstå hur den egna verksamheten både är beroende av och påverkar hållbara
ekosystem och biologisk mångfald.
En del aktiviteter i programmet kan genomföras av enskilda aktörer, andra utförs i samverkan mellan
flera aktörer. Målsättningen är att samverkan i åtgärdsarbetet så långt som möjligt integreras i redan
befintliga nätverk och pågående samarbetsformer i länet. Samverkan kan även knyta an till det
befintliga åtgärdsprogrammet för minskad klimatpåverkan.
Exempel på befintliga nätverk som kan användas för samverkan i åtgärdsarbetet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uppsala läns miljö- och klimatråd
Forum för Fysisk planering34
Nätverk för kommunernas miljöstrategier/ -samordnare35
Gröna gruppen36
Blågrönt nätverk37
Styrgrupp för smultronställen i naturen38
Nätverket för kommunekologer/kommunens naturvårdssakkunniga i Uppsala län39
Flertal nätverk inom arbetet med hotade arter med åtgärdsprogram
Skogsstyrelsens distriktsråd
Partnerskap för landsbygdsutveckling

Åtgärdsprogrammet kan bidra till att utveckla och stärka samverkan i befintliga nätverk. Det kan även
synliggöra behov av ytterligare samverkansformer och till att skapa nya nätverk mellan aktörer i
länet.

Hållbarhetslöften
För att stärka genomförandet av åtgärdsprogrammet uppmanas länets aktörer att teckna
hållbarhetslöften med länsstyrelsen. Därmed åtar sig aktören att genomföra åtgärder ur programmet
under programperioden och att genomförandet följs upp regelbundet. För att möjliggöra uppföljning
utformar aktörerna egna mål för de åtgärder och aktiviteter som omfattas av respektive aktörs
hållbarhetslöfte. Antagna hållbarhetslöften kan med fördel implementeras i den ordinarie
verksamheten. Nya aktörer kan ansluta sig till åtgärdsprogrammet och teckna hållbarhetslöften
under hela programperioden. Tecknade löften publiceras på länsstyrelsens externa webbplats och
gäller under hela programperioden.

34 Forum för Fysisk planering är ett samverkansforum inom samhällsplanering, infrastruktur samt kollektivtrafik och samlar tjänstepersoner
i länets kommuner, Trafikverket Region Öst, Länsstyrelsen Uppsala län och Region Uppsala.
35 Nätverk för kommunernas miljöstrateger eller motsvarande, Länsstyrelsen är sammankallande.
36 Samverkansforum för länets kommuner, Länsstyrelsen och Upplandsstiftelsen. Upplandsstiftelsen är sammankallande
37 Nätverk för handläggare på kommuner för samverkan kring blågröna frågor
38 Styrgrupp för arbete med smultronställen i naturen består av Upplandsstiftelsen (ordförande) och länets kommuner
39 Kunskapsforum för kommunekologer och naturvårdssakkunniga inom kommunerna i Uppsala län samt naturvårdsansvarig hos Region
Uppsala.
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Genom hållbarhetslöften tydliggörs och kommuniceras aktörers åtgärdsarbete. Genom att
synliggöra olika aktörers åtgärdsarbete ökar möjligheter till samverkan och effektivare
resursutnyttjande i åtgärdsarbetet.
Aktörer kan med fördel samordna åtgärdsarbetet och därmed nå ett effektivare resursutnyttjande.
Exempelvis kan flera kommuner och kommunala bolag eller en grupp aktörer med liknande
verksamheter samverka kring samma aktiviteter och teckna liknande hållbarhetslöften.

Uppföljning av hållbarhetslöften och åtgärder
Länsstyrelsen ansvarar för att årligen skicka en förfrågan till medverkande aktörer angående
genomförandet av åtgärder i antagna hållbarhetslöften. Aktörerna följer upp genomförandet av sina
respektive åtgärder utifrån de egna målen. Uppföljning av åtgärderna kommer att ske enligt GHPEmodellen40. Enligt GHPE-modellen klassas genomförandegraden av åtgärder i en graderad skala
enligt följande:
•
•
•
•

G = Genomförd helt eller i huvudsak genomfört eller pågår kontinuerligt
H = Genomförd till hälften eller mer
P = Påbörjad men ännu inte gjort hälften
E = Inte påbörjad

En sammanställning av resultatet från den årliga uppföljningen av åtgärdsarbetet kommer att
presenteras för Uppsala läns miljö- och klimatråd samt publiceras på länsstyrelsens webbplats.
Sammanställningen kommer även att användas som underlag i den årliga regionala bedömningen av
miljömålen som rapporteras till Naturvårdsverket.
De aktiviteter som föreslås i åtgärdsprogrammet förväntas ge en positiv effekt på den biologiska
mångfalden. I den årliga uppföljningen följs dock inte åtgärdernas effekt upp då det saknas relevanta
indikatorer och mätsystem för detta. Genomförda åtgärders effekter på miljön är ofta långsiktiga och
därför inte mätbara från ett år till ett annat. Det är värdefullt med förslag kring utveckling av regional
och nationell miljöövervakning som visar att åtgärder gör nytta. Detta kan utgöra en del av
åtgärdsprogrammet i det fall aktörer med inriktning mot forskning och miljöövervakning medverkar i
genomförandet av programmet. För vissa åtgärder kan enskilda aktörer mäta och följa upp effekten
av en genomförd åtgärd kopplat till den egna verksamheten. Detta uppmuntras och i de fall det görs
kan effekten följas upp och presenteras i den årliga uppföljningen.
Länsstyrelsen förbehåller sig rätten att vid behov komplettera eller förtydliga delar av
åtgärdsprogrammet under pågående programperiod. Efter avslutad programperiod görs en
utvärdering av åtgärder och genomförande, kopplat till bland annat samverkan och effektivitet, som
underlag för revidering av åtgärdsprogrammet inför en ny programperiod.

40

Stefan Lundvall (2015). Verktyg för uppföljning och utvärdering av åtgärder och projekt 2015:05, Länsstyrelsen i Jönköpings län.
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Finansiering av åtgärder
Åtgärdsprogrammets genomförande bygger på frivillighet och aktörer ansvarar
för finansiering av de åtgärder som ingår i sina respektive hållbarhetslöften.
Flera åtgärder kan genomföras genom prioriteringar i befintlig verksamhet,
medan andra åtgärder kräver extra finansiering. Det finns möjligheter att söka
bidragsfinansiering genom exempelvis lokala naturvårdsprojekt (LONA), lokala
vattenvårdsprojekt (LOVA) eller stöd till natur- och kulturmiljövårdsåtgärder i
skogen (NOKÅS).
För de statliga bidragsmedel som länsstyrelsen tilldelar sker en allokering av
medel till åtgärder som svarar mot handlingsplanen för grön infrastruktur i
Uppsala län och detta regionala åtgärdsprogram för ekosystem och biologisk
mångfald. Som stöd för att hitta extra finansiering till åtgärdsarbete finns
broschyren Var finns pengarna? – En sammanställning av stöd och
bidragsmöjligheter till åtgärder och insatser för att nå miljömålen41.

Jämställdhet och jämlikhet i arbete med biologisk mångfald
En av grundstenarna för en hållbar utveckling är att integrera miljömässiga, sociala och ekonomiska
aspekter i beslutsfattandet. Faktorer som medverkar till social hållbarhet är bland annat
jämställdhet, delaktighet, inflytande, hälsa och livskvalitet. I arbete med ekosystem och biologisk
mångfald bör ansvarig utförare alltid integrera ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv vid
planering och genomförande av åtgärder. En viktig del av det arbetet är att i eventuella förstudier
och analyser ta hänsyn till variabler så som exempelvis kön, ålder, ekonomisk ställning och
funktionsnedsättning. Då synliggörs skillnader mellan till exempel livsvillkor, beteenden, konsumtion
samt mäns och kvinnors behov. Tillgång till artrik och varierad närnatur ger alla människor, oavsett
ålder, härkomst, kön och så vidare, möjlighet att uppleva biologisk mångfald samtidigt som det
skapar möjligheter för rekreation och rörelse. Detta leder i sin tur till ökade förutsättningar för en
stimulerande och variationsrik närnatur för alla. Det ökar också möjligheterna till förståelse för
betydelsen av biologisk mångfald och hållbara ekosystem.
Att integrera detta arbetssätt i åtgärdsarbetet för ökad biologisk mångfald kan exempelvis göras
genom att:
- Genomföra riktade informationsinsatser anpassade för olika målgrupper, exempelvis barn och
unga, äldre, villaägare, naturovana grupper eller restaurangbesökare.
- Målgruppsanpassa information genom att exempelvis tänka på hur, var och i vilket format olika
grupper bäst kan nås, exempelvis genom att erbjuda information på minoritetsspråk eller på lätt
svenska.
- Tillämpa ett inkluderande förhållningssätt vid inbjudningar och kallelser till informationsträffar
och nätverk, exempelvis genom att kommunikation och lokaler är tillgängliga för personer med
funktionsnedsättning.

41 Var finns pengarna – En sammanställning av stöd och bidragsmöjligheter till åtgärder och insatser för att nå miljömålen (2019).
Länsstyrelsen Västra Götalands webbplats. https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/tjanster/publikationer/ovriga/var-finnspengarna.html
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- Tillgängliggöra naturen för alla då vistelse i naturen skapar engagemang och ökar förståelsen för
vikten av biologisk mångfald. Detta ger samtidigt positiva mervärden i form av ökad livskvalitet,
hälsa och välbefinnande vilket minskar psykisk ohälsa, fysiska besvär och sjukdomar till följd av
beteende och livsstil.
- Motverka och ifrågasätta stereotypa föreställningar om exempelvis livsstil och
konsumtionsmönster i kommunikationsinsatser i form av bild, text och språk kopplat till
åtgärdsarbete så att olika målgrupper nås och känner igen sig i kommunikationen. Detta möjliggör
att fler grupper kan ta del av information kopplat till arbetet med biologisk mångfald och olika
gruppers behov och intressen kan tas tillvara.
- Säkerställa att föreningslivet och de invånare som berörs av aktuella insatser ges möjlighet till
delaktighet och inflytande. Det kan exempelvis handla om att genomföra samråd eller fokus- och
referensgrupper med föreningslivet eller specifika målgrupper som barn och äldre. Det kan också
handla om att aktivt bjuda in föreningslivets aktörer till relevanta nätverk och konferenser.
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III. Åtgärder
Åtgärder inom fokusområde vattenlandskapet
Den biologiska mångfalden i och i anslutning till vattenmiljöer är hög. Artrikedomen är större
exempelvis i vatten med naturliga flöden, längs opåverkade stränder med omgivande svämplan, på
opåverkade bottnar samt i vatten med god vattenkvalitet.
Sjöar, vattendrag, hav och våtmarker ger oss tillgång till ekosystemtjänster som dricksvatten,
livsmedelsproduktion och bevattning inom jordbruket. Vatten i landskapet fungerar som naturliga
reningsverk som minskar övergödning och bryter ner giftiga ämnen. Våtmarker kan även binda och
lagra kol samt jämna ut vattenflöden i avrinningsområdet vilket bidrar till bildandet av grundvatten
samt minskar risken för översvämningar. Vattenmiljöer spelar en viktig roll för rekreation och
friluftsliv och därmed för människors hälsa och välbefinnande.
Den mångfald av arter som finns i och i nära anslutning till olika typer av vattenmiljöer är ett resultat
av samspelet mellan områdets geologi, naturhistoria, kulturhistoria och klimat. Mänsklig påverkan i
form av exempelvis bete och slåtter på strandängar har i vissa fall
historiskt utgjort en förutsättning för variationen av arter. Djur
Vatten i form av såväl sjöar,
och växter i vattnet påverkas idag i stor utsträckning av mänsklig
vattendrag och havet som
aktivitet och förändrade eller förstörda livsmiljöer är ett stort
våtmarker och småvatten är
problem som medför minskad artrikedom både i sötvatten, hav
viktiga livsmiljöer för en mängd
och våtmarker såväl globalt som i Uppsala län.
djur- och växtarter. Det finns

Biologisk mångfald i länets vattenmiljöer minskar till följd av olika
arter som lever hela sitt liv i
vatten, under vattenytan,
typer av fysisk påverkan. Sänkta sjöar, utdikade våtmarker och
medan andra arter är
uträtade, kanaliserade och uppdämda vattendrag har gett
beroende av vattenmiljöer för
förbättrade förutsättningar för livsmedels- och virkesproduktion
födosök eller reproduktion.
inom jord- och skogsbruket samt för vattenkraft, men har
samtidigt resulterat i att många naturliga livsmiljöer har
försvunnit med förlust av biologisk mångfald som följd. Biologisk
mångfald i vattenmiljöer påverkas även negativt av bland annat klimatförändring, övergödning,
intensivt fiske och utsläpp av miljöfarliga ämnen. Invasiva främmande arter som exempelvis
vattenpest, sjögull, kräftpest, vandrarmussla och mink utgör hot mot det inhemska växt- och
djurlivet. Aktiviteter med målsättningen att minska förekomst och spridning av invasiva främmande
arter finns samlade under åtgärd 10, Motverka invasiva främmande arter.
För att skapa förutsättningar för att bevara kulturmiljövärden i vatten är det viktigt att åtgärder för
biologisk mångfald planeras och anpassas så att den negativ påverkan på dessa värden minimeras,
exempelvis vid utrivning av gamla dammar.
Åtgärder inom fokusområde Vattenlandskapet fokuserar främst på att bevara och återskapa hållbara
livsmiljöer för arter i och i anslutning till vattenmiljöer. Det är särskilt prioriterat att genomföra
aktiviteter i de artrika ansvarsnaturtyper som återfinns i och i anslutning till länets vattenmiljöer,
exempelvis i kransalgssjöar, grunda vågexponerade hårdbottnar, små öar och skär, havsstrandängar,
grunda trösklade havsvikar och i rikkärr. Det är även prioriterat med kunskapsuppbyggnad kopplat till
livsmiljöer för vattenlevande växt- och djurarter, framför allt i marin miljö.
Åtgärder med främsta syfte att minska övergödning och miljöföroreningar i länets vattenmiljöer
kommer att omhändertas i kommande åtgärdsprogram med temaområde vatten. Här kommer även
åtgärder kopplat till grundvatten att tas om hand. Denna avgränsning har helt och hållet en praktisk
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orsak för att hantera utformningen av färdplanen i flera åtgärdsprogram utan att skapa onödigt
överlapp mellan programmen.
Åtgärder som är prioriterade att genomföra inom fokusområde Vattenlandskapet är:
•
•
•

Återskapa hållbara livsmiljöer i sjöar och vattendrag
Bevara värdefulla livsmiljöer i marin miljö
Bevara och återskapa våtmarker
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Åtgärd 1. Återskapa hållbara livsmiljöer i sjöar och vattendrag
Syfte och mål
Åtgärdens syfte är att återskapa hållbara livsmiljöer för arter som lever i och i anslutning till länets
sjöar och vattendrag som är påverkade av sjösänkning, dämmen och andra typer av fysisk påverkan.
Målet är att öka antalet insatser för att återskapa naturligare flöden och livsmiljöer i och i anslutning
till länets sjöar och vattendrag.

Potentiella aktörer
Vattenregleringsföretag, VA-organisationer, länsstyrelsen, kommuner, Region Uppsala,
Upplandsstiftelsen, universiteten, Skogsstyrelsen, LRF, skogsnäringen, markägare och ideella
föreningar (exempelvis vattenvårdsförbund).

Bakgrund
Sjöar och vattendrag, så kallade limniska miljöer, behöver strukturer och vattenflöden som ger
möjlighet till livsmiljöer och spridningsvägar för vilda växt- och djurarter som en del i en grön och blå
infrastruktur. Den biologiska mångfalden i och i anslutning till länets sjöar och vattendrag skulle
generellt gynnas av restaureringar i syfte att återställa naturligare vattenflöden, exempelvis
svämplan, i reglerade vattendrag och sänkningspåverkade sjöar. På många håll har markägare,
vattenvårdsförbund och kommuner genomfört eller planerat för åtgärder i detta syfte.
Av länets vattendragsförekomster är mer än 70 procent av den totala sträckan direkt påverkad av
grävningar och uträtningar42 i syfte att öka produktionen inom jordbruket. Länets vattendrag är även
i stor utsträckning uppdämda men idag finns få kraftverk för elproduktion. Långa kanaliserade
sträckor och vandringshinder i form av anlagda dämmen leder till en fragmentering av
vattenlandskapet vilket innebär försämrade livsmiljöer för såväl vatten- som landlevande arter. Ett
exempel på detta är lekvandrande fisk som är beroende av fria vandringsvägar för sin reproduktion.
Fysisk påverkan från dammar utgör idag ett av de främsta hoten mot biologisk mångfald i länets
vattenlandskap. Under de kommande 20 åren ska alla vattenkraftverk förses med moderna
miljövillkor enligt den Nationella planen för omprövning av vattenkraften som tagits fram av
nationella myndigheter. Syftet med planen är att omprövningarna av vattenkraftens miljövillkor ska
leda till både största möjliga nytta för vattenmiljön och en nationell effektiv tillgång till
vattenkraftsel. För Uppsala läns del gäller detta kraftverken i Dalälven, Fyrisån, Örsundaån, Tämnarån
och Sagån.
Av de cirka 200 sjöar som fanns i Uppsala län i början av 1800-talet har nästa alla sänkts och ungefär
hälften har helt torrlagts till förmån för ökade arealer jordbruksmark. De opåverkade sjöarna
fungerar bättre som utjämningsmagasin då vattennivån sänks långsammare och därmed minskar
risken för översvämningar och torrlagda vattendrag. Många av länets sänkta sjöar är även näringsrika
och detta leder i många fall till perioder av syrgasbrist vilket påverkar den biologiska mångfalden
negativt.
Ekologiskt funktionella kantzoner mot omgivande marker är viktiga för den biologiska mångfalden
och saknas längs med många av länets sjöar och vattendrag. I många fall ligger åkermark, kraftigt
påverkad skogsmark eller hårdgjord mark i direkt anslutning till vattnet utan någon buffrande
kantzon. Hos en ekologiskt funktionell kantzon är gränsen mellan vattendraget och omgivande mark
utformad så att det blir särskilt gynnsamt för livet i vattendraget. Träd, buskar och annan vegetation
motverkar erosion och har en temperaturreglerande funktion genom beskuggning. Kantzonernas
växtlighet utgör också viktiga livsmiljöer och spridningsvägar för både växter och djur. Den tillför
42

Vatteninformationssystem Sverige, VISS (2020). Hämtad från: https://viss.lansstyrelsen.se/
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även viktig näring till vattenlevande organismer genom nedfallande blad, grenar och insekter. Mark
och växter i kantzonen filtrerar och renar vattnet från bland annat tungmetaller och näringsämnen
innan det rinner ut i vattendraget.
Samtliga stränder, oavsett storlek och tillgång på vatten, omfattas av strandskydd som syftar till att
långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och att bevara
goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Strandzonen utgör en produktiv del av
sjöar och vattendrag där störningar i form av exempelvis markarbeten, klippning av vass och rensning
kan göra stor skada för vattenlevande växter och djur.
Att återskapa naturliga flöden och meandrande vattendrag har stor positiv påverkan på såväl
biologisk mångfald som transport av näringsämnen. Att välja rätt tidpunkt på året vid arbete i
vattenmiljöer, att ha kunskap om biologiska värden i vatten och olika typer av hänsynstagande är
viktiga förutsättningar för att gynna den biologiska mångfalden och skapa funktionella och hållbara
vattenekosystem.

Beskrivning av konkreta aktiviteter inom åtgärden
a. Genomföra kunskapshöjande aktivitet om insatser som gynnar biologisk mångfald i limniska
miljöer riktat mot kommuner och markägare. Exempelvis anordna vattendragsvandringar och
träffar om vatten i landskapet.
b. Sammanställa och tillgängliggöra underlag som visar var det är prioriterat att genomföra
restaureringar av sjöar och vattendrag.
c. Återskapa naturliga flöden i vattendrag, exempelvis genom att återställa översilningsytor och
svämplan.
d. Kartlägga var det är särskilt prioriterat att anlägga ekologisk funktionella kantzoner.
e. Anlägga ekologiskt funktionella kantzoner med naturlig vegetation där det är särskilt
prioriterat och skapa naturligare miljöer längs stränder där det är möjligt.
f. Utreda möjligheterna att bredda skydds- och kantzoner mot åkermark, särskilt i områden
med behov av bredare strandzon och där friluftslivet kan gynnas.
g. Skapa fler lekplatser i vattendrag genom att återskapa naturliga bottenstrukturer, till
exempel öka mängden död ved och större stenar.
h. Sammanställa och tillgängliggöra underlag för prioritering av åtgärder kopplat till dammar
och vandringshinder ur både ett natur- och kulturvärdesperspektiv.
i. Skapa fria vandringsvägar för fisk och andra vandringsberoende arter i vattendrag med
vandringshinder.
j. Genomföra informationsinsatser för att motverka olagligt fiske på leklokaler för hotade
fiskarter, exempelvis asp.
k. Genomföra aktivitet för att öka kunskapen om länets ansvarsnaturtyp kransalgssjöar och
ansvarsarter kopplade till sjöar och vattendrag.
l. Anlägga dagvattendammar för rening av dagvatten som även gynnar biologisk mångfald.
m. Utveckla rutiner för ärendehantering och tillsyn kopplat till strandskydd.
n. Förbättra rutiner för handläggning, uppföljning och tillsyn av vattenverksamheter.
o. Annan aktivitet med samma syfte som åtgärden.
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Åtgärd 2. Bevara värdefulla livsmiljöer i marin miljö
Syfte och mål
Åtgärdens syfte är att bevara och minska negativ påverkan på värdefulla livsmiljöer för arter som
lever i och i anslutning till marina vattenmiljöer.
Målet är att öka kunskapen om värdefulla marina miljöer i länet samt öka antalet insatser för att
bevara dessa.

Potentiella aktörer
VA-organisationer, länsstyrelsen, kommuner, Region Uppsala, Upplandsstiftelsen, universiteten,
Skogsstyrelsen, LRF, skogsnäringen, markägare och ideella föreningar (exempelvis
vattenvårdsförbund).

Bakgrund
De variationsrika miljöerna längs länets kust har gett upphov till en unik biologisk mångfald. Grunda
havsvikar med vegetationsklädda bottnar, grunda vågskyddade vikar, de kustmynnande
vattendragens mynningsområden och en måttligt exploaterad kuststräcka utgör alla förutsättningar
för viktiga livsmiljöer för många arter. Den grunda landhöjningskusten är unik, med stora områden
präglade av strandförskjutning och avsnörning av grunda havsvikar. Vattenvegetationen är ofta rik i
dessa så kallade laguner och särskilt utmärkande är de känsliga kransalgerna. Tack vare en tidig
uppvärmning på våren utgör lagunerna fina lek- och uppväxtmiljöer för fisk. Lagunerna genomgår en
naturlig succession då de med tiden snörs av till glosjöar som sedan kan övergå till rikkärr eller
sumpskogar. Längs med skyddade stränder finns havsstrandängar. De skiljer sig beroende på om de
hävdas, störs av isskav eller är helt ohävdade. Liksom i de flesta andra kantzoner kan artrikedomen
vara mycket hög.
Länets skärgård är varierad med ett stort antal skogklädda öar och exponerade skär, som ofta hyser
en rik och skyddsvärd fågelfauna. De grunda, solbelysta hårdbottnarna karaktäriseras av ett
produktivt växt- och djursamhälle. Sex av länets utpekade ansvarsnaturtyper finns bland länets
marina miljöer och kustmiljöer, inklusive övergångsmiljöer mot land; grunda vågexponerade
hårdbottnar (vid exempelvis utsjöbankarna), små öar och skär i Östersjön, havsstrandängar, grunda
trösklade havsvikar, rikkärr och kransalgssjöar. För mer information om dessa, se kunskapsunderlaget
om ansvarsarter och ansvarsnaturtyper.43
Samtliga stränder, oavsett storlek och tillgång på vatten, omfattas av strandskydd som syftar till att
långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och att bevara
goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Strandskyddet bidrar till att djur och växter
kan fortsätta leva i sin miljö men även till ett rikt friluftsliv.
Generellt hotas länets marina miljöer av övergödning, miljögifter, oljeutsläpp, klimatförändringar,
främmande arter och av intensivt fiske. Skärgård och kustnära miljöer påverkas av exploatering,
muddring, fritidsbebyggelse samt fartygs- och småbåtstrafik, vilket exempelvis leder till uppgrumling
av sediment och skador på bottenmiljöer. Landhöjningen innebär att många hamnanläggningar och
farleder blir för grunda och det uppstår behov av muddring och bortsprängning av trösklar.
Sammantaget kan detta leda till förändringar eller förlust av värdefulla livsmiljöer.44
Det råder en generell kunskapsbrist där livsmiljöer i havet är sämre kända än många miljöer på land
bland annat när det gäller utbredning av marina livsmiljöer, spridningsmönster för marina arter och
Länsstyrelsen i Uppsala län, Ansvarsarter och ansvarsnaturtyper i Uppsala län, Länsstyrelsens meddelandeserie 2015:03
Moksnes, P. O., Eriander, L., Hansen, J., Albertsson, J., Andersson, M., Bergström, U., ... & Lindgren, F. (2019). Fritidsbåtars påverkan på
grunda kustekosystem i Sverige.
43
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effekter av miljöförändringar. Uppsala län saknar idag ett heltäckande underlag för att kunna arbeta
fram tillförlitliga värdetrakter och beskrivningar av den marina gröna infrastrukturen. Kartering av de
marina bottenmiljöerna i Uppsala län pågår som en del i det fortsatta arbetet med grön infrastruktur,
detta underlag kan sedan användas för att klassa naturvärden och identifiera värdekärnor.
Negativ påverkan på marina miljöer till följd av belastning av näringsämnen och miljöföroreningar
kommer att omhändertas i kommande åtgärdsprogram med temaområde vatten.

Beskrivning av konkreta aktiviteter inom åtgärden
a. Sammanställa och tillgängliggöra befintliga kartläggningar, inventeringar och
kunskapsunderlag över marina naturmiljöer.
b. Upprätta ett planeringsunderlag över känsliga bottnar och lekplatser för fisk i marin miljö
som stöd i handläggning av strandskyddsdispenser.
c. Genomföra kunskapshöjande och kompetensutvecklande aktivitet för att minska negativ
påverkan på biologisk mångfald i samband med olika typer av fysiska störningar, exempelvis
rensning av vegetation och muddring.
d. Genomföra informationsinsats för hur bryggor kan konstrueras för att minska negativ
påverkan på biologisk mångfald.
e. Minska påverkan vid exploatering genom exempelvis miljövänlig konstruktion av bryggor och
förankringsbojor eller genom att välja rätt tidpunkt och minimera uppgrumling vid muddring
och dumpning. Extra viktigt i grunda vågskyddade områden.
f. Kartlägga och prioritera behovet av restriktioner gällande exempelvis båttrafik, muddring och
andra typer av verksamhet i vatten i känsliga marina områden.
g. Införa begränsningar för motorbåtstrafik, båtars hastighet och storlek i de känsligaste och
mest prioriterade marina områdena, till exempel i grunda vegetationsrika vikar.
h. Använda miljövänlig teknik för att minska utsläpp av förorenande ämnen som exempelvis
biocider från fritidsbåtar.
i. Utveckla rutiner för handläggning, uppföljning och tillsyn av vattenverksamheter.
j. Begränsa möjlighet till tillstånd för muddring och borttagande av trösklar där möjligheter
finns att flytta hamnar och anläggningar längre ut i kusten.
k. Genomföra en översyn av länets fågelskyddsområden för att identifiera och sammanställa
viktiga fågelskär som saknar skydd.
l. Genomföra minkjakt i fågelskyddsområden och andra områden som bedöms vara viktiga för
fågellivet.
m. Skapa fria vandringsvägar för fisk och andra vandringsberoende arter i havsmynnande
vattendrag.
n. Motverka intensivt storskaligt fiske.
o. Verka för att skydda marina miljöer exempelvis i form av bildande av marina naturreservat.
p. Utreda klimatförändringens påverkan på biologisk mångfald längs kusten.
q. Annan aktivitet med samma syfte som åtgärden.
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Åtgärd 3. Bevara och återskapa våtmarker
Syfte och mål
Syftet är att bevara och återskapa våtmarker med höga naturvärden i länet, vilka i stor utsträckning
är påverkade av utdikning och igenväxning.
Målet är att öka antalet skötsel- och restaureringsinsatser för att bevara och återskapa våtmarker
med höga naturvärden.

Potentiella aktörer
Vattenregleringsföretag, VA-organisationer, länsstyrelsen, kommuner, Region Uppsala,
Upplandsstiftelsen, universiteten, Skogsstyrelsen, skogsnäringen, markägare, LRF och ideella
föreningar.

Bakgrund
Våtmarker finns spridda i hela länet både i jordbruks- och skogslandskapet och finns kartlagda i
våtmarksinventeringen.45 Många mindre våtmarker i länet är inte kartlagda. Mindre vattensamlingar
som huvudsakligen har använts för agrara verksamheter, så kallade
småvatten, omfattas också av den här åtgärden. Den kalkhaltiga
Rikkärr utmärker sig
moränen som främst återfinns i de norra delarna av länet ger upphov
genom att vara de
till kalkrika våtmarker i området, så kallade rikkärr, med speciella
artrikaste våtmarkerna
förutsättningar för artrikedom. Rikkärr är en utpekad ansvarsnaturtyp
med många
för Uppsala län. Historiskt har majoriteten av rikkärren i bebodda
specialiserade arter av
trakter nyttjats som slåtter- och betesmarker, vilket bidragit till att hålla
kärlväxter, mossor,
landmollusker och
markerna öppna.
svampar.

Många våtmarker i såväl jordbrukslandskapet som i skogslandskapet är
kraftigt påverkade av dikningsföretag, med förändrad hydrologi och
igenväxning som följd. Den totala arealen våtmark i länet har mer än halverats sedan mitten av 1800talet och över 90 procent av alla våtmarker har skadats genom sjösänkningar, utdikning och
dränering i syfte att tillgängliggöra och förbättra intilliggande marker för jord- och skogsbruk.46
Torvbildande våtmarker fungerar som kolsänka då de lagrar kol vilket är gynnsamt för minskad
klimatpåverkan. Återvätning av tidigare dikade våtmarker kan genom åtgärder som höjer
grundvattennivån gå från att avge koldioxid, genom att organogen jord bryts ner, till att binda in
koldioxid. Våtmarker minskar också följderna av den pågående klimatförändringen genom att
fördröja vattnets uppehållstid i landskapet. Den längre uppehållstiden är positiv på många sätt
exempelvis genom minskad risk för översvämning, torka och brand.
De största utmaningarna för länets våtmarker, inklusive rikkärren, är att hantera den pågående
igenväxningen till följd av den utdikning som gjorts för att skapa mer odlingsbar mark och för att öka
produktionen av skog. Igenväxningen beror också till en del på att den historiska hävden i form av
bete och slåtter har upphört. Även näringsbelastning från främst jordbruksmark liksom längre
perioder av låga grundvattennivåer påverkar våtmarkernas biologiska mångfald negativt. Till denna
utmaning hör också ett stort kunskapsbehov kopplat till identifiering av lämpliga områden för
skötsel, restaurering och anläggande av våtmarker i länet. Torvtäkter är ytterligare en utmaning i
bevarandet av våtmarker även om det sker i begränsad omfattning i Uppsala län.

Länsstyrelsen i Uppsala län (2019). Grön infrastruktur i Uppsala län, 2019:03.
Länsstyrelsen i Uppsala län (2012). Planeringsunderlag för anläggning och restaurering av våtmarker i odlingslandskapet i Uppsala län
2012:1.

45
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32

181

Återskapande och restaurering av våtmarker bidrar till bättre vattenkvalitet samt till att bevara och
stärka den biologiska mångfalden i landskapet. Våtmarker gynnar också fiske och jakt samt har
betydelse för friluftsliv och kulturmiljövård. Handledning och underlag för planering vid anläggning
och restaurering av våtmarker finns i Naturvårdsverkets rapport 5926, Rätt våtmark på rätt plats47
samt i våtmarksguiden48. För att bevara våtmarkernas stora naturvärden krävs det att våtmarkerna är
tillräckligt stora och inte för fragmenterade, annars kan försämrad konnektivitet i
våtmarkslandskapet påverka biologisk mångfald negativt. Förutsättningarna för lyckade
restaureringar och skötsel skiljer sig åt mellan olika marker och områden och varje insats bör därför
anpassas efter de specifika förhållanden som råder och som lämpar sig för platsen.
Det finns särskilda LONA-medel att söka för kommuner och lokala aktörer för att anlägga och
restaurera våtmarker.

Beskrivning av konkreta aktiviteter inom åtgärden
a. Genomföra kunskapshöjande aktivitet för skötsel av olika typer av våtmarker,
särskilt riktade mot värdefulla våtmarker som exempelvis rikkärr eller mot ansvarsarter
kopplade till våtmarker.
b. Verka för skydd av våtmarker, exempelvis genom bildande av naturreservat, särskilt
våtmarker utpekade i Myrskyddsplan för Sverige49.
c. Inventera befintliga och potentiella våtmarker på offentligt ägd mark.
d. Sammanställa och tillgängliggöra underlag som visar var det är prioriterat att återskapa och
restaurera våtmarker i länet.
e. Ta fram en regionalt anpassad praktisk handbok för restaurering, nyskapande och skötsel av
våtmarker.
f. Utveckla rådgivning för restaurering och skötsel av olika våtmarkstyper som till exempel
utdikade myrar, rikkärr och småvatten.
g. Återuppta hävd i form av bete och slåtter i tidigare hävdade våtmarker för att hålla dessa
öppna.
h. Genomföra skötsel, restaurering och anläggning/återskapande av våtmarker på egen mark.
i. Genomföra restaurering av våtmarker i kustområden med syfte att gynna fiskreproduktion
(bör kombineras med marint områdesskydd för att gynna årsyngels överlevnad).
j. Genomföra artbevarande aktivitet med riktade insatser för exempelvis länets ansvarsarter.
k. Öka tillgängligheten och därmed intresset och kunskapen om våtmarker.
l. Annan aktivitet med samma syfte som åtgärden.

Naturvårdsverket (2009). Rätt våtmark på rätt plats, rapport 5926.
Våtmarksguiden (2020), hämtad från: http://vatmarksguiden.se/
49 Naturvårdsverket (2007). Myrskyddsplan för Sverige - objekt i Svealand.
47
48
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Åtgärder inom fokusområde skogslandskapet
I Uppsala län är andelen skogsmark 65,8 % 50 av den totala landytan, varav 62 % 51 är produktiv
skogsmark. Skogen är viktig för länets biologiska mångfald och erbjuder unika livsmiljöer för djur och
växter. Ungefär hälften av Sveriges rödlistade arter utnyttjar skogen på olika sätt och 42 procent av
dessa arter har skogen som sin viktigaste hemvist. Skogar med
höga biologiska värden, exempelvis naturskogar52, kännetecknas
Den svenska skogspolitiken har
av stor variation i trädslag liksom i ålder och storlek på träd. Dessa
två jämställda mål mellan
skogar har många gamla och storvuxna träd, gott om döda träd
produktion och miljö. Skogen
och död ved, de har luckor och gläntor som släpper ned ljus,
ska ge hög och värdefull
trädbärande hagmarker och opåverkad hydrologi.53
virkesproduktion samtidigt som
skogens miljövärden ska
bevaras och utvecklas.

Skogen tillhandahåller ekosystemtjänster såsom produktion av
träråvara, bioenergi, livsmedel, kolupptag och kolinlagring,
närings- och vattenreglering. Skogen har även stora sociala
värden. Sveriges goda tillgång till skog för dagligt rekreativt brukande och den svenska
allemansrätten har bidragit till att skogen har fått en speciell betydelse för många människor som
nyttjar skogen för olika typer av friluftsliv, naturupplevelser, bär- och svampplockning samt jakt.
Preferensstudier visar att naturskogar och slutavverkningsmogna produktionsskogar är de mest
uppskattade skogsmiljöerna för friluftsliv och att utsikter, variation och framkomlighet är viktiga
komponenter i en bra rekreationsskog.54

Skogen anses också viktig för Sveriges omställning till en framtida bioekonomi där skogsråvara kan
ersätta fossila råvaror för biodrivmedel, biobaserade plaster och för att ersätta betong i byggande. En
ökad efterfrågan på skogsråvaror ger behov av ökad skogsproduktion. I det nationella
skogsprogrammet55 tydliggörs att samtidigt som produktionen behöver öka behöver även
naturhänsynen utvecklas för att miljömålen ska uppnås. Det finns utmaningar i att förena ökad
produktion och ökad naturhänsyn. För den biologiska mångfalden är det avgörande var och hur en
ökad produktion genomförs. För att lyckas med att förena en ökad produktion med att bevara och
öka den biologiska mångfalden i skogen måste planeringen ha ett ökat landskapsperspektiv. Särskilda
insatser och åtgärder för att stärka naturvärden behövs också. Samtidigt som det är positivt ur
klimatsynpunkt att skogsprodukter kan ersätta fossila råvaror så ger skogsavverkning minskat
kolupptag både genom att trädens kolupptag upphör på den avverkade ytan och genom att
skogsmarken på ett hygge börjar avge koldioxid56. Det är därför inte självklart vad som ger den
största klimatnyttan när flera aspekter vägs in, till exempel tids- och landskapsperspektiv, men det är
viktigt att fortsatt arbete sker för att klarlägga hur största klimatnytta kan kombineras med
naturvårdshänsyn.
Biologisk mångfald i skogen påverkas negativt av det moderna skogsbrukets rationella mer likartade
brukande, och av att olika former av hävd som exempelvis skogsbete har upphört eller minskat.
Samtidigt motverkas naturlig störning såsom skogsbränder, stormar och översvämningar så effektivt
att variationen i skogen uteblir. Sammantaget innebär detta att vissa skogstyper med unika
50

SCB, Markanvändningen i Sverige, sjunde utgåvan (2019)

51

SLU (u.å) Riksskogstaxeringen. Hämtad från: www.slu.se/riksskogstaxeringen
Naturskog kallas skog som varit opåverkad av mänskliga aktiviteter så länge att den till största delen återfått de egenskaper som
kännetecknar urskog
53 SLU, Artdatabanken (2017). Hur mår den svenska skogen egentligen? Hämtad från: https://www.artdatabanken.se/arter-ochnatur/naturtyper/skog/skogens-arter-har-det-svart/
54
Skogsstyrelsen (2016)., Skogsskötsel för friluftsliv och rekreation, skogsskötselserien nr 15.
55
Regeringskansliet (2018), Strategi för Sveriges nationella skogsprogram
52

56

Naturvårdsverket (2020), Skog och mark 2020
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livsmiljöer minskar med utarmning av biologisk mångfald som följd. Även klimatförändring kan ge
negativa effekter på biologisk mångfald i skogen, exempelvis till följd av förändrad väderlek och
vegetationszoner.57 Det finns dock positiva trender för biologisk mångfald i skogslandskapet till följd
av insatser inom skogsbruket de senaste 30 åren. Exempelvis har mängden hård död ved i skogen
ökat liksom arealer av gammal skog. 58
Det krävs fortsatta frivilliga insatser för att bevara och öka biologisk mångfald i skogslandskapet
utöver vad dagens lagstiftning kräver. Det behövs åtgärder som med ett ökat landskapsperspektiv
motverkar fragmentering och förlust av livsmiljöer där avverkning av skog med höga naturvärden och
igenväxning av tidigare öppna och halvöppna marker är allvarliga hot mot mångfalden i länets
skogslandskap. En övergripande utmaning är att anpassa skogsbrukets metoder så att de bevarar och
utvecklar skogens natur- och kulturvärden och samtidigt är konkurrenskraftiga.
91 procent av länets produktiva skogsmark utnyttjas för skogsproduktion.59 Det innebär att en
tillämpad miljöhänsyn i skogsbruket tillsammans med frivilliga avsättningar är av största betydelse
för bevarande av biologisk mångfald i skogslandskapet. Ett fortsatt arbete för att formellt skydda
skogar med särskilt höga naturvärden bör fortgå som viktigt komplement till detta. Det är särskilt
prioriterat att genomföra insatser för att bevara och stärka biologisk mångfald i de artrika
ansvarsnaturtyper som återfinns i länets skogslandskap, exempelvis åsbarrskog, kalkbarrskog, asprika
miljöer och ädellövmiljöer. Aktiviteter med målsättningen att minska förekomst och spridning av
invasiva främmande arter finns samlade under åtgärd 10, Motverka invasiva främmande arter.
Åtgärder som är prioriterade att genomföra inom fokusområde skogslandskapet är:
•
•
•

Verka för ett varierat skogsbruk med god miljöhänsyn
Öka naturvårdande skötsel i frivilliga avsättningar och i formellt skyddade områden
Öka andelen skyddad skog genom frivilliga avsättningar och formellt skydd

Andersson, C., Andersson, E., Blomqvist, S., Eriksson, A., Eriksson, H., Karlsson, S., & Roberge, J. M. (2019). Fördjupad utvärdering av
Levande skogar 2019. Skogsstyrelsen, Jönköping.
58
Skogsstyrelsen (2019), Fördjupad utvärdering av levande skogar 2019, rapport 2019/2
59 SCB (2020). Formellt skyddad skogsmark, frivilliga avsättningar, hänsynsytor samt improduktiv skogsmark. Hämtad från:
https://www.scb.se/mi0605
57
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Åtgärd 4. Verka för ett varierat skogsbruk med god miljöhänsyn
Syfte och mål
Syftet är att bevara och stärka biologisk mångfald i länets produktionsskogar.
Målet är en ökad funktionalitet av miljöhänsynen vid skogsbruksåtgärder och en ökad praktisk
tillämpning av skogssektorns målbilder för god miljöhänsyn.

Potentiella aktörer
Skogsstyrelsen, kommuner, skogsägare, skogsföretag, virkesinköpare, Upplandsstiftelsen, ideella
föreningar och universiteten.

Bakgrund
Miljöhänsyn ska tas vid alla skogsbruksåtgärder för att förhindra och
begränsa negativ påverkan på skogens natur- och kulturmiljövärden.
Skogssektorns gemensamma målbilder för god miljöhänsyn60 ger
praktisk vägledning om hur miljöhänsyn bör tas vid planering och
genomförande av olika typer av skogsbruksåtgärder.

Läs mer om skogssektorns
målbilder samt miljöhänsyn
vid skogsbruksåtgärder på
Skogsstyrelsens webbplats

För att ge god effekt bör miljöhänsyn vid skogsbruksåtgärder
planeras med ett landskapsperspektiv så att rätt insats görs på rätt sätt och på rätt plats. Genom att
beakta det omgivande landskapet ges ett underlag för att planera hänsyn och skogsåtgärder för att
bevara och återskapa hållbara livsmiljöer och biologiskt viktiga inslag som även ger god hänsyn till
friluftsliv och rekreation. Handlingsplanen Grön infrastruktur i Uppsala län ger ett regionalt
perspektiv på landskapet, där värdetrakter kan ge viss information om vilka kvaliteter som är
värdefulla att beakta på den övergripande skalan och som kan behöva beaktas genom anpassade
brukningsmetoder. För att säkerställa att intentionerna i planerad hänsyn uppfylls är det viktigt med
god kommunikation mellan markägare och den entreprenör som ska utföra den skogliga åtgärden.
Miljöhänsyn kan bestå av att särskilt beakta hänsynskrävande biotoper, bevara och återskapa
ekologiskt funktionella kantzoner vid vattenmiljöer, undvika körskador, skapa solbelysta gläntor,
skapa död ved med mera. Ett ökat lövinslag i produktionsskogen gynnar inte bara biologisk mångfald
utan ger även ett naturligt skydd mot stormskador, bränder och skadegörare. I många fall finns det
ett värde att i pågående markanvändning och skogsproduktion beakta flera olika ekosystemtjänster.
Skogsbrukandet kan anpassas efter brukarens önskemål och behov för att även ge goda bestånd av
vilt, vandringsvänliga rekreationsskogar med gott om bär eller för att ge öppna gläntrika skogar med
mer ädellövinslag som gynnar pollinatörer.
Många arter är beroende av skoglig kontinuitet och hyggesfasen efter avverkning har stor negativ
påverkan på fler än 1 400 arter61. För dessa arters överlevnad är det avgörande att funktionella
hänsynsträd och hänsynsområden sparas som på lång sikt kan medföra att strukturer och
förbindelselänkar som finns i naturskog också kan återfinnas i brukad skog. Det finns möjligheter
att utforma och anpassa hyggesbruket för att bättre ge stöd åt produktion av mångfunktionella
skogar som stödjer olika typer av ekosystemtjänster, exempelvis pollinering, kolinbindning, jakt och
friluftsliv. Ett exempel på anpassning är att planera för luckor i skogen redan vid plantering. Vissa

60
Se målbilder för god miljöhänsyn på Skogsstyrelsens webbplats https://www.skogsstyrelsen.se/mer-om-skog/malbilder-for-godmiljohansyn/
61
SLU, Artdatabanken (2020). Rödlistade arter i Sverige 2020.
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arter som är beroende av skoglig kontinuitet kan klara ett hyggesfritt62 skogsbruk bättre. Ett
exempel är mykorrhizabildande svampar som både bidrar till biologisk mångfald och ökad
kolinlagring.63
För att långsiktigt bevara den biologiska mångfalden i skogen finns ett behov av fortsatt utveckling av
konkurrenskraftiga alternativa brukningsmetoder med ökad miljöhänsyn.

Beskrivning av konkreta aktiviteter inom åtgärden
a. Skapa och delta i forum för kompetensutveckling och samverkan för ett ökat
landskapsperspektiv vid planering och genomförande av skogsbruksåtgärder. Exempelvis
med utgångspunkt i regionala underlag om skogliga värdetrakter.
b. Skapa och delta i forum för dialog och kompetensutveckling kring metoder för anpassningar
inom trakthyggesbruket som skapar mångfunktionella skogar som stödjer olika typer av
ekosystemtjänster.
c. Genomföra kunskapshöjande aktivitet om hur naturliga processer såsom brand, storm eller
insektsangrepp kan efterliknas i skogsbruket för att stärka biologisk mångfald.
d. Genomföra kunskapshöjande aktivitet för att öka tillämpningen av skogssektorns
gemensamma målbilder för god miljöhänsyn.
e. Integrera/implementera skogssektorns gemensamma målbilder för god miljöhänsyn i egna
skogsbruksplaner och skogsvårdsplaner.
f. Genomföra kunskapshöjande aktivitet riktat mot virkesinköpare om hur de i sin roll kan verka
för ökad biologisk mångfald, exempelvis genom rådgivning med ökat landskapsperspektiv.
g. Ta fram, alternativt uppdatera, skogsbruksplaner för skogar i statlig , kommunal och kyrklig
förvaltning så de inkluderar ett varierat brukande för att skapa mångfunktionella skogar som
stödjer olika allmännyttiga ekosystemtjänster.
h. Inventera skogliga värdekärnor och ansvarsnaturtyper på eget innehav och ta särskild hänsyn
i dessa områden vid skogsbruksåtgärder.
i. Använda hyggesfritt skogsbruk i lämpliga delar av det egna skogsinnehavet.
j. Miljöcertifiera skog på eget innehav (enligt FSC eller PEFC).
k. Annan aktivitet med samma syfte som åtgärden

62 Som hyggesfritt skogsbruk räknas alla brukandeformer som innebär att marken alltid har ett trädskikt, exempelvis blädning och andra
metoder som luckhuggning.
63 Clemmensen, K. E., Finlay, R. D., Dahlberg, A., Stenlid, J., Wardle, D. A., & Lindahl, B. D. (2015). Carbon sequestration is related to
mycorrhizal fungal community shifts during long-term succession in boreal forests. New Phytologist, 205(4), 1525-1536.
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Åtgärd 5. Öka naturvårdande skötsel i frivilliga avsättningar och i formellt
skyddade områden
Syfte och mål
Syftet är att genom skötselinsatser bevara och restaurera miljöer med höga naturvärden i länets
skogslandskap.
Målet är att öka antalet naturvårdanden skötselinsatser som genomförs i frivilliga avsättningar och i
formellt skyddade områden i länet.

Potentiella aktörer
Länsstyrelsen, kommuner, skogsägare, skogsföretag, Skogsstyrelsen, Upplandsstiftelsen, ideella
föreningar och universiteten.

Bakgrund
Naturvårdande skötsel bör ta avstamp i naturliga processer och biologiskt kulturarv. Naturliga skogar
skiljer sig på många sätt från brukade. Naturskogar har mer luckor och gläntor som släpper ned ljus,
är mer flerskiktade, har mer lövinslag, mer död ved, mer inslag av blommande träd, buskar och ofta
ett fältskikt med partier av blottad eller betespräglad mark. Några naturliga processer som skapade
dessa förutsättningar, och som är bakgrunden till
mångfalden i skogen, är stormar, brand, svämmad skog, ras,
Död ved i olika stadier och kvaliteter
bete, djur- och svampangrepp. Genom att utgå från dessa
är viktig för den biologiska
mångfalden i skogen och närmare
naturliga processer kan skötsel och skötselsystem utvecklas
hälften av våra rödlistade arter i
som gör nytta för naturvården.
skogen är beroende av död ved. Till

död ved räknas döda stående träd,
Naturvårdande skötsel i skogslandskapet bör utgå från ett
stubbar och liggande stammar
landskapsperspektiv med målet att bevara och vårda det
(lågor).
som är unikt och ursprungligt och gynna ”rätt” arter i ”rätt”
miljö. Problematiken kan identifieras genom en djupare
förståelse för hotade arter och vegetationstyper. Där hotade
arter förekommer finns lite mer kvar av kvaliteter som minskat i landskapet i övrigt. Detta poängteras
genom arbetet med åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP).

Även om alla som äger och brukar skog kan initiera naturvårdande skötselinsatser så kan det vara
enklast att åstadkomma vid skötsel av skyddad natur. Det kan även vara aktuellt i strategiskt viktiga
lägen i vardagslandskapet som identifierats i arbetet med grön infrastruktur. System kan behöva
utvecklas för att synliggöra enskilda brukares eller skogsbolags insatser.
En naturvårdsinsats skulle kunna vara att upprätthålla skogsbeten, vilket motverkar igenväxning i
öppna- till halvöppna marker och gynnar många arter.64 Traditionellt har i stort sett all skog utnyttjats
som foderresurs i djurproduktionen. Idag förekommer denna kvarleva enbart på några få platser i
landskapet, men där är den betespräglade marken ofta väldigt artrik och skapar värdefulla
utflyktsmål för friluftsutövare.
Då stora delar av skogsmarken i Uppsala län är påverkad av dikning är återställande av skogsmarkens
naturliga hydrologi och vattenståndsfluktuationer i lämpliga marker en viktig insats för att återskapa
naturliga livsmiljöer. Återvätning av skogsmark bidrar även till kolinbindning som motverkar

64

Andersson, L. (1993). Betespräglad äldre bondeskog-från naturvårdssynpunkt: [biologi och inventeringsmetodik]. Skogsstyr.
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klimatpåverkan samt till ett naturligt skydd mot
skogsbränder65. En återställning kan exempelvis
göras genom igenläggning av diken och skapa
förutsättningar för säsongsfuktighet.
Ytterligare exempel på naturvårdande skötselinsatser
är skapande av ekologiskt funktionella kantzoner vid
känsliga skogs- och vattenmiljöer, framröjning av
gamla evighetsträd och luckor samt
skogsvårdsbränningar.

I övergångszonerna mellan skogs- och
jordbruksmark finns olika typer av
brynmiljöer. Brynmiljöerna erbjuder ofta
variationsrika miljöer som är viktiga för den
biologiska mångfalden samtidigt som de
utgör en betydelsefull komponent i den
gröna infrastrukturen. Brynmiljöerna
behöver skötas så att deras
variationsrikedom bevaras och stärks.

Beskrivning av konkreta aktiviteter inom åtgärden
a. Skapa och delta i forum för kompetensutveckling och samverkan för naturvårdande insatser i
skogslandskapet ur ett landskapsperspektiv.
b. Genomföra kunskapshöjande aktivitet gällande skötsel av särskilt värdefulla naturtyper, till
exempel ansvarsnaturtyperna kalkbarrskogar, svämskogar, åsbarrskog, asprik skog och
ädellövmiljöer.
c. Upprätta skötselplaner för tätortsnära skog med fokus på ekosystemtjänster såsom biologisk
mångfald, pollinering, rekreation och klimatanpassning.
d. Komplettera skötselplaner med målsättningar som gynnar pollinatörer, exempelvis mer bar
sandig mark, öppnare och mer flerskiktade skogar.
e. Revidera vid behov föreskrifter och skötselplaner för formellt skyddade områden så att de
harmoniserar med skötselbehovet.
f. Genomföra informationsinsatser om artrika brynmiljöers och övergångszoners betydelse för
biologisk mångfald.
g. Inventera behov av naturvårdande insatser på eget markinnehav.
h. Ta fram strategier och/eller genomförandeplaner för skötsel av marker med naturvårdsmål
på eget innehav för att uppnå bästa miljönytta.
i. Sprida kunskap om Artportalen och hur man använder sig av data om hotade arter i sin
planering av insatser för biologisk mångfald.
j. Genomföra naturvårdande insats inom åtgärdsprogram för hotade arter till exempel genom
bevarande och skötsel av skyddsvärda träd.
k. Genomföra naturvårdande insatser, exempelvis öka andel död ved, genomför kontrollerad
naturvårdsbränning, skapa öppna solbelysta sandmiljöer och gallra fram lövträd.
l. Sammanställa och tillgängliggöra underlag som visar var det är prioriterat att återväta
skogsmark, exempelvis genom att restaurera och återskapa sumpskogar och våtmarker.
m. Restaurera och återskapa sumpskogar och våtmarker.
n. Genomföra insatser för att öka anslutningsgraden till olika typer av stöd och ersättningar för
naturvårdsinsatser i skogen, exempelvis Nokås66.
o. Annan aktivitet med samma syfte som åtgärden.

65

66

Klimatpolitiska vägvalsutredningen (2020). Vägen till en klimatpositiv framtid, SOU 2020:4.
Stöd till natur- och kulturmiljövårdsåtgärder i skogen (Nokås)
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Åtgärd 6. Öka andelen skyddad skog genom frivilliga avsättningar och formellt
skydd.
Syfte och mål
Syftet är att skydda och bevara särskilt värdefulla miljöer för arter knutna till skogslandskapet genom
frivilliga avsättningar, naturreservat, biotopskydd och naturvårdsavtal.
Målet är att öka andelen skog som skyddas genom frivilliga avsättningar, naturreservat, biotopskydd
och naturvårdsavtal.

Potentiella aktörer
Länsstyrelsen, kommuner, skogsägare, skogsföretag, Skogsstyrelsen, Upplandsstiftelsen, ideella
föreningar och universiteten.

Bakgrund
Utöver miljöhänsynen i de brukade skogarna finns skogar som har miljövärden och kvaliteter som
motiverar att de långsiktigt undantas från skogsbruk. Det är ett av offentlig sektors viktigaste
instrument för att bevara arter och värdefulla livsmiljöer i skogslandskapet. Att mer skog undantas
från avverkning är även positivt ur klimatsynpunkt då kolinbindningen ökar fram till dess att
skogen kommit i ett jämviktsläge där lika mycket koldioxid avges som binds in.67 I Uppsala län har
fem procent av den produktiva skogsmarken ett formellt skydd medan fyra procent är skyddade
av frivilliga avsättningar.68
En frivillig avsättning är ett område som markägaren frivilligt och utan ekonomisk ersättning
undantar från vanlig skogsproduktion. Oftast avsätts skogsområden som är klassade som
nyckelbiotoper eller som har, eller med tiden kan utveckla, höga naturvärden. Frivilliga avsättningar
bör planeras och genomföras med ett landskapsperspektiv för att ge god effekt för att uppnå kritiska
miniminivåer för koncentration av skogliga kvaliteter i landskapet för arter och naturtyper på
landskapsnivå. Detta stärker arternas möjligheter att sprida sig mellan livsmiljöerna.
Skog kan formellt skyddas via naturreservat som är ett av de vanligaste sätten att långsiktigt skydda
värdefull natur. Naturreservat kan beslutas av länsstyrelsen och kommuner med stöd av miljöbalken.
Sådana beslut gäller för all framtid. En annan form av formellt skydd är naturvårdsavtal som är
tidsbegränsade, civilrättsliga avtal om skydd av vissa områden som tecknas mellan
naturvårdsmyndigheterna och markägare. Biotopskyddsområde är en tredje formell skyddsform. De
beslutas av Skogsstyrelsen och kan användas för små mark- och vattenområden, så kallade biotoper.
Biotopskyddsområden skiljer sig från till exempel naturreservat genom att det är ett antal namngivna
biotoptyper som får skyddas som biotopskyddsområde69. Till skyddsformerna räknas ofta även
strandskyddet, som är ett mer generellt skydd mot exploatering i anslutning till sjöar och vattendrag.
Strandskydd påverkar vanligen inte brukande, men kan behöva särskild prövning för skogar med
särskilda värden.
Vilka områden som bör skyddas baseras på olika grunder för prioritering enligt den nationella
strategin för formellt skydd av skog70. Några prioriteringsgrunder är naturlighet, naturvärde,
artrikedom, förekomst av skyddsvärda arter, rekreation, friluftsliv, exploateringstryck och

Naturvårdsverket (2020). Skog och mark, tema ekosystemtjänster.
(2020). Formellt skyddad skogsmark, frivilliga avsättningar, hänsynsytor samt improduktiv skogsmark. Hämtad från:
https://www.scb.se/mi0605
69 Läs mer om skyddsvärda biotoptyper på Skogsstyrelsens hemsida; https://www.skogsstyrelsen.se/aga-skog/skyddaskog/biotopskydd/skyddsvarda-biotoptyper/
70 Naturvårdsverket (2017). Nationell strategi för formellt skydd av skog, rapport 6762.
67
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landskapsperspektiv. Ofta utgår man från naturvärden, men landskapsperspektivet genom
identifierade skogliga värdetrakter är ett viktigt argument.

Beskrivning av konkreta aktiviteter inom åtgärden
a. Öka arealen formellt skyddad skogsmark genom bildande av statliga och kommunala reservat
och biotopskyddsområden.
b. Skapa och delta i forum för kompetensutveckling och samverkan för ett ökat
landskapsperspektiv vid planering av frivilliga avsättningar.
c. Genomföra kunskapshöjande och stödjande insatser som bidrar till ökad andel frivilliga
avsättningar av skogsmark med höga naturvärden, exempelvis genom rådgivning till privata
markägare.71
d. Göra frivilliga avsättningar i skogar med höga naturvärden på det egna skogsinnehavet, till
exempel i anslutning till värdekärnor eller där man vill gynna friluftslivet.
e. Genomföra informationsinsats om markägares möjligheter att anmäla intresse för att
formellt skydda egen skog genom systemet Nya Komet72.
f. Utveckla och förstärk arbetet med skydd av skog och verka för att inga värdekärnor73 ska
avverkas.
g. Inventera skogliga värdekärnor och ansvarsnaturtyper på eget innehav.
h. Skapa buffert-/skyddszon kring naturreservat, exempelvis genom överenskommelser på
grannfastigheter.
i. Öka takten i revideringen av skötselplaner som möjliggör en modern skötsel.
j. Utveckla arbetsmodell för gemensamma skötselplaner för frivilliga avsättningar på
angränsande skogsfastigheter som ett alternativ till formellt skydd av skog.
k. Annan aktivitet med samma syfte som åtgärden.

Exempelvis Ansvarsarter och ansvarsnaturtyper i Uppsala län, Grön infrastruktur i Uppsala län
Komet – KOmpletterande METoder för skydd av skogsmark. Nya KOMET - nuvarande arbetssätt, det ursprungliga Kometprogrammet
pågick 2010–2014.
73 Definition i Nationell strategi för formellt skydd av skog, Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen 2017.
71
72
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Åtgärder inom fokusområde jordbrukslandskapet
Människans odling och djurhållning har under tusentals år bidragit till en rik biologisk mångfald i
jordbrukslandskapet. Under de senaste hundra åren har jordbrukslandskapet genomgått en
förändring som medfört att många arter och naturtyper minskat i antal och utbredning. Bland annat
har en omfattande nedläggning av jordbruk till följd av bristande lönsamhet inneburit att stora
arealer naturbetesmarker, slåtterängar och åkrar växt igen. I
andra områden är det istället en ökad intensifiering av
Åtminstone hälften av de svenska
jordbruket som påverkat många arter och deras livsmiljöer
blomväxtarterna
och en stor del av
negativt.
djurarterna finns i
jordbrukslandskapet. Mängden och
variationen av livsmiljöer är den
viktigaste förutsättningen för
artrikedomen.

Jordbruk och biologisk mångfald är ömsesidigt beroende av
varandra. Jordbruket förser oss inte enbart med livsmedel
utan utgör även ett fundament för långsiktigt bevarande av
jordbrukslandskapets natur- och kulturvärden. Utan ett aktivt
brukande av jorden kommer det öppna jordbrukslandskapet
på sikt att försvinna och därmed även förutsättningarna för de djur och växter som lever där.
Jordbruket är i sin tur beroende av biologisk mångfald för viktiga ekosystemtjänster såsom
pollinering, luckring av jorden och skadedjursbekämpning. I åtgärdsarbete för biologisk mångfald i
jordbrukslandskapet behövs därför en helhetssyn på landskapet som inkluderar både produktionsoch naturvårdsaspekter.

De största hoten mot biologisk mångfald i länets jordbrukslandskap varierar geografiskt. I slättbygd
behövs en ökad geografisk och tidsmässig variation i åkerlandskapet samt att de negativa effekterna
av växtskyddsmedel minskar. I skogs- och mellanbygd är upphörd hävd som följs av igenväxning eller
igenplantering av tidigare öppna eller halvöppna marker det största hotet mot biologisk mångfald.
Här är, utöver en bristande lönsamhet i produktionen, även generationsskiften en stor utmaning.74
Exploatering av jordbruksmark för andra ändamål än livsmedelsproduktion ökar i länet, bland annat
till följd av en växande befolknings behov av bostäder. När jordbruksmark succesivt tas i anspråk för
bebyggelse blir resultatet på sikt att stora arealer jordbruksmark försvinner vilket kan vara ett hot
mot såväl framtida livsmedelsförsörjning som biologisk mångfald. Exploatering av åkermark kan även
få andra negativa följder för biologisk mångfald, exempelvis genom att fragmenteringen i landskapet
ökar. Målkonflikter mellan jordbruksmark och andra markanvändningsanspråk behöver därför
synliggöras och avvägas i översiktsplaneringen.
Att bevara ett öppet och varierat jordbrukslandskap med en rik biologisk mångfald kräver insatser
från hela samhället, från den enskilda lantbrukaren till konsumenters efterfrågan på svenska
produkter. En viktig del i bevarandet av biologisk mångfald är att det ska kunna gå att förena med en
rationell och lönsam jordbruksdrift, eftersom fortsatt jordbruk är det enskilt viktigaste verktyget för
en tryggad svensk livsmedelsproduktion. Åtgärder inom fokusområde jordbrukslandskapet fokuserar
på att i första hand bevara värdefulla och artrika livsmiljöer i jordbrukslandskapet och att på sikt öka
livsmiljöernas kvalitet och areal i landskapet. Aktiviteter med målsättningen att minska förekomst
och spridning av invasiva främmande arter finns samlade under åtgärd 10, Motverka invasiva
främmande arter.

Wallander, J., Karlsson, L., Berglund, H., Mebus, F., Nilsson, L., Bruun, M., & Johansson, L. (2019). Plan för odlingslandskapets biologiska
mångfald.
74
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I det nuvarande landsbygdsprogrammet finns flera stöd och ersättningar som främjar biologisk
mångfald, både direkt och indirekt. Den som söker gårdsstöd söker automatiskt förgröningsstödet,
vars villkor säkerställer att variationen i jordbrukslandskapet ökar och att viktiga miljöer för många
arter bevaras. Andra exempel är miljöersättningar för betesmarker och slåtterängar samt för skötsel
och restaurering av våtmarker. I nuläget är det inte klart när kommande landsbygdsprogram startar,
eller hur villkoren för stöd och ersättningar kommer att vara utformade. Det innebär att de aktiviteter
inom fokusområde jordbrukslandskapet som är kopplade till landsbygdsprogrammet kan behöva
revideras när det nya landsbygdsprogrammet startar.
Åtgärder som är prioriterade att genomföra inom fokusområde jordbrukslandskapet är:
•
•
•

Bevara bete och slåtter i jordbrukslandskapet
Öka variationen i åkerlandskapet
Minska negativ påverkan på biologisk mångfald från växtskyddsmedel
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Åtgärd 7. Bevara bete och slåtter i jordbrukslandskapet
Syfte och mål
Syftet är att bevara särskilt värdefulla miljöer för arter som är beroende av bete och slåtter i
jordbrukslandskapet.
Målet är att öka antalet insatser för att bevara och öka de arealer som sköts genom bete eller slåtter
i jordbrukslandskapet.

Potentiella aktörer
LRF, Länsstyrelsen, kommuner, universiteten, Upplandsstiftelsen, lantbruksföretag och ideella
föreningar.

Bakgrund
Ängs- och naturbetesmarker är en viktig del av vårt biologiska kulturarv och utgör några av de
artrikaste miljöerna, med många hotade arter, i länets jordbrukslandskap. Dessa miljöer blir alltmer
ovanliga i takt med ett mer storskaligt och specialiserat jordbruk samt nedläggning av jordbruk med
upphört bete och igenväxning som följd. För att bevara dessa miljöer och den mångfald av arter som
är beroende av dem behövs en förståelse för varför traditionell ängsskötsel och betesdrift gav så rika
marker.
Slåtter innebär att slå gräs med lie, skära eller med en slåtterbalk monterad på traktorn efter att
blommor hunnit fröa av sig. Marken blir näringsfattig av att det slagna gräset tas bort från ängen. I de
här miljöerna kan det finnas 40–50 olika gräs- och blomarter på en kvadratmeter, dessutom finns
många insekter, svampar och andra markorganismer som är direkt knutna till växterna.
En betad hage är likt slåtterängar ofta mycket artrika. En anledning till denna artrikedom är att den
betade marken släpper upp många långsamtväxande växter som annars inte klarar konkurrensen
från snabbväxande gräs och buskar. Hagmarker är också hem för många gamla barr- och lövträd som
erbjuder livsmiljöer för en stor mängd arter.
Det finns goda möjligheter att återuppta hävd på marker som relativt nyligen blivit övergivna varför
insatser för restaurering och skötsel bör prioriteras i dessa områden. Projektet Roslagshagar75 är ett
framgångsrikt exempel på detta som resulterat i att stora arealer ängs- och hagmarker längs
Upplandskusten återställts och numera sköts genom bete eller slåtter. Det finns även potential i att
utveckla alternativa skötselmetoder, både med andra betesdjur och med maskinell skötsel vid
frånvaro av traditionella betesdjur.

Beskrivning av konkreta aktiviteter inom åtgärden
a. Sammanställa underlag över betesmarker och slåtterängar med höga biologiska värden för
att underlätta prioritering av insatser i syfte att bevara och restaurera dessa värden/marker.
b. Restaurera gamla betesmarker som idag är ohävdade men där de hävdgynnade värdena
finns kvar på platsen eller i närheten.
c. Genomföra uppsökande verksamhet för att öka anslutningsgraden till
Landsbygdsprogrammets ersättningar för restaurering och skötsel av betesmarker och
slåtterängar.
d. Genomföra uppsökande verksamhet för att öka anslutningsgraden till
Landsbygdsprogrammets ersättningar för skogsbete i särskilt värdefulla miljöer, exempelvis i
kalkbarrskogar eller mosaikbete i ädellövmiljöer.

75
Roslagshagar är ett samverkansprojekt mellan Upplandsstiftelsen och WWF, läs mer på
http://www.upplandsstiftelsen.se/kulturlandskap/roslagshagar__74
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e. Genomföra bete i särskilt värdefulla miljöer exempelvis skogsbete i kalkbarrskogar och
mosaikbete i ädellövmiljöer.
f. Utveckla och sprid information om betesförmedlingen för att koppla ihop obetade marker
med djurhållare som behöver bete och tvärtom.
g. Utföra slåtter på slåtterängar enligt den historiska hävden av ängarna.
h. Genomföra insatser som underlättar för lantbrukare vid restaurering av marker med
hävdgynnade värden, exempelvis genom rådgivning om lämpliga marker, att söka
restaureringsstöd och ta fram en restaureringsplan med mera.
i. Genomföra insatser för att öka efterfrågan på lokalt naturbeteskött.
j. Genomföra informationsinsatser för att uppmärksamma artrika brynmiljöers och
övergångszoners betydelse för biologisk mångfald.
k. Sköta brynmiljöer för att gynna biologisk mångfald och stärka viktiga ekosystemtjänster.
l. Bedriva fortsatt forskning om alternativa metoder för hävd där traditionella metoder inte
fungerar, till exempel där betesdjur saknas.
m. Genomföra rådgivning både ur ett landskapsperspektiv, för att återskapa/bibehålla
naturtyper, samt för hotade arters behov i dessa livsmiljöer. Exempelvis rådgivning för bete
anpassat till olika naturtyper.
n. Öka medvetenheten kring hotade arters närvaro hos markägare och djurhållare genom
exempelvis rådgivning.
o. Initiera eller stöd lokala samverkansprojekt för att underlätta skötsel av slåttermiljöer med
hävdgynnade värden, exempelvis forum för redskapsdelning och slåttergillen eller lokala
nätverk för skötselåtgärder.
p. Utveckla reservat som omfattar odlingslandskapet så att de blir lättillgängliga för allmänhet.
q. Öka tillgängligheten till ängs- och hagmarker med höga kulturhistoriska värden samt
synliggör dessas kopplingar till biologisk mångfald.
r. Genomföra insatser för att öka medvetenheten om stödutfodrings negativa påverkan på
biologisk mångfald i betesmarker med höga naturvärden.
s. Engagera närboende och hembygdsföreningar i skötsel av exempelvis slåtterängar.
t. Sköta och restaurera ängar och betesmarker som finns i skyddade naturområden och på
kommunägd mark.
u. Annan aktivitet med samma syfte som åtgärden
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Åtgärd 8. Öka variationen i åkerlandskapet
Syfte och mål
Syftet är att i första hand bevara och i andra hand öka de strukturer som skapar variation av
livsmiljöer för arter som lever i och i anslutning/anknytning till åkerlandskapet.
Målet är att öka antalet insatser för att bevara och öka de strukturer som skapar variation i
åkerlandskapet, exempelvis genom att sköta och skapa olika typer av småbiotoper.

Potentiella aktörer
LRF, Länsstyrelsen, kommuner, universiteten, Upplandsstiftelsen, lantbruksföretag och ideella
föreningar.

Bakgrund
I intensivt brukade åkerlandskap har mycket av variationen och det tidigare mosaikartade landskapet
försvunnit genom en ökad likriktning i produktionen mot endera spannmåls- eller
animalieproduktion. Samtidigt har många av de tidigare förekommande småbiotoperna i landskapet
tagits bort för att göra brukningen mer rationell. Att bevara och återskapa strukturer som ökar
variationen i och i anslutning till åkermark är därför en förutsättning för att bevara och stärka
biologisk mångfald i jordbrukslandskapet. Vetenskapliga studier visar att produktionskapaciteten i
variationsrika åkerlandskap generellt är högre än i mindre variationsrika landskap76.
Ett variationsrikt åkerlandskap omfattar både en rumslig och tidsmässig variation i landskapet.
Rumslig variation avser olika typer av fysiska strukturer som skapar variation, exempelvis
småbiotoper och varierad markanvändning så som betesmark och odlad åker. Tidsmässig variation
innebär istället exempelvis variation i grödor över tid.
Småbiotoper definieras som små och välavgränsade livsmiljöer för jordbrukslandskapets arter.
Exempel på småbiotoper är brynmiljöer, multifunktionella skyddszoner (SamZoner77), odlingsrösen,
åkerholmar, gamla träd, stenmurar, fågelåkrar, lärkrutor, och gårdsmiljöer. Småbiotoper har stor
betydelse för åkerlandskapets rumsliga variation då de utgör viktiga livsmiljöer och spridningsvägar
för olika arter, särskilt viktiga för fåglar och insekter. Att öka mängden och variationen av
småbiotoper är en av de viktigaste insatserna för att gynna biologisk mångfald i
slättbygd/åkerdominerat landskap. En ökad mängd småbiotoper i slättbygd är även möjlig att
kombinera med ett konkurrenskraftigt jordbruk då det kan vara primärt marginalmarker och
fältkanter som tas i anspråk, det vill säga marker som redan från början har en lägre avkastning än
fälten i övrigt.78
Olika vattenmiljöer har en stor betydelse i jordbrukslandskapet, både för att motverka torka och
som livsmiljö för många olika arter. De flesta groddjur, fåglar, insekter och smådäggdjur som är
knutna till jordbrukslandskapet gynnas av det skydd och den födotillgång som olika vattenmiljöer
ger.79 När bäckar rätas ut, öppna diken rörläggs och vattensamlingar fylls igen eller torrläggs i syfte
att öka livsmedelsproduktionen, försvinner förutsättningarna för de arter i jordbrukslandskapet som
är beroende av dessa miljöer. Genom att återställa naturliga vattenregimer så som våtmarker på
strategiska ställen kan bland annat effekten av översvämningar samt utsläpp av övergödande ämnen
76 Ricketts,

T. et al. (2008). Landscape effects on crop pollination services: Are there general patterns? Ecology Letters 11(5): 499-515.

SamZon är ett projekt som syftar till att utveckla ett koncept för skyddszoner, med många olika funktioner, såsom minimerar risken för
läckage och oönskade ämnen, gynna biologisk mångfald, gynna eller skydda mot vilt, rekreation etc. SamZons projekten är ett samarbete
mellan flera olika parter med finansiering från EU-fonden för landsbygdsutveckling.
78
Wallander, J., Karlsson, L., Berglund, H., Mebus, F., Nilsson, L., Bruun, M., & Johansson, L. (2019). Plan för odlingslandskapets biologiska
mångfald.
79
Naturvårdsverket (2014). Småvatten och våtmark i jordbruksmark.
77
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minska. Att återställa våtmarker bidrar även till kolinbindning vilket motverkar klimatpåverkan från
utsläpp av växthusgaser. 80,81
Variera grödor över tid som skördas vid olika
tillfällen ökar den tidsmässiga variationen i
åkerlandskapet. Att en diversitet av grödor har
en positiv effekt kan förklaras med att olika typer
av grödor ofta erbjuder livsmiljöer för olika arter
och kompletterar varandra på olika sätt.82 Att
etablera en jämnare fördelning av höst-och
vårsådd, lämna stubbåkrar fram till vårplöjning
samt etablera en vallinsådd är ytterligare
exempel på insatser som medför att föda och
livsmiljöer erbjuds under en längre tid på året.83

Biotopskydd - De här småbiotoperna är skyddade
i hela Sverige enligt lag: • alléer • källor med
omgivande våtmark i jordbruksmark •
odlingsrösen i jordbruksmark • pilevallar •
småvatten och våtmarker i odlingslandskapet •
stenmurar i jordbruksmark • åkerholmar.
Biotopskyddet innebär att du som lantbrukare
inom det skyddade området inte får bedriva
verksamhet eller vidta åtgärder som kan skada
naturmiljön (miljöbalken 7 kap. 11 § och
förordning 1998:1252 om områdesskydd).

Det finns ett behov av att öka kunskapen om var
i åkerlandskapet det är extra prioriterat att
genomföra insatser för ökad variation. Ytterligare rådgivning och kompetensutveckling kring nyttan
av biologisk mångfald och hur man med relativt enkla metoder kan gynna den kan skapa ett ökat
intresse hos lantbrukare. Det är även angeläget att rådgivningen är sammanfallande med aktuella
regelverk inom jordbrukarstöden så att åtgärdsförslag inte motsäger aktuella bestämmelser.84

Beskrivning av konkreta aktiviteter inom åtgärden
a. Genomföra kunskapshöjande insatser om hur variation som gynnar biologisk mångfald kan
skapas i åkerlandskapet, exempelvis genom multifunktionella skyddszoner (SamZoner).
b. Bedriva fortsatt forskning för att utveckla produktionssätt med synergieffekter för både
biologisk mångfald och ökad/god produktion.
c. Förstärka befintlig variation i åkerlandskapet som även gynnar produktionen, exempelvis
genom att anlägga och utveckla multifunktionella skyddszoner.
d. Anlägga eller restaurera småbiotoper på eller i anslutning till åkermark. Exempel på insatser
ges bland annat i Jordbruksverkets broschyr Åkrar, småbiotoper och gårdsmiljöer.
e. Genomföra skötselinsatser i åkerlandskapets småbiotoper. Exempel på insatser ges bland
annat i Jordbruksverkets broschyr Åkrar, småbiotoper och gårdsmiljöer.
f. Genomföra insatser för ökad tidsmässig variation i åkerlandskapet, exempelvis genom att så
grödor som skördas vid olika tillfällen.
g. Genomföra insatser för skyddsvärda träd i åkerlandskapet genom skötsel (exempelvis
frihuggning och hamling) och minskande av åldersglapp hos skyddsvärda träd (exempelvis
plantering och skötsel av efterträdare och veteranisering).
h. Genomföra insatser för att öka anslutningsgraden till Landsbygdsprogrammets
miljöersättningar för att anlägga och restaurera våtmarker och dammar för biologisk
mångfald i odlingslandskapet.
i. Sprida kunskap om Artportalen och hur man använder sig av data om hotade arter i sin
planering av insatser för biologisk mångfald.
Jordbruksverket (2018). Återvätning av organogen jordbruksmark som klimatåtgärd. rapport 2018:30.
Klimatpolitiska vägvalsutredningen (2020). Vägen till en klimatpositiv framtid, SOU 2020:4.
82 Sirami, C., Gross, N., Baillod, A. B., Bertrand, C., Carrié, R., Hass, A., ... & Girard, J. (2019). Increasing crop heterogeneity enhances
multitrophic diversity across agricultural regions. Proceedings of the National Academy of Sciences, 116(33), 16442-16447.
83 Svenska Jägareförbundet (u.å). Viltvård för ett rikare landskap.
84 Wallander, J., Karlsson, L., Berglund, H., Mebus, F., Nilsson, L., Bruun, M., & Johansson, L. (2019). Plan för odlingslandskapets biologiska
mångfald.
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j. Återväta lågproduktiv mark i åkerlandskapet.
k. Annan aktivitet med samma syfte som åtgärden.
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Åtgärd 9. Minska negativ påverkan på biologisk mångfald från växtskyddsmedel
Syfte och mål
Syftet är att minska negativ påverkan på biologisk mångfald från växtskyddsmedel.
Målet är att genom anpassad och minskad användning av växtskyddsmedel minska deras direkta och
indirekta negativa påverkan på arter som lever i och anslutning till jordbrukslandskapet.

Potentiella aktörer
LRF, Länsstyrelsen, kommuner, universiteten, Upplandsstiftelsen, lantbruksföretag och ideella
föreningar.

Bakgrund
Växtskyddsmedel började användas i stor skala under 1940-talet, vilket missgynnade många arter
som levde i och vid fälten. Växtskyddsmedlets funktion är att hämma eller slå ut ogräs, svampar och
skadedjur som angriper grödor och effekten av användningen kan vara att arter drabbas direkt av
växtskyddsmedlen eller indirekt genom att deras föda eller värdväxter påverkas.85
Dagens växtskyddsmedel är mer specifika än vad de var förr men de kan fortfarande ge en oönskad
påverkan på arter som är närbesläktade med den organism som ska bekämpas.86 Exempelvis kan
andra insektsarter än den som är målet för bekämpningen slås ut i området. Växtskyddsmedel kan
även ge indirekta effekter som är negativ för biologisk mångfald. Fåglar i jordbrukslandskapet
påverkas av att delar av deras födoresurser försvinner till följd av insektsbekämpning. Pollinatörer
som exempelvis humlor och bin får svårare att hitta föda om många av de växter som är rika på
pollen och nektar försvinner med anledning av ogräsbekämpning. Vice versa kan växtarter påverkas
negativt av att en del av de pollinerande insekterna försvinner genom användningen av insekticider.
Följaktligen kan exempelvis vindpollinerade växter börja dominera över insektspollinerade arter.87
Utöver arter ovan jord kan växtskyddsmedel även utgöra ett selektionstryck på markorganismer.
Användning av växtskyddsmedel medför att organismer som är mindre känsliga kan ta större plats
och därmed förändras den biologiska sammansättningen i marken. Exempelvis har daggmaskar visat
sig vara känsliga för vissa svampmedel, som även har en negativ påverkan på mykorrhizabildande
svampar i jorden.88
Användningen av kemiska växtskyddsmedel anges ofta som en viktig bidragande faktor till
minskningen av biologisk mångfald i jordbrukslandskapet. Den specifika effekten av
växtskyddsmedelsanvändning är i de flesta fall svår att urskilja från andra förändringar som skett
parallellt. Exempel på detta kan vara en förändrad markanvändning, markpackning och
jordbearbetning.89 Bedömning av påverkan från växtskyddsmedel försvåras ytterligare av att effekten
av medlet kan visa sig först efter en lång tid efter exponeringen, eller vid upprepad eller långvarig
exponeringstid. Dessa kroniska effekter kan orsaka exempelvis försämrad tillväxt, nedsatt
immunförsvar samt lägre reproduktionsförmåga vilket påverkar arters populationsstorlek och
följaktligen hela ekosystem på sikt. I naturen kan effekten av växtskyddsmedel också bero på
kombinationseffekter av flera olika växtskyddsmedel eller miljögifter90. Då effekterna av kemiska

Wallander, J., Karlsson, L., Berglund, H., Mebus, F., Nilsson, L., Bruun, M., & Johansson, L. (2019). Plan för odlingslandskapets biologiska
mångfald.
86 Naturvårdsverket (2016). Högfluorerade ämnen (PFAS) och bekämpningsmedel, rapport 6709.
87 SLU (2019). Miljöeffekter av bekämpningsmedel. Hämtad från: https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/SLU-Centrum-forkemiska-bekampningsmedel-i-miljon/information-om-bekampningsmedel-i-miljon1/exponering-och-miljoeffekter/
88
Jordbruksverket (2019). Gynna mångfalden i marken, Jordbruksinformation 6 – 2019.
89
Rundlöf, M., Lundin, O., & Bommarco, R. (2012). Växtskyddsmedlens påverkan på biologisk mångfald i jordbrukslandskapet.
Kompetenscentrum för kemiska bekämpningsmedel (CKB), Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).
90
SLU (2019). Miljöeffekter av bekämpningsmedel. Hämtad från: https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/SLU-Centrum-forkemiska-bekampningsmedel-i-miljon/information-om-bekampningsmedel-i-miljon1/exponering-och-miljoeffekter/
85
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växtskyddsmedel på biologisk mångfald inte är fullständigt klarlagda är det viktigt med fortsatt
forskning inom området.
Genom olika anpassningar kan förutsättningarna för att minska negativ påverkan av
växtskyddsmedel på biologisk mångfald öka. Exempel på anpassningar är att anlägga
multifunktionella skyddszoner (SamZoner91), skalbaggsåsar92, ersätta kemisk bekämpning med
jordbearbetning eller ställa om till ekologisk produktion. Forskning tyder på att ekologisk produktion i
slättbygd ger en rikare biologisk mångfald än vad konventionell produktion gör, bland annat på grund
av att kemiska växtskyddsmedel ej används.93 Det finns nationellt och regionalt94 antagna mål för att
30 procent av jordbruksmarken ska brukas ekologiskt år 2030.

Beskrivning av konkreta aktiviteter inom åtgärden
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Genomföra kompetenshöjande aktivitet om hur man kan minska negativa effekter på
biologisk mångfald vid användning av kemiska växtskyddsmedel.
Anlägga multifunktionella skyddszoner (SamZoner).
Minska användning av kemiska bekämpningsmedel genom exempelvis fler grödor i
växtföljderna.
Bedriva fortsatt forskning om kemiska växtskyddsmedels effekter på biologisk mångfald.
Informera om de vinster som finns med biologisk skadedjursbekämpning i form av nyttodjur.
Genomföra insatser som gynnar viktiga nyttodjur. Exempelvis anlägga skalbaggsåsar.
Genomföra kurser och rådgivning för markägare och lantbrukare som önskar förändra sin
produktion så att det bättre gynnar biologisk mångfald.
Minska användningen av kemiska växtskyddsmedel, exempelvis genom att ställa om till
ekologisk produktion.
Genomföra insatser för att öka anslutningsgraden till Landsbygdsprogrammets
miljöersättningar, till exempel för omställning till ekologisk produktion.
Annan aktivitet med samma syfte som åtgärden.

91

SamZon är ett projekt som syftar till att utveckla ett koncept för skyddszoner, med många olika funktioner, såsom minimerar risken för
läckage och oönskade ämnen, gynna biologisk mångfald, gynna eller skydda mot vilt, rekreation etc. SamZons projekten är ett samarbete
mellan flera olika parter med finansiering från EU-fonden för landsbygdsutveckling.
92 Eva Mellqvist (2019). Att förebygga växtskyddsproblem. Jordbruksverket.
93Wallander, J., Karlsson, L., Berglund, H., Mebus, F., Nilsson, L., Bruun, M., & Johansson, L. (2019). Plan för odlingslandskapets biologiska
mångfald.
94

Region Uppsala (2017). Regional utvecklingsstrategi för Uppsala län.
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Åtgärder inom fokusområde invasiva arter
Invasiva främmande arter räknas globalt som ett av de absolut största hoten mot biologisk mångfald.
Främmande arter är djur, växter eller svampar som tagit sig till Sverige med hjälp av människan.
Några av dessa främmande arter trivs för bra i sin nya miljö, som exempelvis kan sakna artens
naturliga fiender. Det gör att arten kan öka kraftigt och på så sätt påverka den biologiska
mångfalden. Dessa arter brukar kallas invasiva främmande arter eller invasiva arter. I Sveriges natur
finns idag över 2 000 främmande arter och drygt 400 av dessa räknas som invasiva.
Problemen med invasiva främmande arter i Sverige ökar i takt med att vi blir fler människor, och att
vi dessutom reser mer. Vi har också en ökad världshandel där vi både medvetet och omedvetet
flyttar arter mellan ekosystem. Jakt- och fiskeintressen har infört exempelvis signalkräfta, dovhjort,
fälthare, mufflonfår och fasan som nu finns spridda i den svenska naturen. Olika fiskarter
har planterats in i många sjöar sedan lång tid tillbaka. En annan vanlig källa till spridning har varit
trädgårdsodling, varifrån många arter spridit sig. Exempel på rymlingar från trädgårdsodling är
vresros, blomsterlupin, kanadensiskt gullris och jätteloka. Många arter har även kommit in
oavsiktligt, genom att till exempel följa med i transporter av andra varor eller med ballastvatten i
fartyg. Exempelvis har den spanska skogssnigeln, även kallad mördarsnigel, följt med importerade
grönsaker och trädgårdsväxter. Sedan dess spridning tog fart under 1980-talet har den lyckats sprida
sig över stora delar av landet.
Främmande växter och djur kan vara ett hot mot den inhemska floran och faunan på flera olika sätt,
exempelvis genom att konkurrera ut inhemska arter eller sprida invasiva sjukdomar. Många invasiva
växter bildar täta bestånd som fullständigt skuggar den underläggande marken. Vissa arter har
förmåga att förändra markens egenskaper genom att exempelvis binda kväve eller att fälla stora
mängder förna. Även de ekonomiska konsekvenserna kan bli omfattande när nya oönskade växter
ska bekämpas. Utöver den biologiska mångfalden kan invasiva arter utgöra ett hot mot bebyggelse
och infrastruktur. Jordstammen hos växten parkslide har förmågan att tränga in i små springor och
expandera, vilket kan förstöra såväl husgrunder som asfalt. För växter krävs ofta åtgärder vid flertalet
tillfällen varje säsong, upprepat över ett flertal år. En väl etablerad invasiv art är oftast omöjlig att
utrota vilket innebär att begränsning och lokal utrotning måste upprepas årligen med stora,
återkommande fysiska insatser och kostnader som följd.
På Naturvårdsverkets webbplats finns mer information om vilka invasiva arter som är av särskild
betydelse i Sverige.95 Länsstyrelsen har i uppdrag att förebygga introduktion och spridning av invasiva
främmande arter.96 För att de insatser som görs i arbetet med att begränsa och utrota invasiva
främmande arter ska vara välriktade och effektiva arbetar länsstyrelsen med att ta fram en
regionaliserad problembild för invasiva främmande arter i Uppsala län.
Åtgärd som är prioriterad att genomföra inom fokusområde invasiva arter är:
•

95
96

Motverka invasiva främmande arter

Naturvårdsverket (u.å). Invasiva främmande arter. Hämtad från: https://www.naturvardsverket.se/Amnen/Invasiva-frammande-arter/
Regeringen, Finansdepartementet (2019). Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende länsstyrelserna.
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Åtgärd 10. Motverka invasiva främmande arter
Syfte och mål
Åtgärdens syfte är att begränsa förekomst och spridning av invasiva främmande arter som har en
negativ påverkan på den biologiska mångfalden i länet.
Målet är att öka informationsspridning och genomförande av fysiska insatser för att begränsa
förekomst och spridning av invasiva främmande arter.

Potentiella aktörer
Kommuner, länsstyrelsen, Region Uppsala, Upplandsstiftelsen, Trafikverket, trädgårdsföretag, LRF,
fastighets- och markägare samt ideella föreningar.

Bakgrund
Att motverka invasiva främmande arter är viktigt inom samtliga fokusområden i åtgärdsprogrammet.
Fysiska insatser för att begränsa förekomst och spridning av invasiva främmande arter behövs såväl i
vattenlanskapet, skogslandskapet, jordbrukslandskapet och i parkmiljöer som i bebyggd miljö och
längs linjestrukturer . Fastighets- och markägare har det primära ansvaret för att vidta åtgärder för
att bekämpa invasiva främmande arter på egen mark. Detta gäller såväl staten, kommuner som
företag och privatpersoner. Det är därför prioriterat att sprida kunskap och genomföra fysiska
insatser för att förebygga och bekämpa invasiva arter brett i länet. Som ansvariga för
avfallshanteringen har kommunerna även ett ansvar för att avfallet från invasiva främmande arter
hanteras på sådant sätt att det inte blir en spridningskälla.
Bekämpning av främmande invasiva arter regleras sedan 2019 enligt den svenska förordningen om
invasiva främmande arter97 som ratificerar motsvarande EU-förordning.98 De invasiva arter som är
listade i EU-förordningen får inte importeras, säljas, odlas, födas upp, transporteras, användas, bytas,
släppas ut eller hållas levande. Av de 66 arter som 2020 finns på EU-förteckningen över invasiva
främmande arter, har sex arter återkommande påträffats i Uppsala län:
-

Gul skunkkalla
Jättebalsamin
Jätteloka
Signalkräfta
Smal vattenpest
Tromsöloka

Utöver dessa har enstaka fynd rapporterats av ett flertal ytterligare arter från EU-förteckningen. En
del arter som ses som de största hoten för flora och fauna i Sverige omfattas emellertid inte av
denna lagstiftning. Det gäller till exempel mink, sjögull, vresros och blomsterlupin. Arbete pågår med
framtagande av en nationell förteckning av invasiva arter av betydelse för Sverige. Införandet av
denna förteckning kommer att komplettera förteckningen över arter listade i EU-förordningen, och
medföra samma skyldigheter till åtgärder.
Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten samordnar det nationella arbetet med invasiva
arter, samt ansvarar för att ta fram hanteringsåtgärder för EU-listade arter som bedöms ha stor
spridning. Detta innefattar i dagsläget jätteloka, jättebalsamin och signalkräfta. Länsstyrelsen
samordnar länets åtgärder mot de invasiva främmande arterna som finns listade i EU-förordningen
och kommer att ha samma roll i åtgärdsarbete mot arter listade i kommande nationella förteckning.

SFS 2018:1939. Förordning om invasiva främmande arter. Stockholm: Miljö- och energidepartementet.
EU (2014). Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) nr 1143/2014 av den 22 oktober 2014 om förebyggande och hantering av
introduktion och spridning av invasiva främmande arter.
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På länsstyrelsen pågår arbete med att identifiera, prioritera och åtgärda spridning av invasiva arter av
regional betydelse.

Beskrivning av konkreta aktiviteter inom åtgärden
a. Initiera och delta i nätverk för kompetensutveckling och samverkan för relevanta aktörer
verksamma i länet, exempelvis länsstyrelsen, kommuner, markägare med flera.
b. Genomföra kompetenshöjande aktiviteter riktade sektorsvis till aktörer verksamma
exempelvis inom skogssektorn, jordbrukssektorn, inom infrastrukturens biotoper med flera.
c. Ta fram en regional handlingsplan för att motverka invasiva främmande arter baserat på ny
EU-förordning.
d. Ta fram regionala spridningskartor för invasiva främmande arter för att underlätta
bekämpningen.
e. Genomföra insatser för att ta bort invasiva främmande arter i skyddade områden, i särskilt
känsliga miljöer och där de hotar höga naturvärden.
f. Genomföra kompetenshöjande aktivitet riktat mot allmänheten, förskolor och skolor om hur
invasiva främmande arter kan motverkas.
g. Utesluta invasiva främmande arter vid val av vilka växter som planteras, exempelvis inom
park- och grönområden.
h. Inventera och rapportera förekomster av invasiva arter.
i. Informera om möjligheten att få LONA/LOVA-medel för bekämpning av invasiva främmande
arter.
j. Bekämpa och minska påverkan från invasiva främmande arter oavsett var de förekommer,
exempelvis jättebalsamin, jätteloka, blomsterlupin och mink.
k. Genomföra uppföljande forskning och miljöövervakning kopplat till hanteringsåtgärder för
invasiva främmande arter.
l. Sprida information om Artdatabankens risklista Klassificering av främmande arters effekter
på biologisk mångfald i Sverige.
m. Annan aktivitet med samma syfte som åtgärden.
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Åtgärder inom fokusområde byggd miljö
Med byggd miljö avses i åtgärdsprogrammet miljöer som planeras, eller redan är anlagda, för
bebyggelse och för rekreations- och friluftsområden samt för kommunikationsinfrastruktur som
vägar, järnvägar, kraftledningsgator med flera.
Förutsättningarna för biologisk mångfald i byggd miljö måste bevaras och stärkas för att andra viktiga
ekosystemtjänster såsom rekreation och friluftsliv, pollinering, luftrening, temperaturreglering,
vattenrening med mera inte ska förloras.
Uppsala län är en mycket expansiv region med planer och målsättningar om helt nya exploaterade
områden, exempelvis i samband med utbyggnad av fler järnvägsspår. Det skapar en ökad risk för att
värdefulla livsmiljöer fragmenteras eller försvinner men kan också skapa möjligheter till att stärka
grundläggande faktorer för ekosystemtjänster. Det föreligger ett ökat behov av att spridningsvägar
och variationsrika livsmiljöer av tillräcklig storlek och kvalité bevaras och utvecklas. Kombinationen
av en expansiv region och länets specifika naturförutsättningar gör att åtgärder som kan anpassa
eller kompensera för ingrepp i landskapet blir centrala i planeringen. En av de mest betydande
faktorerna att ta hänsyn till i den fysiska planeringen är biologisk mångfald eftersom den utgör en
grundförutsättning för ekosystemens förmåga att leverera ekosystemtjänster. Målkonflikterna som
ska avvägas i den fysiska planeringen är många och ny kunskap och nya beslutsunderlag behöver
löpande införlivas i planprocesserna. Fysisk planering är ett viktigt verktyg för att bevara och stärka
biologisk mångfald, från vägledande beslut i exempelvis översiktsplan, till reglerande beslut i
exempelvis detalj- eller vägplan.
De livsmiljöer som bevaras och skapas i och i anknytning till byggd miljö såsom tätortsnära skogar,
parker och grönområden får en ökande betydelse för överlevnad av olika arter. Detta på grund av att
de naturliga livsmiljöerna i landskapet minskat och fragmenterats till följd av bland annat pågående
markanvändning och exploateringen i länet. Genom medvetna åtgärder inom planering, anläggning
och förvaltning av exempelvis parker och grönområden kan dessa miljöer utvecklas till förmån för
biologisk mångfald.
Infrastrukturens biotoper, det vill säga de miljöer som skapats i grustag, sandiga miljöer på skjutfält,
längs järnvägsbankar och vägkanter utmed både små och stora vägar utgör idag viktiga livsmiljöer för
många hotade och rödlistade arter som tidigare levt i det traditionella jordbrukslandskapet. Genom
medvetna åtgärder inom planering, anläggning och förvaltning kan även dessa miljöer bevaras och
utvecklas till förmån för biologisk mångfald.
Aktiviteter med målsättningen att minska förekomst och spridning av invasiva främmande arter finns
samlade under åtgärd 10, Motverka invasiva främmande arter.
Åtgärder som är prioriterade att genomföra inom fokusområde den bebyggda infrastrukturen är:
•
•
•

Öka hänsyn till biologisk mångfald i fysisk planering
Bevara och öka biologisk mångfald i parker och grönområden
Bevara och öka biologisk mångfald i infrastrukturens biotoper
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Åtgärd 11. Öka hänsyn till biologisk mångfald i fysisk planering
Syfte och mål
Åtgärdens syfte är att öka hänsyn till biologisk mångfald i den fysisk planeringens processer.
Målet är att integrera ett ökat hänsynstagande till biologisk mångfald i planeringsprocesser från
strategisk nivå till praktiskt genomförande, och löpande integrera nya underlag som har bäring på
biologisk mångfald, exempelvis grön infrastruktur.

Potentiella aktörer
Kommuner, länsstyrelsen, Region Uppsala och Trafikverket.

Bakgrund
Den fysiska planeringens planer och riktlinjer ska se till den samlade miljönyttan och säkerställa att
mark- och vattenområden används för de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn
till beskaffenhet, läge och behov. Det är viktigt att i fysisk planering ta vara på möjligheten att bygga
in och inte bort förutsättningar för biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Biologisk mångfald och
ekosystemtjänster har tydliga kopplingar till kulturmiljö- och friluftslivsvärden samt
klimatomställning och klimatanpassning, vilka alla i sin tur är kopplade till människors hälsa och
säkerhet.
Uppsala län är en mycket expansiv region med planer och målsättningar om helt nya exploaterade
områden, exempelvis i samband med utbyggnad av fler järnvägsspår. Kombinationen av en expansiv
region och länets specifika naturförutsättningar gör att åtgärder som kan anpassa eller kompensera
för ingrepp i landskapet blir centrala i planeringen. Kopplat till detta pågår på länsstyrelsen
exempelvis ett arbete för att ta fram principer och förtydliganden av hur exploatering av
jordbruksmark ska hanteras i fysisk planering vilket kopplar till detta. Om inte tillräcklig hänsyn till
miljö- och naturvärden kan uppnås via planering kan metoder som ekologisk kompensation vara ett
verktyg för att kompensera för förväntad negativ påverkan på arters livsmiljöer.
En förutsättning för att kunna ta god hänsyn till biologisk mångfald i den fysiska planeringen och ha
en effektiv planeringsprocess är tillgång till relevanta kunskapsunderlag som nyttjas i tidiga dialoger.
Det är särskilt viktigt när parallell lagstiftning berörs, till exempel artskyddslagstiftning. Avvägningar
mellan olika intressen bör angripas tvärvetenskapligt på både strategisk och praktisk nivå för att bli
långsiktigt hållbara. Utmaningen är att få planernas intentioner för naturhänsyn att följa med genom
genomförande- och förvaltandefas, en utmaning som exempelvis kan mötas genom utvecklat
användande av strategisk, eller i förekommande fall specifik, miljöbedömning.99

Beskrivning av konkreta aktiviteter inom åtgärden
a. Genomföra kunskapshöjande aktivitet för hur hänsyn till biologisk mångfald kan tas om hand
i planeringsprocessen för att få genomslag i faktiskt genomförande och förvaltning riktat till
politiker samt gemensamt till planhandläggare, bygglovshandläggare, kommunekologer och
regionplanerare.
b. Sammanställa regionalt kunskapsunderlag om var och när ekologisk kompensation är
relevant.
c. Anta strategiska ställningstaganden, mål och riktlinjer, till exempel i översiktsplan eller
strategiskt dokument, för att i samhällsplaneringen aktivt skapa förutsättningar för att
bevara och stärka biologisk mångfald. Exempelvis kan den kommunala planeringen i högre
grad säkerställa tillgång till tätortsnära natur. Riktlinjer kan exempelvis innehålla att krav ska
ställas i mark-, arrende- och exploateringsavtal.

99

Miljöbedömning är en process där syftet är att integrera miljöaspekter i ett tidigt skede i framtagandet och antagandet av planer.
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d. Genomföra kunskapshöjande aktivitet om hur regionala och nationella kunskapsunderlag
med bäring på biologisk mångfald, exempelvis handlingsplan för grön infrastruktur, kan
brytas ned på kommunal nivå för den fysiska planeringen.
e. Bryta ned regionala kunskapsunderlag med bäring på biologisk mångfald, exempelvis
handlingsplan för grön infrastruktur, till kommunal nivå för den fysiska planeringen.
Underlagen visar exempelvis vart i kommungeografin värdekärnor och ansvarsarter
återfinns.
f. Säkerställa att arbetssätt och rutiner finns så att intentionerna om biologisk mångfald i den
fysiska planeringen tas om hand i faktiskt genomförande och förvaltning, exempelvis genom
rutiner för uppföljning av intentionerna i detaljplan och miljökonsekvensbeskrivning
(MKB).100
g. Säkra rutiner för att löpande implementera relevanta kunskapsunderlag i
planeringsprocessen genom tidig dialog.
h. Säkerställa rutiner för att uppdatera befintliga planeringsunderlag, exempelvis
naturvärdesinventeringar i förhållande till Grön infrastruktur101 och länets ansvarsarter och
ansvarsnaturtyper.102
i. Ta fram en regional åsvårdsplan som beskriver naturvärden och ekosystemtjänster i och i
anknytning till länets åsmiljöer.
j. Utveckla användarvänliga GIS-metoder för att testa barriäreffekter efter olika åtgärder i
planering och/eller framtagande av MKB.
k. Möjliggöra anläggning av kreotoper som gynnar biologisk mångfald i detaljplaner för urban
och exploaterad miljö, exempelvis genom att reglera för fickparker, gröna tak,
växtplanteringar på vertikala ytor samt blomrika miljöer för pollinerare.
l. Säkerställa en medveten reglering som främjar biologisk mångfald vid detaljplanering av
parker, exempelvis genom reglering för anläggning av öppna vattenstrukturer.
m. Bidra till fler öppna småvatten i landskapet genom avvägd dagvattenhantering, exempelvis
genom att välja öppna diken och dammar istället för kulvertering.
n. Ställa krav i MKB på att verksamhetsutövare ska ta hänsyn till biologisk mångfald vid
exploatering genom att öka användningen av ekologisk kompensation, exempelvis vid
planering av vägar, järnvägar, broar och kraftledningar.
o. Annan aktivitet med samma syfte som åtgärden

100 SFS

1998:808. Miljöbalk. Stockholm: Miljö- och energidepartementet.
Länsstyrelsen i Uppsala län (2019). Grön infrastruktur i Uppsala län, 2019:03.
102 Länsstyrelsen i Uppsala län (2015). Ansvarsarter och ansvarsnaturtyper i Uppsala län, 2015:03.
101
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Åtgärd 12. Bevara och öka biologisk mångfald i parker och grönområden
Syfte och mål
Åtgärdens syfte är att bevara och skapa miljöer med höga naturvärden i parker och grönområden.
Med parker och grönområden avses i åtgärdsprogrammet parkmiljöer, tätortsnära natur- och
friluftsområden, kyrkogårdar, golfbanor, planteringar och klippta gräsmattor.
Målet är att öka kvalitativ planering, anläggning och skötsel av parker och grönområden som gynnar
biologisk mångfald.

Potentiella aktörer
Kommuner, länsstyrelsen, entreprenörer inom parkförvaltning och trädgårdsskötsel,
kyrkogårdsförvaltning och större fastighetsägare.

Bakgrund
Parker och grönområden kan stötta ekosystemtjänster såsom, pollinering, luftrening,
temperaturreglering och vattenrening. De har också en mycket stor betydelse för människors hälsa
och välmående genom att erbjuda möjligheter till rekreation, friluftsliv, lek och skönhetsupplevelser
med mera. Genom att erbjuda variationsrika livsmiljöer och spridningsvägar ut mot närliggande
natur har parker och grönområden en stor betydelse för överlevnad för olika arter.
Vid planering och anläggning av parker och grönområden bör man utgå från befintliga
förutsättningar och natur- och kulturvärden på platsen och i omgivningen och i första hand gynna
och utveckla biologisk mångfald som redan finns eller har funnits. Med utgångspunkt i detta finns
stora möjligheter att styra utformning och förvaltning så att det bevarar och stärker biologisk
mångfald.
I förvaltningen av parker och grönområden finns det möjligheter att med enkla medel förbättra
förutsättningarna för biologisk mångfald både genom generella och artspecifika insatser. Goda
exempel på detta ges bland annat i sammanställningen Receptsamling förbiologisk mångfald i parker
och trädgårdar103. För golfbanor finns tips på STERF:s hemsida.104 Generella aktiviteter som gynnar
biologisk mångfald kan exempelvis vara att bevara död ved i olika stadier, minska användningen av
kemiska växtskyddsmedel, välja inhemska växtarter samt anlägga och hålla rent dammar. Att låta
gräsytor och gräsmattor som inte används för rekreation eller lek bli ängsmark med lågintensiva
skötselmetoder är ytterligare en generell insats som kan ge många arter en frizon på platsen.
I upplysta park och grönområden kan anpassningar för att gynna nattaktiva djur som fladdermöss
och insekter övervägas.105 Artspecifika insatser i park- och grönområden bör främst göras för hotade
arter som har dessa områden som sin främsta kvarvarande livsmiljö eller som en viktig spridningsväg.
Park- och grönområden erbjuder goda möjligheter att på ett pedagogiskt sätt både synliggöra och
informera om ekosystem och biologisk mångfald till besökarna då den kan ges i direkt anslutning till
området.

Beskrivning av konkreta aktiviteter inom åtgärden
a. Initiera och delta i nätverk för kompetenshöjning och erfarenhetsutbyte för tekniska
nämnder, parkförvaltning och kyrkogårdsförvaltning, exempelvis i samverkan med SLU:s
utbildning för landskapsarkitekter eller Enköpings utbildning för trädgårdsmästare.
b. Genomföra kunskapshöjande aktivitet om hur biologisk mångfald kan främjas på park- och
grönytor riktad mot exempelvis bostadsbolag, större fastighetsägare, företrädare för
golfklubbar och parkentreprenörer.
Länsstyrelsen i Västmanlands län (2019). Receptsamling för biologisk mångfald i parker och trädgårdar.
STERF (u.å). Handböcker. Hämtad från: http://www.sterf.org/se/handbocker
105
Eklöf, J., & Rydell, J. (2018). Det dödliga ljuset. Forskning & Framsteg, 8/2018.
103
104

57

206

c. Säkerställa att det görs medvetna val som främjar biologisk mångfald och stärker det positiva
biologiska kulturarvet vid gestaltning, projektering och anläggning av parker, golfbanor och
andra grönområden.
d. Säkerställa att skötselplaner och vårdplaner för parker, golfbanor och grönytor innehåller
anpassade skötselmetoder för att främja biologisk mångfald.
e. Anpassa skötselmetoder så att de gynnar biologisk mångfald exempelvis i parker och
grönområden samt på golfbanor och kyrkogårdar.
f. Sprida kunskap om Artportalen och hur man använder sig av data om hotade arter i sin
planering av insatser för biologisk mångfald.
g. Ta fram informationsmaterial för att sprida kunskap om biologisk mångfald till besökare i
parker och grönområden.
h. Bevara och planera för skyddsvärda träd, framför allt i värdetrakter för skyddsvärda träd106,
genom inventering, information och skötsel.
i. Genomföra insatser som gynnar pollinerare, exempelvis anlägga mer blommande och
bärande träd, bedriva skötsel utan kemiska växtskyddsmedel, bibehålla sandblottor samt
anlägga sandbäddar och bihotell.
j. Minska den negativa effekten av belysning på insekter och fladdermöss, exempelvis genom
att utreda behov av belysning nattetid samt om möjligt ersätta kontinuerlig belysning med
rörelsestyrd i parker och vid fasadbelysning av slott och kyrkor.
k. Kartlägga förekomst av invasiva och främmande växter och ersätt dessa med arter av lokalt
ursprung.
l. Annan aktivitet med samma syfte som åtgärden.

106

Måreby, J. (2018). Vårt ansvar – naturtyper och arter i Uppsala län. Nardus – Ekologisk konsult. Länsstyrelsen i Uppsala län.

58

207

Åtgärd 13. Bevara och öka biologisk mångfald i infrastrukturens biotoper
Syfte och mål
Åtgärdens syfte är att bevara och skapa miljöer med höga naturvärden i infrastrukturens biotoper,
exempelvis i linjestrukturer, täkter, skjutfält och på ruderatmark i industriområden.
Målet är att öka kvalitativ anläggning och skötsel av infrastrukturens biotoper som gynnar biologisk
mångfald.

Potentiella aktörer
Trafikkontor, Trafikverket, kommuner, länsstyrelsen, Försvarsmakten, Upplandsstiftelsen,
kraftnätsägare, skogsbolag, ideella föreningar, större industrier och täktbolag.

Bakgrund
Infrastrukturens biotoper som grustäkter, sandiga miljöer på skjutfält, längs järnvägsbankar samt
vägkanter utmed både små och stora vägar utgör idag viktiga livsmiljöer för många hotade och
rödlistade arter som tidigare levt i det traditionella jordbrukslandskapet. Den brist på dessa
livsmiljöer som uppkommit i det moderna jordbrukslandskapet kan delvis kompenseras i
infrastrukturens biotoper genom kvalitativ anläggning och skötsel.
Generellt är den biologiska mångfalden i infrastrukturens biotoper beroende av någon slags störning
för att motverka igenväxning. Vid genomförande av skötselåtgärder är en specifik anpassning efter
biotopens behov nödvändig för att uppnå goda resultat. Ett exempel på detta är att anpassa
intensiteten av störningen där sen slåtter av vägkanter och uppsamling av förna är viktiga åtgärder
som gynnar en artrik blomning och fröproduktion medan torra vägkanter, vägslänter och
järnvägsmiljöer enbart bör slås enstaka år.107
För ett effektivt åtgärdsarbete är det särskilt viktigt att prioritera rätt skötselinsatser i de miljöer som
pekas som ut som värdefulla i olika kunskaps- och planeringsunderlag.108 Samverkan mellan olika
aktörer samt uppföljning av genomförda aktiviteter är viktigt för erfarenhetsåterföring och för att
säkerställa att genomförda skötselåtgärder får önskad effekt. Det pågående regionala
samverkansprojektet Infrastrukturens biotoper109 är ett befintligt forum för detta med fokus på
forskning och åtgärdsarbete för biologisk mångfald i linjestrukturer.
Vid utbyggnad av infrastruktur kommer nya infrastrukturbiotoper att anläggas. Dessa biotoper kan
också få stort värde för biologisk mångfald om det i tidigt skede planeras med utgångspunkt i de
naturliga förutsättningarna på platsen så att värdefulla miljöer bevaras eller återskapas.
Längs länets åsar finns grustäkter som kan anpassas för att bättre bevara och stärka biologisk
mångfald. Dessa miljöer är särskilt viktiga för fåglar, pollinatörer och vissa växtarter. Uppsala läns
åsmiljöer erbjuder även viktiga ekosystemtjänster såsom grundvattenförsörjning, vattenrening och
friluftsliv.

Lennartsson, T., & Gylje, S. (2009). Infrastrukturens biotoper: en refug för biologisk mångfald: [en skrift från CBM om
transportinfrastruktur och biologisk mångfald]. Centrum för biologisk mångfald.
108 Exempel på underlag är: Länsstyrelsen i Uppsala län (2019). Grön infrastruktur i Uppsala län, 2019:03. Länsstyrelsen i Uppsala län
(2015). Ansvarsarter och ansvarsnaturtyper i Uppsala län, 2015:03. Trafikverket, (u.å). Artrika väg- och järnvägsmiljöer. Hämtad från:
https://trafikverket.ineko.se/se/artrika-väg-och-järnvägsmiljöer). Triekol (u.å). Publications. Hämtad från: http://triekol.se/publikationer/.
109 Samverkansprojektet ” Infrastrukturens biotoper” bedrivs på nationell samt regional nivå av ArtDatabanken. Deltagande aktörer i länet
är Swedavia airports, Svenska golfförbundet, Centrum för biologisk mångfald, Upplandsstiftelsen, Trafikverket, Svenska kraftnät, Ellevio AB,
Vattenfall AB, Sveaskog AB, Sveriges Lantbruksuniversitet och Länsstyrelsen.
107
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Beskrivning av konkreta aktiviteter inom åtgärden
a. Genomföra kunskapshöjande och kompetensutvecklande aktivitet om hur biologisk mångfald
kan främjas genom anläggning, skötsel och underhåll av infrastrukturens biotoper till
prioriterade aktörer i länet.
b. Delta i regionalt samverkansprojekt Infrastrukturens biotoper som omfattar forskning och
åtgärdsarbete i linjestrukturer.
c. Säkerställa och uppdatera rutiner och skötselplaner så att de tydligt stärker biologisk
mångfald i linjestrukturer såsom vägkanter, kraftledningsgator och banvallar.
d. Genomföra uppföljningar av genomförda skötselåtgärder i infrastrukturens biotoper för att
säkerställa att rutiner och arbetssätt fungerar.
e. Inventera linjestrukturer, exempelvis kommunala vägar och skogsbilvägar, med avseende på
höga naturvärden och upprätta skötselplaner för de mest värdefulla sträckorna.
f. Inventera behovet av faunapassager och ekodukter i befintliga linjestrukturer där detta
saknas.
g. Som verksamhetsutövare föreslå och genomföra insatser som gynnar biologisk mångfald vid
planering och drift av skjutfält och täkter, samt vid efterbehandling av täkter. I handboken
Inspiration till att skapa bra natur i täkter110 ges konkreta exempel på insatser i täkter. Till
exempel bevara öppna sandmiljöer genom att undvika skogsplantering och fullständig
utplaning vid efterbehandling.
h. Ta fram rutiner för ökad hänsyn till biologisk mångfald vid tillsynsvägledning, tillsyn och
tillståndsprövning av täkter och skjutfält. Exempel på rutiner är att vid samråd, vid tillsyn,
samt för täkter inför efterbehandling, alltid informera om hur höga naturvärden kan skapas i
dessa miljöer. För täkter bör redan i tillstånd anges att hänsyn till biologisk mångfald ska tas
vid efterbehandlingen.
i. Bevara och planera för skyddsvärda träd, framför allt i värdetrakter för skyddsvärda träd 111,
genom inventering och skötsel.
j. Genomföra insatser som gynnar pollinerare på ruderatmark, impedimentytor och skjutfält,
exempelvis genom att plantera växter som gynnar pollinerare, röja bort invasiva växter,
bibehålla sandblottor och anlägga sandbäddar.
k. Analysera spridningsvägar för arter knutna till infrastrukturens biotoper.
l. Annan aktivitet med samma syfte som åtgärden.

Soldinger Almefelt, M., Lagerkvist, M., Enetjärn, S., Preuss, S., Kruys, N., Enetjärn, A. (2016). Handbok - Inspiration till att skapa bra natur
i täkter av. Projekt 13021.
111 Måreby, J. (2018). Vårt ansvar – naturtyper och arter i Uppsala län. Nardus – Ekologisk konsult. Länsstyrelsen i Uppsala län.
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Åtgärder inom fokusområde beteende och konsumtion
Biologisk mångfald minskar i en allt snabbare takt i hela världen. Enligt forskning är överkonsumtion,
särskilt i den rika världen, en av huvudorsakerna till den snabba artförlusten112. Konsumtion påverkar
indirekt ekosystem och biologisk mångfald då produktion av varor och tjänster oftast är
grundorsaken till förlust och försämringar av livsmiljöer via ohållbar markanvändning,
överutnyttjande av naturresurser och till föroreningar via utsläpp till mark, luft och vatten.
För att förhindra fortsatt förlust av biologisk mångfald och livsnödvändiga ekosystemtjänster både
globalt och lokalt behöver den negativa påverkan från konsumtion minska. Detta behöver ske på
motsvarande sätt som indirekt klimatpåverkan från konsumtion behöver minska för att bromsa den
globala uppvärmningen. För att möta dessa utmaningar krävs en omställning där samhället anpassas
för en mer hållbar utveckling och där beslut och beteenden styr mot hållbara produktionssätt och
konsumtionsmönster. Beslutsfattare, i synnerhet politiker, har en viktig roll i att leda
omställningsarbetet. För att möjliggöra informerade och miljömässigt orienterade beslut är det
viktigt att denna målgrupp löpande hålls uppdaterad om forskning och utveckling inom
hållbarhetsområdet.
För att uppnå beteendeförändringar som medför mer hållbara konsumtionsmönster behövs en ökad
medvetenhet och kunskap om konsumtionens påverkan på ekosystem och biologisk mångfald och
om hållbara alternativ i kombination med förändrade normer och attityder. Fortsatta insatser för att
synliggöra värdet av ekosystemtjänster och öka kunskapen om biologisk mångfald samt hur den kan
bevaras är därför prioriterat i hela samhället. Här kan tillgång till naturområden och möjligheter till
friluftsliv fylla en viktig funktion då det visat sig främja både folkhälsan och ett ökat
miljömedvetande. Skola och förskola är en viktig arena för att lyfta lärandet för hållbar utveckling
som skapar förutsättningar till ökad kunskap och förändrade beteenden, inte bara hos elever utan
även hos familjer och samhället i stort.
Inköp och upphandling av varor och tjänster fyller en viktig funktion i att driva samhällets omställning
till en miljömässigt mer hållbar produktion och konsumtion framåt. Genom medvetna val av
produkter och tjänster finns stor potential att minska negativa effekter på ekosystem och även bidra
till positiva effekter för biologisk mångfald. Offentlig sektor har en nyckelroll att agera som
föregångare vid upphandling och inköp av varor och tjänster. Utrymmet att ta miljöhänsyn och social
hänsyn i samband med offentliga upphandlingar har successivt blivit allt större och medger idag stor
frihet att ställa långtgående miljökrav, så länge kraven hör samman med det som upphandlas och är
möjliga att kontrollera och följa upp.
Åtgärder som är prioriterade att genomföra inom fokusområde beteende och konsumtion är:
•
•
•
•

112

Öka hänsyn till biologisk mångfald genom inköp av hållbara varor och tjänster
Inspirera länsinvånarna till hållbara val som gynnar biologisk mångfald
Integrera biologisk mångfald och hållbar utveckling i skola och förskola
Genomför utbildnings- och informationsinsatser om biologisk mångfald för beslutsfattare

Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Service, IPBES (u.å). Hämtad från: https://ipbes.net/
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Åtgärd 14. Öka hänsyn till biologisk mångfald genom inköp av hållbara varor och
tjänster
Syfte och mål
Åtgärden syftar till att minska negativa effekter på ekosystem och biologisk mångfald från produktion
av varor och tjänster som konsumeras i länet.
Målet är en ökad användning av krav och utvärderingskriterier vid upphandling och inköp av varor
och tjänster som styr mot en mer miljömässigt hållbar produktion och konsumtion.

Potentiella aktörer
Kommuner, Region Uppsala, företag, länsstyrelsen och ideella föreningar.

Bakgrund
Inköp och upphandling av varor och tjänster fyller en viktig funktion i samhällets omställning till en
miljömässigt mer hållbar produktion och konsumtion. Alla konsumenter, såväl företag, offentlig
sektor samt privatpersoner, har en möjlighet att genom medvetna val och tydliga krav bidra till detta
förändringsarbete. Varor och tjänster som produceras hållbart och med god hänsyn till biologisk
mångfald och andra hållbarhetsaspekter kan medföra ett högre slutpris. Som producent är det därför
viktigt att synliggöra de mervärden och långsiktiga nyttor som en vara eller tjänst medför och som
inköpare och konsument låta dessa bli en drivkraft i val av vara eller tjänst. Gemensamma
upphandlingskrav från flera aktörer med efterfrågan på ökad hänsyn till biologisk mångfald ger större
påverkanskraft och skapar tydliga och gemensamma spelregler för marknaden. Genom dialog med
leverantörer av varor och tjänster finns möjlighet att formulera kraven så att det öppnar upp för nya
lösningar och innovationer.
Tydliga krav som styr mot hållbar produktion och ökad hänsyn till biologisk mångfald bör ställas inom
de områden som är strategiskt viktiga för inköp hos respektive verksamhet, exempelvis där inköpet
har en stor miljöpåverkan, stora sociala risker eller uppgår till stora volymer. Ett verktyg för att ställa
hållbarhetskrav vid inköp och upphandlingar är att utgå från olika befintliga miljömärkningar och
ställa motsvarande krav på innehåll och uppföljning. Några exempel på miljömärkningar med hänsyn
till biologisk mångfald är Svenskt Sigill Naturbeteskött, KRAV, FSC, MSC med flera.113 En fördel med
dessa är att kontroll görs inom ramen för en märkningslicens vilket gör kraven enklare att följa upp.
Krav på miljömärkning leder dessutom ofta till att varor och tjänster i större utsträckning är svenskoch lokalproducerade.
Livsmedel är en produktgrupp där medvetna val har stor betydelse för miljön och den biologiska
mångfalden.114 Olika livsmedel och förädlingsgrad ger olika stor påverkan, men livscykelanalyser
pekar på att primärproduktionen av livsmedel i regel står för den största delen när det gäller
miljöpåverkan115. Genom att i första hand välja livsmedel som är producerade i Sverige bibehålls
förutsättningarna för att bevara biologisk mångfald i det svenska jordbrukslandskapet.
Svenskproducerade livsmedel kan i jämförelse med importerade även ge ett bredare
hållbarhetsperspektiv med minskade transporter, hög djurvälfärd och ökad självförsörjningsgrad som
även är positivt ur ett krisberedskapsperspektiv.
Vid upphandling av vissa tjänster kan krav ställas så att utförandet ger positiva effekter på biologisk
mångfald. Krav på särskild hänsyn till biologisk mångfald kan exempelvis ställas för skötseluppdrag av

Konsumentverket tar fram Märkningsguiden som innehåller information om märkningar inom olika ämnesområden, till exempel miljö
och social hållbarhet.
114 Livsmedelsverket (2020). Miljö. Hämtad från: https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/miljo.
115 Upphandlingsmyndigheten (2020). Hämtad från: https://www.upphandlingsmyndigheten.se/omraden/livsmedel/hallbara-inkop-avlivsmedel-och-maltidstjanster/livsmedel-paverkar-miljo-och-samhalle/.
113

62

211

vägar, parker och grönområden (läs mer under åtgärd 12, bevara och öka biologisk mångfald i parker
och grönområden).

Beskrivning av konkreta aktiviteter inom åtgärden
a. Genomföra kunskapshöjande aktivitet kring hur upphandling och inköp kan göras med ökad
hänsyn till miljömässig hållbarhet och biologisk mångfald.
b. Delta i nätverk för att utforma förslag till hur upphandlingar kan genomföras, kravställas och
utvärderas för att gynna biologisk mångfald inom strategiska inköpsområden.
c. Genomföra kartläggning av verksamhetens strategiskt viktiga inköpsområden samt
produktgrupper som kan förväntas ha stor påverkan på biologisk mångfald.
d. Genomföra upphandlingar som främjar innovativt tänkande och utveckling inom produktion,
förädling, distribution och förvaltning för ökad hänsyn till biologisk mångfald, exempelvis
genom funktionsupphandling.
e. Agera som föregångare i offentlig sektor genom att genomföra upphandlingar som styr mot
ökad hänsyn till biologisk mångfald, exempelvis genom ökade inköp av naturbeteskött och
närproducerade livsmedel.
f. Säkerställa att intentioner gällande biologisk mångfald följs vid upphandling av skötsel och
anläggning av exempelvis parker och vägar.
g. Som leverantör erbjuda och synliggöra alternativ vara/tjänst med större hänsyn till biologisk
mångfald än vad som efterfrågas.
h. Sammanställa och sprida informationsmaterial kring upphandling och inköp av varor och
tjänster med ökad miljöhänsyn.
i. Annan aktivitet med samma syfte som åtgärden.
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Åtgärd 15. Inspirera länsinvånarna till hållbara val som gynnar biologisk
mångfald
Syfte och mål
Åtgärdens syfte är att minska negativ påverkan på ekosystem och biologisk mångfald från
privatpersoners beteende och konsumtion.
Målet är att öka insatser för att inspirera länsinvånarna till medvetna val och beteendeförändringar
som styr mot en mer hållbar livsstil, vilket gynnar biologisk mångfald i länet och globalt.

Potentiella aktörer
Kommuner, länsstyrelsen, Region Uppsala, Upplandsstiftelsen, LRF, universiteten, ideella föreningar
och företag.

Bakgrund
För att förhindra fortsatt förlust av biologisk mångfald och livsnödvändiga ekosystemtjänster både
globalt och lokalt behöver den negativa påverkan från konsumtion minska. Detta behöver ske på
motsvarande sätt som indirekt klimatpåverkan från konsumtion behöver minska för att bromsa den
globala uppvärmningen. Båda dessa utmaningar erfordrar att hela samhället rör sig mot en minskad
materiell konsumtion till förmån för ökad tjänstekonsumtion, exempelvis är det generellt bättre både
ur klimatsynpunkt och för biologisk mångfald att konsumera natur- och kulturupplevelser än prylar.
För att uppnå beteendeförändringar som medför
medvetna val som styr i en mer hållbar riktning
Nudging, som betyder ”knuffa”, är ett sätt
behövs en ökad medvetenhet och kunskap om
att uppnå beteendeförändringar genom att
konsumtionens effekter på natur och miljö, i
arrangera en valsituation så att det blir lätt
kombination med förändrade normer och attityder.
att göra rätt. Ett exempel på nudging är att
Att förändra trender i konsumtion kan upplevas
genom förenkling och inramning av
utmanande och det är viktigt att förstå och analysera
information lyfta fram produkters positiva
drivkrafter bakom förändrade vanor och beteenden
påverkan på biologisk mångfald eller att ha
för att nå framgång i arbetet. Då olika människor har
det måltidsalternativ som är bäst ur
olika drivkrafter för beteendeförändringar är ett
hållbarhetsperspektiv överst på matsedeln.
angreppssätt att synliggöra flera olika synergieffekter
som mer hållbara val kan ge. Genom att välja
livsmedel som är producerade i Sverige bibehålls exempelvis förutsättningarna för att bevara
biologisk mångfald i det svenska jordbrukslandskapet samtidigt som det bidrar till minskade
transporter, en högre djurvälfärd i jämförelse med importerade animalieprodukter, och en ökad
självförsörjningsgrad som är positivt ur ett krisberedskapsperspektiv.
När människor vistas i naturen växer miljömedvetenheten och förståelsen för naturens värde.
Fortsatta insatser för att möjliggöra friluftsliv och för att göra natur lättillgänglig för alla länsinvånare
är därmed viktigt för att öka kunskapen och engagemanget för biologisk mångfald och inspirera till
livsstilsförändringar och mer hållbara val.
Privata trädgårdar med fruktträd och olika sorters blommor kan ha stor betydelse för biologisk
mångfald i städer och tätorter. Med små förändringar på den egna tomten kan privatpersoner gynna
biologisk mångfald än mer, exempelvis genom att plantera växter som är gynnsamma för pollinerare,
lämna död ved och minska användningen av bekämpningsmedel.116

116

Extrakt (2020). Vägen till större mångfald i trädgården. Hämtad från: https://www.extrakt.se/vagen-till-storre-mangfald-i-tradgarden/
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Beskrivning av konkreta aktiviteter inom åtgärden
a. Genomföra kunskapshöjande insatser om betydelsen av biologisk mångfald exempelvis genom
att anordna studiecirklar eller kurser.
b. Genomföra informations- och inspirationsinsatser kopplade till konsumtionens påverkan på
biologisk mångfald. Exempelvis genom att belysa konsumtionsmönster ur ett globalt
perspektiv eller genom att synliggöra hållbarhetsaspekter i menyer och måltidsval.
c. Genomföra insatser för att underlätta vistelse i naturen för olika målgrupper, exempelvis
genom att utveckla naturvägledning och öka tillgängligheten till tätortsnära natur.
d. Genomföra informations- och inspirationsinsatser för att öka intresse och kunskap om insatser
för biologisk mångfald hos villaägare, bostadsrättsföreningar med flera. Dessa kan exempelvis
välja växter som gynnar pollinatörer, sätta upp insektshotell, fågelholkar och bikupor samt
anlägga stadsodlingar och gröna tak.
e. Samverka mellan olika typer av ideella föreningar för att genomföra kunskapshöjande insatser
kopplat till biologisk mångfald, exempelvis friluftsföreningar och föreningar med artkunskap.
f. Främja etablering av lokala marknader för livsmedel och produkter.
g. Ta fram och tillgängliggör informationsmaterial om biologisk mångfald och åtgärdsarbete som
kan användas i informationssyfte av olika aktörer.
h. Ta fram koncept för informationsinsatser och aktiviteter i samverkan med flera aktörer.
i. Annan aktivitet med samma syfte som åtgärden.
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Åtgärd 16. Integrera biologisk mångfald och hållbar utveckling i skola och
förskola
Syfte och mål
Syftet med åtgärden är att bidra till att på ett pedagogiskt sätt integrera kunskap om biologisk
mångfald och hållbarhetsfrågor i skolors och förskolors verksamhet i Uppsala län.
Målet är att stärka skolans och förskolans roll som en normbildande arena för lärande och beteende
kopplat till miljö, hållbarhet och biologisk mångfald.

Potentiella aktörer
Kommuner, Region Uppsala, länsstyrelsen, Upplandsstiftelsen, politiker, LRF, enskilda skolor och
förskolor, universiteten, museer och ideella föreningar.

Bakgrund
Som morgondagens beslutfattare, medborgare och konsumenter är barn och ungdomar en viktig
målgrupp i det förändringsarbete mot ökad hållbarhet som samhället står inför. Genom att succesivt
praktiskt integrera olika aspekter av biologisk mångfald och hållbarhet i skolans verksamhet ges
elever möjlighet till fördjupad förståelse för hållbarhetsfrågor samt utrymme att praktisera hållbara
beteenden och val. Genom att i skola och förskola lyfta lärandet för hållbar utveckling skapas
förutsättningar till ökad kunskap och förändrade beteenden, inte bara hos elever utan även hos
familjer och samhället i stort.
Forskning visar att barn som vistas i och lär sig om naturen blir mer benägna att skydda den som
vuxna.117 Naturskolor och andra typer av utomhuspedagogik är ett exempel på en praktisk
integrering som bidrar till att ge barn och unga positiva naturupplevelser och samtidigt skapar ökad
förståelse för ekologiska sammanhang. Utomhuspedagogik kopplar även tydligt till hälsa och rörelse,
samt kan vara en dörröppnare för fortsatt friluftslivsutövning. Olika sektorer erbjuder läromedel som
kopplar samman teori och praktik för att öka intresse och kunskap om olika ekosystemtjänster,
exempelvis Skogen i skolan118 och Bonden i skolan119 som beskriver olika värden knutet till skogsbruk
och livsmedelsproduktion.
Avståndet mellan skola och naturområde påverkar hur vistelse i naturen används i skolverksamheten
vilket bör tas med i planering av nya skolor och förskolor. Finns naturområden nära skolan tycks de
användas i pedagogisk verksamhet oftare, och även av fler pedagoger på skolan än om de ligger
längre bort. Ju yngre eleverna är desto större påverkan har detta avstånd .120
Aktiviteterna ska genomföras med målsättningen att skolverksamheten successivt ökar
möjligheterna för elever att visats i naturen och för att praktisera hållbara val, vilket förväntas ge
ökad förståelse för biologisk mångfald och hållbarhetsfrågor.

Beskrivning av konkreta aktiviteter inom åtgärden
a. Öka kunskapen hos barn och unga om vikten av biologisk mångfald exempelvis genom att
utveckla naturskoleverksamheterna i kommunerna samt införa krav på utomhuspedagogik i
skolan och förskolan.
Extrakt (2019). Så får barn bäst kontakt med naturen. Hämtad från: https://www.extrakt.se/sa-far-barn-bast-kontakt-mednaturen/?utm_source=nyhetsbrev&utm_medium=email&utm_campaign=november&utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecifi
ed&utm_medium=email&utm_source=apsis.
118 Skogen i Skolan är ett nationellt samarbete mellan skolan och Sveriges skogliga intressenter, läs mer på https://www.skogeniskolan.se/
119 LRF:s läromedel Bonden i skolan är en unik satsning där elever på̊ ett enkelt och roligt sätt får lära sig var maten på̊ våra tallrikar kommer
ifrån och varför vi faktiskt behöver lantbrukare, läs mer på https://www.bondeniskolan.se/
120 Beck-Friis, M. (2003) Förskolors inställning till och användning av stadens natur. Sveriges lantbruksuniversitet. Examensarbete nr 13 2003, Institutionen för skogens produkter och marknader.
Brügge, B., Glantz, M. och Svenning, S. (2007a) Planera för friluftsliv. I: Friluftslivets pedagogik. För kunskap, känsla och livskvalitet. 3 uppl.
Liber AB s. 224–247.
117
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b. Genomföra kunskapshöjande aktiviteter om biologisk mångfald för personal inom skola och
förskola exempelvis genom årligt cirkulerande regional tankesmedja för natur- och
utomhuspedagogik.
c. Initiera eller delta i nätverk för kompetenshöjning och erfarenhetsutbyte inom praktisk
integrering av biologisk mångfald i skola och förskola.
d. Anpassa och utforma utemiljöer så att de stimulerar till utevistelse samtidigt som de bidrar
till kunskap om biologisk mångfald och hållbarhet.
e. Placera nya skolor och förskolor med närhet till naturområden. Se över och sätt mål för
skolors och förskolors närhet till naturen, exempelvis att ingen skola eller förskola ska ha
längre än x meter till naturområde av en viss storlek.
f. Genomföra kartläggning eller översyn samt komplettering av närhet till naturområden för
skolor och förskolor.
g. Genomföra kunskapshöjande aktiviteter för skolchefer och rektorer för att öka förståelsen
om vikten av barns lärande kopplat till biologisk mångfald och hållbar utveckling.
h. Tillhandahålla och informera om kurser i exempelvis utomhuspedagogik för pedagoger.
i. Öka kunskapen om naturmiljöers betydelse för barns lek och utveckling.
j. Genomföra årlig aktivitet för att uppmärksamma och öka medvetenheten om artrikedomens
betydelse i skola och förskola, exempelvis genom att uppmärksamma den
internationella dagen för biologisk mångfald 22 maj.
k. Annan aktivitet med samma syfte som åtgärden.
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Åtgärd 17. Genomför utbildnings- och informationsinsatser om biologisk
mångfald för beslutsfattare
Syfte och mål
Syftet med åtgärden är att skapa förutsättningar för långsiktigt hållbara beslut som minskar negativ
påverkan på den biologiska mångfalden.
Målet är att höja kunskapen och medvetenheten hos beslutsfattare om behovet och vikten av
biologisk mångfald, ekosystemtjänster och hållbara ekosystem.

Potentiella aktörer
Kommuner, länsstyrelsen, politiska partier, Region Uppsala, universiteten och företag.

Bakgrund
Naturtillståndet, dess mångfald, ekosystemens funktion och de ekosystemtjänster som tillhandahålls,
försämras snabbare än någonsin i mänsklighetens historia. Antalet arter som hotas av utrotning ökar
ständigt och inom en 10-årsperiod kan en miljon djur- och växtarter riskera att försvinna. De åtgärder
som hittills vidtagits för att skydda naturen och ekosystemtjänsterna är otillräckliga. Om den
nuvarande utvecklingen fortsätter innebär det att de globala Agenda 2030-målen för hållbar
utveckling inte nås, inte heller nås de mål för biologisk mångfald som FN:s konvention för biologisk
mångfald antagit. Nuvarande samhällsstrukturer motverkar inte bara en hållbar samhällsutveckling,
utan underbygger även de indirekta påverkansfaktorerna som driver på förlusten av biologisk
mångfald. Därför krävs en genomgripande samhällsomställning med en omorganisation av
nuvarande sociala, ekonomiska och tekniska strukturer, samt en förändring av mål och
värderingar.121
Beslutsfattare och politiker på lokal, regional och nationell nivå har en viktig roll i att leda detta
omställningsarbete. För att kunna uppnå nationella åtaganden samt regionala och lokala mål krävs
informerade och miljömässigt orienterade beslut som banar väg mot ett mer hållbart samhälle. För
att underlätta långsiktiga och väl avvägda beslut är det av vikt att samordna politikområden med
varandra, samt öka olika parters deltagande i beslutsfattandet.122
För att bevara och öka biologisk mångfald måste dess värde, liksom ekosystemtjänster och grön
infrastruktur, bli en naturlig del av fysisk planering och prioritering av insatser i olika
samhällsprocesser. Om naturnyttornas egentliga värde tas med i ekonomiska beräkningar kan större
hållbarhet nås. Ett sätt att göra detta är att integrera ekosystemtjänster i relevanta ekonomiska
ställningstaganden, politiska avväganden och andra beslut i samhället.
För att nå framgång i arbetet med biologisk mångfald är det viktigt att det finns forum för dialog,
lärande och samverkan på alla nivåer mellan kommun, region och stat men också forum för möten
mellan politiker och sakkunniga.

Beskrivning av konkreta aktiviteter inom åtgärden
a. Ta fram och genomför utbildningsinsatser för förtroendevalda och andra beslutsfattare om
värdet och behovet av biologisk mångfald och hållbara ekosystem.
b. Medverka i en regional arbetsgrupp för att ta fram utbildningspaket för förtroendevalda och
beslutsfattare avseende biologisk mångfald och hållbara ekosystem.
c. Genomföra löpande utbildning av förtroendevalda och beslutsfattare inom biologisk mångfald
och hållbara ekosystem.
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Naturvårdsverket (2020). Global utvärdering av biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Sammanfattning för beslutsfattare
Umeå universitet (2019). Ökad kunskap hjälper till att rädda hotad biologisk mångfald. Hämtad från:
https://www.umu.se/nyheter/okad-kunskap-hjalper-till-att-radda-hotad-biologisk-mangfald_7682722/
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d. Skapa ett forum för dialog och samverkan för experter och politiker på lokal och regional nivå
för löpande kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte inom biologisk mångfald. Nyttja
befintliga forum så långt det är möjligt.
e. Ta fram riktlinjer för att det inför relevanta förslag tas fram beslutsunderlag som redovisar
förslagets påverkan på ekosystemtjänster, biologisk mångfald och hållbarhet i jämförelse med
andra alternativ.
f. Informera beslutsfattare om vikten av naturskolor och utevistelse i naturen för barns
förståelse och kunskap om biologisk mångfald och hållbar utveckling.
g. Som beslutsfattare öka deltagandet i utbildningar, dialoger och samverkan som rör biologisk
mångfald.
h. Annan aktivitet med samma syfte som åtgärden som åtgärden.
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Ordlista och begreppsförklaring
Ansvarsarter

Sällsynta arter där en särskilt stor andel av arternas totala population
finns i en begränsad del av det totala utbredningsområdet. Uppsala län
har 212 ansvarsarter, vilket innebär att länet nationellt sett har relativt
stor andel ansvarsarter.

Ansvarsnaturtyper

Hotade naturtyper som förekommer med särskilt stor eller i övrigt
betydelsefull andel länet. Uppsala län har 14 ansvarsnaturtyper.

Artstock

Artsammansättningen inom ett ekosystem eller geografiskt område.

Biodiversitet

Se biologisk mångfald

Biologisk mångfald

Den genetiska variationen hos individerna inom en art, variationen
mellan olika arter och mellan olika naturtyper och landskap.

Biotop

Livsmiljön för alla arter inom ett enhetligt ekosystem. Jämför habitat,
nedan.

Ekodukt

En bro avsedd för att djur på ett skyddat sätt ska kunna ta sig över till
motsatt sida av en väg.

Ekologiskt funktionell
kantzon

Gränsen mellan mark och ett vattendrag kallas för kantzon och är viktig
för hur ett vattendrag mår. En ekologiskt funktionell kantzon är
utformad så att det blir särskilt gynnsamt för livet i vattendraget.
Vegetation i kantzonen som träd och buskar motverkar erosion och har
en temperaturreglerande funktion genom att skugga vattnet.
Kantzonernas växtlighet utgör också viktiga livsmiljöer och
spridningsvägar för både växter och djur.

Ekosystem

Enhetlig del av landskapet med dess organismer och abiotiska (icke
levande) delar. I begreppet ingår bland annat växter, djur och flöden av
energi, näring och grundämnen.

Ekosystemtjänster

Ekosystemens direkta och indirekta bidrag till människors
välbefinnande.

Fickparker

Små allmänna parker på cirka 500–800 kvadratmeter.

Formellt skydd

Innebär att markägaren fått ersättning för att bevara ett skogsområde
med höga naturvärden. Naturreservat, biotopskyddsområde och
naturvårdsavtal är olika former av formellt skydd. Även inomstatliga
överenskommelser och markersatta områden som saknar beslut
betraktas som formellt skyddad skog. Ett skyddat område är ett
geografiskt definierat område som är utpekat, reglerat och förvaltat för
att uppnå specifika syften och bevarandemål.

Frivillig avsättning

Ett område med sammanhängande produktiv skogsmark för vilket
markägaren frivilligt fattat beslut om att åtgärder som kan skada dess
naturvärde, kulturmiljövärde och/eller sociala värde inte ska utföras.
Området ska finnas dokumenterat i plan eller annan handling.

Fältskikt

Även småplantor av träd och buskar (lägre än 50 cm) kan räknas in.
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Hävd

Traditionella brukningsformer inom jord- och skogsbruket. Betesdrift,
slåtter och lövtäkt är vanliga brukningsformer som ryms inom
begreppet.

Impediment

Mark som är olämplig för jord- eller skogsbruk. Inom skogsbruk
omfattas improduktiv skogsmark, som exempelvis skogbevuxna
hällmarker och myrar där den samlade virkestillväxten inte överstiger
en skogskubikmeter per hektar och år, samt träd- och buskmark. Inom
jordbruket avses mark som är obrukbar för åkerbruk.

Infrastrukturbiotoper

De biotoper som skapas eller uppstår i anslutning till vägar, järnvägar
och andra människoskapade miljöer.

Jordmån

Den övre delen av marken som påverkas av klimat, människor,
vegetation och djur samt utnyttjas av växternas rötter. I Sverige
dominerar två jordmånstyper: brunjord (lövskogar) och podsol
(vanligast i barrskog). Jordmånen består av olika lager, så kallade
horisonter.

Konnektivitet

Möjligheten till spridning och fria passager för djur, växter, sediment
och organiskt material i uppströms och nedströms riktning samt från
vattendraget till omgivande landområden.

Kreotop

En kreotop blir genom sin sammansättning av strukturer en potentiell
livsmiljö för olika arter eller artgrupper. En kreotop skiljer sig från den
traditionella och historiskt uppkomna småbiotopen genom att den är
medvetet anlagd i syfte att gynna en uppsättning av arter eller
artgrupper.

Kulturspår

Historiska landskapselement som alléer, småvatten, odlingsrösen,
åkerrenar, stenmurar, åkerholmar, solitärträd, öppna diken och
brukningsvägar som ger spår av människans historiska användning av
marken.

Meander, meandring

Lugnt flytande vattendrag i områden med lätteroderade sediment kan
bilda regelbundna bågar, så kallad meandrar. Meanderlopp är mycket
spektakulära former i älvlandskap. På grund av processerna i
meanderlopp bildas typiska former, såsom erosionsbranter i
vattendragets yttersvängar och älvvallar i innersvängarna.

Monokultur

Ett system för odling av jordbruksgrödor, där man bara odlar ett
växtslag åt gången. Begreppet används numer även om skogsbruk och
avser då trädslagsrena bestånd som uppkommit genom plantering eller
sådd.

Nyckelarter

En art som har stor betydelse för andra arters överlevnad i ett
ekosystem.

Resiliens

Ett systems förmåga att stå emot stress och förändring samt att
återuppbygga viktiga funktioner efteråt.

Ruderatmark

Mark som ofta störs av mänsklig verksamhet. Detta gör att marken ligger
öppen, utan täckande växtlighet, under stora delar av tiden.

Rödlistan

Rödlistning är ett system som utvecklats av Internationella
naturvårdsunionen (IUCN) för att utvärdera tillståndet för arter i
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naturen. Den svenska rödlistan är en prognos över risken för enskilda
arter att dö ut i Sverige. Rödlistan är till hjälp för att identifiera vilka
arter, och utifrån arternas ekologi vilka miljöer, som behöver åtgärder
för att arternas tillstånd skall förbättras. Den är ett hjälpmedel för att
kunna göra naturvårdsprioriteringar, men den har ingen juridisk status.
Rödlistan tas fram av ArtDatabanken och fastställs av Naturvårdsverket
och Havs- och vattenmyndigheten.
Skoglig kontinuitet
Skogliga värdekärnor

Skogsbestånd eller skogar som utifrån bestånds-, struktur- eller
artförhållanden bedömts ha en stor betydelse för skyddsvärd fauna och
flora och/eller för en prioriterad skogstyp. Nyckelbiotoper och
naturvärdesobjekt ingår normalt som en delmängd i begreppet
värdekärna.

Skogskubikmeter (m3sk)

Beskriver ett träds eller skogsområdes virkesvolym. Måttet innefattar
hela stammens volym ovan stubbhöjd inklusive bark och topp, men inte
grenar och rötter.

Sociotop

En avgränsad plats som har en viss sammansättning av bruksvärden och
betydelser. Används för att beskriva utemiljöerna och deras
upplevelsevärden.

Spridningskorridorer

Likartad "korridor" genom naturen som binder samman olika
områden och fungerar som spridningsväg för växter och djur.
Exempel på spridningskorridorer är trädbevuxna kantzoner längs
stränder och vattendrag.

Succession

En stegvis förändring av ett ekosystem där växter, djur eller deras
samhällen avlöser varandra på en växtplats. Naturvärdena är ofta högre
i sena successionsstadier än i tidiga.

Topografi

Beskriver ett områdes terrängförhållanden, som till exempel
kupering, lutning, nivåskillnader och hur mycket vatten som finns i
marken.

Utomhuspedagogik

Är ett pedagogiskt förhållningssätt som syftar till växelspel mellan
upplevelse och reflektion grundat på upplevelser i autentiska
situationer.

Värdetrakt

Ett landskapsavsnitt med särskilt höga ekologiska bevarandevärden.
Värdetrakter har en väsentligt högre täthet av värdekärnor för djur- och
växtliv inklusive biologiskt viktiga strukturer, funktioner och processer
än vad som finns i vardagslandskapet.
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Bilaga 1. Färdplan för ett hållbart län – fyra åtgärdsprogram för
Uppsala läns miljömålsarbete
Trots att miljöarbetet varit framgångsrikt inom många områden är nuvarande åtgärder inte
tillräckliga för att nå miljömålen vare sig nationellt eller i Uppsala län. På flera områden går
utvecklingen åt rätt håll, men åtgärdstakten är inte tillräckligt hög och naturens återhämtning går
inte tillräckligt fort. Det finns därför ett behov av att öka takten i genomförandet av konkreta
åtgärder för att uppnå miljömålen.
Länsstyrelsen har ett regeringsuppdrag som består i att vägleda och samordna länets arbete med de
nationella miljömålen. Uppdraget omfattar att upprätta och genomföra regionala åtgärdsprogram för
att öka takten i genomförandet av åtgärder som bidrar till att länets miljötillstånd förbättras och att
miljömålen nås.
Länsstyrelsen har i samråd med Uppsala läns miljöoch klimatråd valt att genomföra uppdraget genom
att ta fram fyra regionala åtgärdsprogram under
begreppet Färdplan för ett hållbart län, figur 1.
Varje åtgärdsprogram samlar åtgärder för länets
aktörer inom ett temaområde och varje program
har en fyraårig genomförandeperiod. Programmens
temaområden är:
•
•
•
•

Klimat och energi
Ekosystem och biologisk mångfald
Vatten
Samhällsutveckling

Åtgärdsprogrammen ska stimulera ökad samverkan
inom miljöarbetet där länet kan nå en större
Figur 1. De fyra åtgärdsprogrammen som
förändring när olika lokala och regionala aktörer
tillsammans omfattar åtgärder för samtliga
arbetar tillsammans mot samma mål. Programmen
miljömål under begreppet Färdplan för ett
omfattar tillsammans arbete med samtliga Sveriges
hållbart län.
miljömål som länet berörs av (15 av 16 miljömål, ej
mål 14 Storslagen fjällmiljö). För mer information om miljömålen hänvisas till bilaga 2 samt till
webbplatsen för Sveriges miljömål.123
Mycket bra miljöarbete pågår redan i Uppsala län. Det finns ett stort engagemang hos såväl offentlig
och ideell sektor, universitet, näringsliv som hos enskilda individer för att minska miljöpåverkan och
hitta långsiktigt hållbara lösningar. Genom åtgärdsprogrammen stärks och förtydligas det
gemensamma regionala miljöarbetet.
Ett samlat och kraftfullt regionalt och lokalt ledarskap är avgörande för att nå miljömålen. 2017
bildades Uppsala läns miljö- och klimatråd för att ytterligare stärka samverkan på strategisk nivå och
ge förutsättningar för att möta de utmaningar som följer av att vara ett län i stark tillväxt. En god
samverkan i länet skapar en bra grund för att utveckla de ekonomiska, sociala och miljömässiga
dimensionerna av hållbar utveckling. En av rådets främsta uppgifter är att vara aktiv i framtagande
123

Sveriges miljömål (2020). Hämtad från: https://www.sverigesmiljomal.se/
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och genomförande av åtgärdsprogrammen inom Färdplan för ett hållbart län. Rådet är också en
viktig arena för fördjupad analys och samsyn kring länets miljöutmaningar. Medlemmar i rådet är
kommuner, myndigheter och organisationer som genom sin verksamhet har stor påverkan på länets
miljöutveckling.124
En hållbar utveckling i Uppsala län handlar om både miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. De
fyra åtgärdsprogrammen är inriktade på den miljömässiga dimensionen genom att miljömålen står i
fokus. Vid framtagandet av åtgärder beaktas även de andra två hållbarhetsaspekterna i den mån det
är möjligt. Det regionala tillväxtarbetet har stor betydelse för hur miljötillståndet utvecklas i länet och
omställningen till ett hållbart samhälle kan utgöra en viktig drivkraft för regional tillväxt.
De fyra delarna av Färdplan för ett hållbart län relaterar till
flera andra program, styrdokument och lagkrav samt redan
pågående arbete som syftar till att stärka miljöarbetet inom
olika samhällsområden. Åtgärderna i respektive
åtgärdsprogram kommer att kopplas till de insatser som
redan görs inom området och samordnas med övriga
regionala program.

Exempel på pågående arbete som utgör
viktiga förutsättningar för
genomförandet av åtgärdsprogram för
miljömål är:
-

Samhällsplanering
Skydd av naturmiljöer och arter
Restaurering av sjöar och vattendrag
Landsbygdsutveckling
Jordbruksstöd
Vattenförvaltning
Klimat- och energiarbete
Tillsyn och prövning av miljöfarlig
verksamhet

Medlemmar i Uppsala miljö- och klimatråd: Enköpings kommun, Heby kommun, Håbo kommun, Knivsta kommun, Tierps kommun,
Uppsala kommun, Älvkarleby kommun, Östhammars kommun, Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala Universitet, Skogsstyrelsen, Region
Uppsala, Upplands lokaltrafik, Uppsala vatten, Energikontoret Mälardalen, Biodriv Öst, Naturskyddsföreningen Uppsala län, Lantbrukarnas
riksförbund, Uppsala handelskammare, STUNS
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Bilaga 2. Sveriges miljömål och internationella mål med koppling till
ekosystem och biologisk mångfald
Sveriges miljömål
Det svenska miljömålssystemet ska vara politiskt vägledande och består av ett generationsmål, 16
miljökvalitetsmål samt 17 etappmål inom områdena avfall, biologisk mångfald, farliga ämnen och
klimat. Miljömålen är beslutade av riksdagen och är de nationella mål som bidrar till att vi uppnår
den ekologiska dimensionen av de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.
Generationsmålet är ett inriktningsmål för miljöpolitiken. Målet ger vägledning om de värden som
ska skyddas och den samhällsomställning som krävs för att nå det miljötillstånd som beskrivs av
miljökvalitetsmålen. Generationsmålet ger tyngd och drivkraft för miljöarbetet mot bland annat
återhämtade ekosystem, bevarad biologisk mångfald och natur- och kulturmiljövärden, hushållning
med naturresurser samt hållbara konsumtionsmönster.
Miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till. Varje
miljökvalitetsmål har preciseringar vilka förtydligar målet och används i det löpande
uppföljningsarbetet. Uppföljning av målen görs årligen både på regional och nationell nivå. Utöver
det görs vart fjärde år fördjupade utvärderingar på nationell nivå.
Etappmålen som finns beslutade inom miljömålssystemet ska göra det lättare att nå
generationsmålet och miljömålen samt identifierar en önskad omställning av samhället. Tio etappmål
har beslutats inom området biologisk mångfald:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ekosystemtjänster och resiliens
Betydelsen av den biologiska mångfalden och värdet av ekosystemtjänster
Hotade arter och naturtyper
Invasiva främmande arter
Kunskap om genetisk mångfald
Helhetssyn på markanvändningen
Skydd av landområden, sötvattensområden och marina områden
Miljöhänsyn i skogsbruket
Ett variationsrikt skogsbruk
En dialogprocess i ett nationellt skogsprogram

Det finns även två etappmål inom hållbar stadsutveckling med tydliga kopplingar till ekosystem och
biologisk mångfald:
•
•

Metod för stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer
Integrering av stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer

Sveriges strategi för biologisk mångfald (2014) presenteras i propositionen En svensk strategi för
biologisk mångfald och ekosystemtjänster125. Strategin består av de tio etappmålen för biologisk
mångfald och ekosystemtjänster samt hållbar markanvändning, dessutom innefattas ytterligare
insatser som bidrar till att nå miljökvalitetsmålen, generationsmålet samt internationella mål.126
Regeringskansliet, Miljödepartementet (2013). En svensk strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster, Regeringens
proposition 2013/14:141.
126
Sveriges miljömål (2020). Hämtad från: https://www.sverigesmiljomal.se/
125
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ekosystemen är försumbar. Halterna av
naturligt förekommande ämnen är nära
bakgrundsnivåerna.

Uppsala län berörs av 15 av de 16
miljökvalitetsmålen (länet berörs ej av mål 14.
Storslagen fjällmiljö). Samtliga
miljökvalitetsmål samt generationsmålet
presenteras nedan:

Skyddande ozonskikt
Ozonskiktet ska utvecklas så att
det långsiktigt ger skydd mot
skadlig UV-strålning.

Generationsmålet
Det övergripande målet för
miljöpolitiken är att till nästa
generation lämna över ett
samhälle där de stora
miljöproblemen är lösta, utan att orsaka
ökade miljö- och hälsoproblem utanför
Sveriges gränser.

Säker strålmiljö
Människors hälsa och den
biologiska mångfalden ska
skyddas mot skadliga effekter av
strålning.

Begränsad klimatpåverkan

Ingen övergödning

Halten av växthusgaser i
atmosfären ska i enlighet med på
klimatsystemet inte blir farlig.
Målet ska uppnås på ett sådant
sätt och i en sådan takt att den biologiska
mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen
säkerställs och andra mål för hållbar
utveckling inte äventyras. Sverige har
tillsammans med andra länder ett ansvar för
att det globala målet kan uppnås.

Halterna av gödande ämnen i
mark och vatten ska inte ha
någon negativ inverkan på
människors hälsa,
förutsättningar för biologisk
mångfald eller möjligheterna till allsidig
användning av mark och vatten.
Levande sjöar och vattendrag
Sjöar och vattendrag ska vara
ekologiskt hållbara och deras
variationsrika livsmiljöer ska
bevaras. Naturlig
produktionsförmåga, biologisk mångfald,
kulturmiljövärden samt landskapets
ekologiska och vattenhushållande funktion ska
bevaras, samtidigt som förutsättningar för
friluftsliv värnas.

Frisk luft
Luften ska vara så ren att
människors hälsa samt djur,
växter och kulturvärden inte
skadas.

Bara naturlig försurning
De försurande effekterna av
nedfall och markanvändning ska
underskrida gränsen för vad
mark och vatten tål. Nedfallet av
försurande ämnen ska inte heller
öka korrosionshastigheten i markförlagda
tekniska material, vattenledningssystem,
arkeologiska föremål och hällristningar.

Grundvatten av god kvalitet
Grundvattnet ska ge en säker
och hållbar
dricksvattenförsörjning samt
bidra till en god livsmiljö för
växter och djur i sjöar och vattendrag.

Giftfri miljö
Förekomsten av ämnen i miljön
som har skapats i eller utvunnits
av samhället ska inte hota
människors hälsa eller den
biologiska mångfalden. Halterna av
naturfrämmande ämnen är nära noll och
deras påverkan på människors hälsa och
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Hav i balans samt levande kust och
skärgård

Storslagen fjällmiljö
Fjällen ska ha en hög grad av
ursprunglighet vad gäller
biologisk mångfald,
upplevelsevärden samt naturoch kulturvärden. Verksamheter i fjällen ska
bedrivas med hänsyn till dessa värden och så
att en hållbar utveckling främjas. Särskilt
värdefulla områden ska skyddas mot ingrepp
och andra störningar.

Västerhavet och Östersjön ska
ha en långsiktigt hållbar
produktionsförmåga och den
biologiska mångfalden ska
bevaras. Kust och skärgård ska ha en hög grad
av biologisk mångfald, upplevelsevärden samt
natur- och kulturvärden. Näringar, rekreation
och annat nyttjande av hav, kust och skärgård
ska bedrivas så att en hållbar utveckling
främjas. Särskilt värdefulla områden ska
skyddas mot ingrepp och andra störningar

God bebyggd miljö
Städer, tätorter och annan
bebyggd miljö ska utgöra en god
och hälsosam livsmiljö samt
medverka till en god regional och
global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas
till vara och utvecklas. Byggnader och
anläggningar ska lokaliseras och utformas på
ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt
god hushållning med mark, vatten och andra
resurser främjas.

Myllrande våtmarker
Våtmarkernas ekologiska och
vattenhushållande funktion i
landskapet ska bibehållas och
värdefulla våtmarker bevaras för
framtiden.

Levande skogar
Skogens och skogsmarkens värde
för biologisk produktion ska
skyddas samtidigt som den
biologiska mångfalden bevaras
samt kulturmiljövärden och
sociala värden värnas.

Ett rikt växt- och djurliv
Den biologiska mångfalden ska
bevaras och nyttjas på ett
hållbart sätt, för nuvarande och
framtida generationer. Arternas
livsmiljöer och ekosystemen samt deras
funktioner och processer ska värnas. Arter ska
kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd
med tillräcklig genetisk variation. Människor
ska ha tillgång till en god natur- och
kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som
grund för hälsa, livskvalitet och välfärd.

Ett rikt odlingslandskap
Odlingslandskapets och
jordbruksmarkens värde för
biologisk produktion och
livsmedelsproduktion ska
skyddas samtidigt som den biologiska
mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras
och stärks.
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Agenda 2030
År 2015 enades FN:s generalförsamling om en gemensam plan för en hållbar framtid genom att anta
Agenda 2030 som innehåller 17 globala mål för hållbar utveckling. Målen ska vara vägledande för
beslut såväl för FN som för alla medlemsnationer. Bakom beslutet ligger insikten om att vi idag är
den första generationen som kan utrota fattigdomen, och sannolikt den sista som kan stoppa
klimatförändringarna. Agendan bygger på idén om tre dimensioner av hållbar utveckling, den
ekonomiska, den sociala och den ekologiska, som alla beroende av varandra. De 17 globala målen
(figur 2) med sammanlagt 169 delmål handlar om att bygga en mer rättvis och jämställd värld inom
planetens gränser. De globala målen ska balansera och integrera de tre dimensionerna av hållbar
utveckling. Den miljömässiga dimensionen av Agenda 2030 tas omhand inom det svenska
miljömålsarbetet.

Figur 2. De 17 globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030

Åtgärderna som beskrivs i åtgärdsprogrammet för ekosystem och biologisk mångfald bidrar framför
allt till uppfyllelse av mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald, men även till uppfyllelse av mål och
delmål för mål 2 Ingen hunger, mål 3 God hälsa och välbefinnande, mål 4 God utbildning för alla, mål
6 Rent vatten och sanitet för alla, mål 11 Hållbara städer och samhällen, mål 12 Hållbar konsumtion
och produktion samt av mål 14 Hav och marina resurser.

Mål 15. Ekosystem och biologisk mångfald
Målet är att skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade
ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka
markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald. 127Det finns tolv
delmål som direkt eller indirekt ger en inriktning för arbetet med att stärka,
restaurera och skydda viktiga ekosystem samt öka och bevara den biologiska
mångfalden.
För övriga globala mål som har koppling till ekosystem och biologisk mångfald se mål och delmål på
webbplatsen för globala målen.128
127 Globala målen (2020). Ekosystem och biologisk mångfald. Hämtad från: https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/mal-15ekosystem-och-biologisk-mangfald/

128

Globala målen (2020). https://www.globalamalen.se/
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Bilaga 3. Naturen i Uppsala län
Nedan ges en kort beskrivning av naturmiljöer i Uppsala läns vattenlandskap, jordbrukslandskap och
skogslandskap. En mer fullständig beskrivning återfinns bland annat i länsstyrelsens rapporter
Ansvarsarter och ansvarsnaturtyper i Uppsala län (2015), samt Grön infrastruktur i Uppsala län
(2019).
Mångfalden av växter och djur i Uppsala län såväl som i Sverige och övriga världen lever i en mosaik
av olika naturtyper och ekosystem. Biologisk mångfald i Uppsala län idag är en kombination av
naturliga miljöer och processer och ett resultat av biologiska kulturarv, det vill säga hur människan på
ett småskaligt och varsamt sätt brukat marken under tusentals år.129 Naturförutsättningarna och
brukandet har medfört goda förutsättningar för en hög biologisk mångfald. Olika typer av störningar
har genom tiderna präglat ekosystemen och deras sammansättningen av arter.130
Uppsala län är geografiskt väl avgränsat med Dalälven i nordväst, Roslagskusten i nordost och
Mälaren i söder. Länet är i många avseenden variationsrikt. En viktig förutsättning för artrikedom är
mötet mellan nordliga, sydliga och östliga arter som alla trivs i länet på grund av skillnaderna i klimat
mellan länets olika delar. Länet är ett geologiskt ungt landområde som relativt sent täcktes av vatten
och jordarterna är till stor del en följd av den senaste istiden. Den flacka landhöjningskusten, den
kalkrika jordmånen, rullstensåsarna och den storblockiga moränen ger goda förutsättningar för
många olika arter och naturtyper i länet. Uppsala län hyser ett flertal livsmiljöer som är värdefulla ur
ett nationellt och europeiskt perspektiv. Det är exempelvis ädellövskog, äldre barrskog såsom
exempelvis kalkbarrskog samt gräsmarker, ekhagar och sandmiljöer. Länets skärgård är unik.
Mosaiken av havsvikar med olika blandningar av sött och salt vatten ger en rik biologisk mångfald.
Uppsala läns landareal består till mer än hälften av skogsmark. Skogen bildar tillsammans med
jordbruksmark ett mosaiklandskap, genomsyrat av ett nätverk av öppna myrar, sjöar och vattendrag.
Fördelningen av Uppsala läns landareal visas i figur 1. Landarealen utgörs till 62 procent av produktiv
skogsmark. 24 procent av landarealen används som jordbruksmark, det vill säga åker eller
naturbetesmark. Myr- och bergimpediment utgör tillsammans 6 procent. Bebyggd mark, 5 procent av
länet, utgörs av exempelvis hårdgjorda ytor inom tätort, hävdad tomt- och industrimark, parker och
diverse anläggningar avsedda för andra ändamål än skogsbruk. Övrig mark, som står för 3 procent av
länets landareal, utgörs av kraftledningar på förutvarande skogsmark, vägar, järnvägar samt annan
mark såsom upplagsplatser, grustag med mera.131 Endast fem procent av länet utgörs av vatten,
undantaget havsvatten (ingår inte i figur 1).132
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Formas (u.å). Biologisk mångfald på tre nivåer. Hämtad från: https://formas.se/download/18.7d9f1b25167c61c5af36abbb
Länsstyrelsen i Uppsala län (2015). Ansvarsarter och ansvarsnaturtyper i Uppsala län, 2015:03.
131 SLU (2020). Riksskogstaxeringen. Hämtad från: https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/riksskogstaxeringen/
132 SCB (2019). Hitta statistik. Hämtad från: https://www.scb.se/hitta-statistik
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Figur 1. Landareal fördelad på traditionella ägoslag, 1000 hektar; procent. Femårsmedelvärde 2014–2018. 100%=812 000
hektar Källa: Riksskogstaxeringen, SLU

Vattenlandskapet

Vattenlandskap i Uppsala län. Foto: Bergslagsbild

Uppsala län består av endast fem procent vatten, exklusive havsvatten.133 Länet avgränsas i stort av
Mälaren i söder, Sagån i väster, Dalälven i norr och Östersjön samt en del av södra Bottenhavet i
öster. Länsstyrelsen pekar ut fem ansvarsnaturtyper och 37 ansvarsarter knutna till vattenmiljöer.134
De naturtyper som Uppsala län har särskilt stort ansvar för är grunda vågexponerade hårdbottnar
(rev), små öar och skär i Östersjön, havsstrandängar, grunda trösklade havsvikar (laguner),
kransalgssjöar och rikkärr. Sjöar och vattendrag bedöms som viktiga livsmiljöer för 42 av de
rödlistade arterna som förekommer i länet.
De marina miljöerna är varierade, från trösklade havsvikar, mjuka och hårda bottnar, skär och mindre
öar samt utsjöbankar. Ytvattnet har en salthalt på omkring fem promille men är lägre i
innerskärgården och vid vattendragsmynningar. 135 De kustmynnande vattendragens
mynningsområden är viktiga habitat. Dalälvens, Tämnaråns och Olandsåns mynningsområden utgörs
av naturtypen estuarier (större flod- och åmynningar) där sötvatten blandas med det saltare
havsvattnet. Naturtypen har en komplex artsammansättning med såväl djur som växter av marint,
limniskt och brackvattensursprung.
Landhöjningen är fem till sex millimeter per år och ger upphov till speciella strandnära biotoper som
flador, rikkärr och landhöjningsskog. Den grunda landhöjningskusten är unik, med stora områden
präglade av strandförskjutning och avsnörning av grunda havsvikar. Vattenvegetationen är ofta rik i
dessa så kallade laguner och det särskilt utmärkande är de känsliga kransalgerna. Tack vare en tidig
uppvärmning på våren utgör lagunerna goda lek- och uppväxtmiljöer för fisk. Naturtypen är även en
viktig livsmiljö för änder, måsfåglar och vadare. Lagunerna genomgår en naturlig succession då de
med tiden snörs av till glosjöar som sedan kan övergå till rikkärr eller sumpskogar. Längs med
skyddade stränder finns havsstrandängar. De skiljer sig beroende på om de hävdas, störs av isskav
eller är helt ohävdade. Liksom i de flesta andra kantzoner kan artrikedomen vara mycket hög. De
flesta av länets havsstrandängar är små, men de större är mycket viktiga för rastande fåglar.

SCB (2019). Hitta statistik. Hämtad från: https://www.scb.se/hitta-statistik
Länsstyrelsen i Uppsala län (2015). Ansvarsarter och ansvarsnaturtyper i Uppsala län, 2015:03.
135 Svealandskusten (2014). Salthalten betyder mycket. Hämtad från: https://www.havet.nu/svealandskusten/?d=3344#5
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Skärgården är varierad med ett stort antal skogklädda öar och exponerade skär, som ofta hyser en rik
och skyddsvärd fågelfauna. Fågelskär med mås- och tärnkolonier fungerar som en egen biotop där
flera arter av till exempel änder och vadare häckar i skydd av kolonierna. De grunda, solbelysta
hårdbottnarna karaktäriseras av ett produktivt växt- och djursamhälle. Reven erbjuder livsmiljö, föda
och leklokaler för många fiskarter och är därför ofta mycket produktiva.
Uppsala läns sjöar och vattendrag kan grovt delas in i tre olika kategorier – Dalälven, Övriga
kustmynnande vatten samt Mälaren och mälarmynnande vatten. Länets vattendrag är till stor del
uppdämda och uträtade men det finns även många inslag av höga eller mycket höga naturvärden.
Här finns exempelvis Dalälven med utbredda fjärdar som bryts av trängre forsområden och
svämmiljöer med svämlövskogar och älvängar med hög artrikedom, kustmynnande större och
mindre vattendrag med delvis naturliga strömsträckor samt Mälarmynnande slättlandsåar där vissa
utgör goda spridningsvägar för fisk.
Av länets relativt få sjöar är de flesta näringsrika och grunda på grund av tidigare sjösänkningar. I
Uppsala län finns grunda kalkrika sjöar i landhöjningsområden med relativt näringsfattigt vatten och
med en vegetation som domineras av kransalger, så kallade kransalgsjöar. Vattnet i dessa sjöar är
klart eftersom växterna lagrar närsalter och bromsar vågrörelser. Det kan även vara brunfärgade,
humösa, sjöar i anslutning till rikkärr eller källpåverkade myrar. Förutom kransalger kan vegetationen
domineras av kalkkrävande brunmossor. Mälaren är naturligt näringsrik. Sjöns tillrinningsområden
domineras av näringsrika lerjordar med hög andel jordbruksmark. Det tillrinnande vattnet är rikt på
näringsämnen och växtligheten i sjön är därför stort. Det gynnsamma klimatet kring Mälaren
återspeglas i dess vegetation och sjön är rik på vattenväxter.
Våtmarker finns spridda i hela länet. Våtmarksinventeringen som genomfördes från 1980-talet och
framåt visar tätheter av våtmarksobjekt längs Dalälven och området söder och väster om sjön
Tämnaren. Även längs kusten samt närmre gränsen mot Stockholms län finns högre tätheter av
våtmarker. Det största sammanhängande våtmarksområdet i länet är Florarna, där naturskogsartade
skogar och våtmarker utgör en komplex mosaik. Många av de större våtmarksområdena i länet är
våtmarker i skogsdominerade landskap. Men det finns även en del rika våtmarksvärden i
odlingslandskapet, till exempel kring Hjälstaviken. Den kalkhaltiga moränen som främst återfinns i de
norra delarna av länet ger upphov till kalkrika våtmarker i området, så kallade rikkärr, med speciella
förutsättningar för artrikedom. Rikkärr är en utpekad ansvarsnaturtyp för Uppsala län och de
utmärker sig genom att vara de artrikaste våtmarkerna med många specialiserade arter kärlväxter,
mossor, landmollusker och svampar.

Jordbrukslandskapet
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Jordbrukslandskap i Uppsala län. Foto: Bergslagsbild

Omkring en femtedel av Uppsala län är jordbruksmark och av den är 90 procent åker och 10 procent
betesmark. Jordbrukslandskapet i Uppsala län har både bördig slättbygd med produktiv åkermark
och en skogsbygd där inslaget av beteshagar och vallodling är stort. Slättbygden övergår i söder till så
kallad Mälarbygd, ett landskap dominerat av sprickdalar och styv åkerlera, öppna lerslätter avbrutna
av moränryggar och mindre skogsområden samt ekbackar och lövskogspartier. I länets östra delar
återfinns dessutom så kallad kustbygd. Kustbygden känns igen på sin kuperade terräng med små,
slingrande åkermarker omgivna av morän- och hällmarker. Här finns relativt många traditionella drag
bevarade.
Biologisk mångfald i jordbrukslandskapet handlar om vilda arter av växter och djur såväl som odlade
växter och jordbrukets husdjur. Många arter har även stor betydelse för människan, exempelvis
genom ekosystemtjänster som pollinering av grödor och kontroll av skadeinsekter. Samtidigt är ett
artrikt och varierat landskap något som många människor uppskattar. För avel och växtförädling är
variationen viktig och gener från traditionella raser och sorter ger möjlighet till urval och utveckling
vid förädlingsarbete även i framtiden. Det kan även finnas egenskaper som vi ännu inte förstått är till
nytta. Denna tillgång av gener som finns i traditionella djurraser och växtsorter, men även i vilda
växter och djur, kan ha betydelse för framtidens livsmedelsförsörjning och vid utveckling av nya
grödor eller odlingsmetoder.
Jordbrukslandskapet är format av människan och är en del av det svenska kulturarvet. Genom att
bevara och utveckla ett varierat landskap bidrar jordbruket till biologisk mångfald. Betesdjur är till
exempel nödvändiga för att vi ska kunna ha kvar ett omväxlande landskap med både åkrar och
betesmarker. Utan betesdjur växer många marker igen med skog. I slättlandskapet kan det
exempelvis vara viktigt att bevara våtmarker, obrukade marker, träd, buskar och snår för att djur och
växter ska trivas. Miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap handlar både om att bevara
jordbruksmarkens produktionsförmåga och odlingslandskapets natur- och kulturvärden.
Uttrycket "äng är åkers moder" visar hur viktig ängen har varit i vårt land. Från ängen fick bonden
vinterfoder till djuren som i sin tur gav gödsel till åkern. Ängens storlek var därför viktig för hur stor
åker bonden kunde odla och även för skördens storlek. I dagens jordbruk har kopplingen mellan äng
och åker upphört. Vinterfodret tas numera från vallen, det vill säga åkrar som odlas med gräs, och
växtnäringen kommer både från stallgödsel och mineralgödsel. Ängsbruket har därmed mer eller
mindre upphört och ängarna utgör numera endast en bråkdel av deras forna arealer.
Länsstyrelsen pekar ut tre ansvarsnaturtyper och 54 ansvarsarter i jordbrukslandskapet136. De
naturtyper som Uppsala län har särskilt stort ansvar för är svämängar, torrängar och öppna
sandmiljöer. Svämängar finns främst längs Dalälven och gynnas av både översvämningar och hävd.
Torrängar är ört- och gräsdominerade miljöer på torr mark, även på hällmark, med sparsamt buskoch trädskikt. De kan delas upp i underklasser och finns ofta i mosaik med friskare gräsmarker. Flera
arter i torrängar gynnas av sent, extensivt bete. Öppna sandmiljöer är idag en bristvara i naturen,
varför även människoskapade miljöer är viktiga. Flera av ansvarsarterna är fjärilar och skalbaggar,
vilka under någon del av sin livscykel är beroende av någon värdväxt.

136

Länsstyrelsen i Uppsala län (2015). Ansvarsarter och ansvarsnaturtyper i Uppsala län, 2015:03.
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Skogslandskapet

Skogslandskap i Uppsala län. Foto: Camilla Wessberg

Produktiv skogsmark utgör 62 procent av landarealen i Uppsala län (506 000 hektar). Produktiv
skogsmark är mark som är lämplig för skogsproduktion och inte väsentligen används till annat
ändamål, samt producerar minst 1 skogskubikmeter (m3sk) per hektar och år.137 Av länets skogsmark
är 14 procent undantagen från skogsbruk, antingen genom formellt skydd (5,6 procent), genom
markägares frivilliga avsättningar (3,6 procent) eller för att den utgörs av improduktiv skogsmark (4,8
procent), se figur 3. Den formellt skyddade marken utgörs av både produktiv och improduktiv
skogsmark. Total andel improduktiv skogsmark i länet är 5,5 procent. 138 86 procent av all skogsmark i
länet används alltså för skogsproduktion. Detta medför att de åtgärder för att gynna naturvärden och
biologisk mångfald i den brukade skogen är av avgörande betydelse för den biologiska mångfalden
liksom ett utökat skydd i form av frivilliga avsättningar och formellt skydd. En god naturhänsyn gör
att den biologiska mångfalden och variationen i det brukade skogslandskapet bevaras och
utvecklas i samband med de skogliga åtgärderna.
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skogsmark
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improduktiv skogsmark
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Figur 3: Skogsmark, varav delar undantagna från skogsbruk. Skogsstyrelsen rapport 2019/18.

SLU (u.å) Riksskogstaxeringen. Hämtad från: www.slu.se/riksskogstaxeringen
Skogsstyrelsen (2019). Statistik om formellt skyddad skogsmark, frivilliga avsättningar, hänsynsytor samt improduktiv skogsmark.
Redovisning av regeringsuppdrag. Rapport 2019/18.
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Vissa skogsmiljöer är av särskilt intresse för den biologiska mångfalden i Uppsala län, så kallade
ansvarsnaturtyper. Dessa naturtyper är av nationellt intresse och har en relativt stor andel av den
nationella förekomsten i länet. Länsstyrelsen pekade 2015 ut sex ansvarsnaturtyper och 121
ansvarsarter i skogsmiljöer. De skogsmiljöer som Uppsala län har särskilt stort ansvar för är
kalkbarrskogar, asprika skogar, ädellövskogar, svämskogar och åsbarrskogar. Andra skogliga
naturtyper som är viktiga i länet är landhöjningsskogar, större myr- och skogsmosaiker samt
skärgårdsnaturskogar. Länet är ett av de mest variationsrika barrskogsområdena i Sverige. 139
Kalkbarrskogar förekommer främst i nordöstra delen av länet, där depositionen av kalk var störst och
urlakningen har pågått under en kortare tid. I länets kalkbarrskogar finns ett stort antal rödlistade
mykorrhizasvampar, vilka är knutna till gran eller tall på kalkrik mark. Dessa överlever normalt inte en
slutavverkning. Även gödsling, igenväxning och upphörd hävd kan vara ett hot mot
mykorrhizasvamparna. Länets kalkbarrskogar har dessutom en rik förekoms av guckusko.
Uppsala läns skogar har, i förhållande till andra län, en hög andel asp med en god föryngring. Rik
förekomst av asp hittar man i olika skogsmiljöer i länet, till exempel i blockrika skogar eller som
successionsskogar på tidigare öppen mark eller brandfält. Skogar med rik förekomst av asp
förekommer spritt över länet, med viss tyngdpunkt kring Vällen, Dalälven och i Uppsalatrakten. De
flesta ansvarsarter i asprika skogar utgörs av skalbaggar som är beroende av död aspved, till exempel
den starkt hotade cinnoberbaggen. Kontinuitet av gammal asp och död aspved är viktig för
bevarande av den biologiska mångfalden i asprika skogar.
Uppsala län ligger på gränsen för utbredningen av ädellövskogar. Ädellövträd finns spridda i hela
länet, men de mest skogspräglade ädellövmiljöerna finns kring Mälaren, i trakten kring Länna och
sjön Vällen samt vid Dalälven. Ädellövmiljöer är den ansvarsnaturtyp med flest utpekade
ansvarsarter, varav många är mark- och vedlevande svampar. Skogar med regelbundna
översvämningar är värdefulla miljöer för många arter. Sådana miljöer finns vid Dalälven och kring
glupar, vilka är särskilt rikt förekommande nordväst om Uppsala. Översvämningarna missgynnar gran
vilket gör att dessa miljöer ofta är lövträdsdominerade. Den biologiska mångfalden gynnas av den
rika förekomsten av ädellövträd och asp samt av den höga luftfuktigheten. Åsbarrskogar växer på de
sandiga rullstensåsarna som löper i nord-sydlig riktning i länet. De övre delarna av åsarna är torra och
på dessa växer tallskog medan gran- och blandskog ofta växer längs åsens sluttningar. Kalavverkning,
exploatering, tjockare humustäcken och mörkare skogar är viktiga hot mot arterna och naturtypen.
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Länsstyrelsen i Uppsala län (2015). Ansvarsarter och ansvarsnaturtyper i Uppsala län, 2015:03.
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Inbjudan att anta hållbarhetslöfte för att bevara
och öka biologisk mångfald Uppsala län
Ekosystemens livskraft och variation är hotad på många sätt över
hela jorden. Antalet arter som hotas av utrotning ökar ständigt och
inom en tioårsperiod kan en miljon djur- och växtarter riskera att
försvinna. De åtgärder som hittills vidtagits för att skydda naturen och
ekosystemtjänsterna är otillräckliga.
Om den nuvarande utvecklingen fortsätter innebär det att de globala
Agenda 2030-målen för hållbar utveckling inte nås, inte heller nås de
mål för biologisk mångfald som FN:s konvention för biologisk mångfald
antagit. Det behövs snabba och kraftfulla insatser för att vända den
negativa utvecklingen och hejda förlusten av biologisk mångfald i miljön.
Länsstyrelsen bjuder härmed in aktörer i länet att delta i genomförandet av det
regionala åtgärdsprogrammet Färdplan för ett hållbart län – åtgärder för ekosystem
och biologisk mångfald, genom att anta hållbarhetslöften. Åtgärdsprogrammets syfte
är att samla åtgärder för att bevara och stärka biologisk mångfald i länet och att öka
takten i genomförandet av åtgärder som bidrar till att nå de nationella miljömålen och
de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.
Åtgärdsprogrammet för ekosystem och biologisk mångfald innehåller 17 åtgärder
inom sex fokusområden:
• Vattenlandskapet
• Skogslandskapet
• Jordbrukslandskapet
• Invasiva arter
• Byggd miljö
• Beteende och konsumtion
Beskrivning av åtgärderna återfinns i åtgärdsprogrammet vars genomförandeperiod är
2020-2023.
Programmets åtgärder ger förutsättningar för bred delaktighet och uppslutning till programmet

Ett hållbarhetslöfte är en frivillig avsiktsförklaring mellan länsstyrelsen och aktörer i
länet. Löftet beskriver de åtgärder en aktör
åtar sig att genomföra ur ett regionalt
åtgärdsprogram för miljömålen.
Genomförandet följs upp årligen. Inbjudan
avser Färdplan för ett hållbart län – åtgärder för ekosystem och biologisk mångfald, det andra av fyra.
Läs mer om länsstyrelsens arbete med
hållbarhetslöften i det regionala mijömålsarbetet på lansstyrelsen.se/uppsala
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Så här gör vi
1. Anmälan
Aktörer som avser anta hållbarhetslöften i
åtgärdsprogrammet anmäler detta till länsstyrelsen.
Anmälan avser bara en avsiktsförklaring och behöver
inte innehålla vilka åtgärder som avses genomföras.
Länsstyrelsen tar gärna emot en anmälan även från de
aktörer som redan gjort motsvarande avsiktsförklaring
i sitt remissyttrande till åtgärdsprogrammet. Detta
för att skapa goda förutsättningar för den fortsatta
processen, bl.a. genom en tydlig kontaktperson hos
varje aktör. Anmälan görs senast 1 september via mail
till adress: hallbarhetsloften.uppsala@lansstyrelsen.se

Hållbarhetslöftet ger
hela länet möjlighet
att bidra till ett hållbart
Uppsala län

2. Innehåll i hållbarhetslöfte
Respektive aktör förtydligar innehållet i sitt löfte genom att fylla i samtliga obligatoriska
uppgifter i exceltabell ”Förtydligande av aktörs hållbarhetslöfte” som bifogas denna
inbjudan. Ifylld tabell skickas till länsstyrelsen via mail senast 15 oktober 2019 till
adress: hallbarhetsloften.uppsala@lansstyrelsen.se
3. Länsstyrelsen ger stöd i processen
Länsstyrelsen erbjuder aktörer stöd i arbetet med att anta och förtydliga
hållbarhetslöften. Ett avstämningsmöte (via webb eller fysiskt möte) i detta syfte kan
bokas med länsstyrelsen under perioden 2020-08-19 -- 2020-10-21. Önskemål om
avstämning och förslag på mötestid mailas länsstyrelsen till adress: hallbarhetsloften.
uppsala@lansstyrelsen.se
4. Ceremoni på slottet
Den 13 november genomförs en löftesceremoni, för signering av löften på Uppsala
slott. Signering av löften görs av landshövdingen och representant från respektive
aktör.
5. Samverkan vid genomförande av åtgärder
Efter den 13 november påbörjas genomförande av antaget hållbarhetslöfte
hos respektive aktör. Länsstyrelsen kommer att möjliggöra för aktörer som har
liknande åtgärder att träffas och vid behov samverka i genomförandet av åtgärden.
Målsättningen är att samverkan inom det konkreta åtgärdsarbetet så långt som möjligt
integreras i redan befintliga nätverk inom respektive ämnesområde. Uppstart av nya
nätverk eller forum för samverkan kan bli aktuellt om behov föreligger.
Med hopp om god uppslutning i arbetet för att bevara och stärka biologisk mångfald i
Uppsala län.

Göran Enander
Landshövding i Uppsala län
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Förtydligande av hållbarhetslöfte i åtgärdsprogram Färdplan för ett hållbart län - åtgärder för ekosystem och biologisk mångfald

Tabellens syfte: Tabellen används av aktörer i Uppsala län för att ange och förtydliga innehållet i det hållbarhetslöfte aktören avser teckna med länsstyrelsen kopplat till det regionala
åtgärdsprogrammet Färdplan för ett hållbart län - åtgärder för ekosystem och biologisk mångfald.
Obligatoriska uppgifter: Uppgifter i mall på flik 2 "Fylls i av aktör" är obligatoriska* att uppge. Uppgifterna kommer att användas vid upprättande av officiellt löftesdokument samt för årlig
uppföljning av åtgärder/aktiviteter i hållbarhetslöftet.
Skicka ifylld tabell senast 23 oktober: Ifylld tabell skickas senast den 15 oktober via mail till länsstyrelsen på adress: hallbarhetsloften.uppsala@lansstyrelsen.se
Vid frågor: De aktörer som har frågor rörande tabellen, eller som önskar stöd för att utforma aktörsspecifika mål (uppföljningsbart mål för aktiviteten) kopplat till valda åtgärder/aktiviteter, kan
kontakta länsstyrelsen via mail på adress: hallbarhetsloften.uppsala@lansstyrelsen.se
Exempel: Nedan visas ett exempel på hur mall i flik 2 kan fyllas i av en fiktiv aktör som i sitt hållbarhetslöfte åtar sig att genomföra aktiviteter i åtgärd 1.
* Uppgifter om planerade kommunikationsinsatser i kolumn H (Planerad kommunikation vid genomförd åtgärd/aktivitet) kan kompletteras vid senare tillfälle.

Exempel
Datum:

200901

Aktör:

Aktör X

Kontaktuppgifter till aktörens samordnare:
Namn:
Roll:
E-mail:
Telefon:

Förnamn Efternamn
Miljöchef/VD/ordförande
förnamn.efternamn@domän.se
0xx - xxx xx xx
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Nr

Åtgärd

(Fylls i av aktör)

(Fylls i av aktör)

(Fylls i av aktör)

Åtgärd som antas i löfte
markeras med "X" i
denna kolumn

Aktiviteter som ska genomföras inom
åtgärd kopieras in från flik
Aktörsspecifikt mål
"Sammanställning aktiviteter" eller
(uppföljningsbart) för respektive
anges tydligt (om det är en "Annan
aktivitet som ska genomföras.
aktivitet…").
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(Fylls i av aktör)

Ansvarig utförarande enhet
(organisation/avdelning/förvaltning)
per aktivitet

(Fylls i av aktör, kan vid behov
kompletteras senare)

Planerad kommunikation vid
genomförd åtgärd/aktivitet

Förtydligande av hållbarhetslöfte i åtgärdsprogram Färdplan för ett hållbart län - åtgärder för ekosystem och biologisk mångfald
Datum:
Aktör:
Kontaktuppgifter samordnare hos aktör:
Namn:
E-mail:
Telefon:

(Fylls i av aktör)

vattenlandskapet

Nr

Åtgärd

1

Återskapa hållbara livsmiljöer i sjöar
och vattendrag

2

Bevara värdefulla livsmiljöer i marin
miljö

(Fylls i av aktör)

Aktiviteter som ska genomföras inom
Åtgärd som antas i löfte åtgärd kopieras in från flik
markeras med "X" i denna "Sammanställning aktiviteter" eller
kolumn
anges tydligt (om det är en "Annan
aktivitet…").

3 Bevara och återskapa våtmarker

skogslandskapet

4

Verka för ett varierat skogsbruk med
god miljöhänsyn

Öka naturvårdande skötsel i frivilliga
5 avsättningar och i formellt skyddade
områden

Öka andelen skyddad skog genom
6 frivilliga avsättningar och formellt
skydd
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(Fylls i av aktör)

(Fylls i av aktör)

Aktörsspecifikt mål
(uppföljningsbart) för respektive
aktivitet som ska genomföras.

Ansvarig utförarande enhet
(organisation/avdelning/förvaltning)
per aktivitet

(Fylls i av aktör, kan vid behov
kompletteras senare)

Planerad kommunikation vid
genomförd åtgärd/aktivitet

Jordbrukslandskapet

7

Bevara bete och slåtter i
jordbrukslandskapet

8 Öka variationen i åkerlandskapet

Byggd miljö

invasiva arter

Minska negativ påverkan på
9 biologisk mångfald från
växtskyddsmedel

10 Motverka invasiva främmande arter

11

Öka hänsyn till biologisk mångfald i
fysisk planering

12

Bevara och öka biologisk mångfald i
parker och grönområden

13

Bevara och öka biologisk mångfald i
infrastrukturens biotoper

beteende och konsumtion

Öka hänsyn till biologisk mångfald
14 genom inköp av hållbara varor och
tjänster

15

Inspirera länsinvånarna till hållbara
val som gynnar biologisk mångfald

Integrera biologisk mångfald och
16 hållbar utveckling i skola och
förskola
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beteende och k

Genomför utbildnings- och
17 informationsinsatser om biologisk
mångfald för beslutsfattare
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Sammanställning av åtgärder och aktiviteter i regionalt åtgärdsprogram Färdplan för ett hållbart län - åtgärder för minskad klimatpåverkan
Kopiera in de aktiviteter som avses genomföras i kolumn E i flik "Fylls i av aktör" .
Nr

Åtgärd

Aktiviteter
a. Genomföra kunskapshöjande aktivitet om insatser som gynnar biologisk mångfald i limniska miljöer riktat mot kommuner och markägare. Exempelvis anordna
vattendragsvandringar och träffar om vatten i landskapet.
b. Sammanställa och tillgängliggöra underlag som visar var det är prioriterat att genomföra restaureringar av sjöar och vattendrag.
c. Återskapa naturliga flöden i vattendrag, exempelvis genom att återställa översilningsytor och svämplan.
d. Kartlägga var det är särskilt prioriterat att anlägga ekologisk funktionella kantzoner.
e. Anlägga ekologiskt funktionella kantzoner med naturlig vegetation där det är särskilt prioriterat och skapa naturligare miljöer längs stränder där det är möjligt.

Återskapa hållbara livsmiljöer i sjöar
1 och vattendrag

f. Utreda möjligheterna att bredda skydds- och kantzoner mot åkermark, särskilt i områden med behov av bredare strandzon och där friluftslivet kan gynnas.
g. Skapa fler lekplatser i vattendrag genom att återskapa naturliga bottenstrukturer, till exempel öka mängden död ved och större stenar.

vattenlandskapet

h. Sammanställa och tillgängliggöra underlag för prioritering av åtgärder kopplat till dammar och vandringshinder ur både ett natur- och kulturvärdesperspektiv.
i. Skapa fria vandringsvägar för fisk och andra vandringsberoende arter i vattendrag med vandringshinder.
j. Genomföra informationsinsatser för att motverka olagligt fiske på leklokaler för hotade fiskarter, exempelvis asp.
k. Genomföra aktivitet för att öka kunskapen om länets ansvarsnaturtyp kransalgssjöar och ansvarsarter kopplade till sjöar och vattendrag.
l. Anlägga dagvattendammar för rening av dagvatten som även gynnar biologisk mångfald.
m. Utveckla rutiner för ärendehantering och tillsyn kopplat till strandskydd.
n. Förbättra rutiner för handläggning, uppföljning och tillsyn av vattenverksamheter.
o. Annan aktivitet med samma syfte som åtgärden.
a. Sammanställa och tillgängliggöra befintliga kartläggningar, inventeringar och kunskapsunderlag över marina naturmiljöer.
b. Upprätta ett planeringsunderlag över känsliga bottnar och lekplatser för fisk i marin miljö som stöd i handläggning av strandskyddsdispenser.
c. Genomföra kunskapshöjande och kompetensutvecklande aktivitet för att minska negativ påverkan på biologisk mångfald i samband med olika typer av fysiska
störningar, exempelvis rensning av vegetation och muddring.
d. Genomföra informationsinsats för hur bryggor kan konstrueras för att minska negativ påverkan på biologisk mångfald.
e. Minska påverkan vid exploatering genom exempelvis miljövänlig konstruktion av bryggor och förankringsbojor eller genom att välja rätt tidpunkt och minimera
uppgrumling vid muddring och dumpning. Extra viktigt i grunda vågskyddade områden.
f. Kartlägga och prioritera behovet av restriktioner gällande exempelvis båttrafik, muddring och andra typer av verksamhet i vatten i känsliga marina områden.

2

Bevara värdefulla livsmiljöer i marin
miljö

g. Införa begränsningar för motorbåtstrafik, båtars hastighet och storlek i de känsligaste och mest prioriterade marina områdena, till exempel i grunda
vegetationsrika vikar.
h. Använda miljövänlig teknik för att minska utsläpp av förorenande ämnen som exempelvis biocider från fritidsbåtar.
i. Utveckla rutiner för handläggning, uppföljning och tillsyn av vattenverksamheter.
j. Begränsa möjlighet till tillstånd för muddring och borttagande av trösklar där möjligheter finns att flytta hamnar och anläggningar längre ut i kusten.
k. Genomföra en översyn av länets fågelskyddsområden för att identifiera och sammanställa viktiga fågelskär som saknar skydd.
l. Genomföra minkjakt i fågelskyddsområden och andra områden som bedöms vara viktiga för fågellivet.
m. Skapa fria vandringsvägar för fisk och andra vandringsberoende arter i havsmynnande vattendrag.
n. Motverka intensivt storskaligt fiske.
o. Verka för att skydda marina miljöer exempelvis i form av bildande av marina naturreservat.
p. Utreda klimatförändringens påverkan på biologisk mångfald längs kusten.
q. Annan aktivitet med samma syfte som åtgärden.
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a. Genomföra kunskapshöjande aktivitet för skötsel av olika typer av våtmarker, särskilt riktade mot värdefulla våtmarker som exempelvis rikkärr eller mot
ansvarsarter kopplade till våtmarker.
b. Verka för skydd av våtmarker, exempelvis genom bildande av naturreservat, särskilt våtmarker utpekade i Myrskyddsplan för Sverige.
c. Inventera befintliga och potentiella våtmarker på offentligt ägd mark.
d. Sammanställa och tillgängliggöra underlag som visar var det är prioriterat att återskapa och restaurera våtmarker i länet.
e. Ta fram en regionalt anpassad praktisk handbok för restaurering, nyskapande och skötsel av våtmarker.
f. Utveckla rådgivning för restaurering och skötsel av olika våtmarkstyper som till exempel utdikade myrar, rikkärr och småvatten.
3
Bevara och återskapa våtmarker
g. Återuppta hävd i form av bete och slåtter i tidigare hävdade våtmarker för att hålla dessa öppna.
h. Genomföra skötsel, restaurering och anläggning/återskapande av våtmarker på egen mark.
i. genomföra restaurering av våtmarker i kustområden med syfte att gynna fiskreproduktion (bör kombineras med marint områdesskydd för att gynna årsyngels
överlevnad).
j. Genomföra artbevarande aktivitet med riktade insatser för exempelvis länets ansvarsarter.
k. Öka tillgängligheten och därmed intresset och kunskapen om våtmarker.
l. Annan aktivitet med samma syfte som åtgärden.
a. Skapa och delta i forum för kompetensutveckling och samverkan för ett ökat landskapsperspektiv vid planering och genomförande av skogsbruksåtgärder.
Exempelvis med utgångspunkt i regionala underlag om skogliga värdetrakter.
b. Skapa och delta i forum för dialog och kompetensutveckling kring metoder för anpassningar inom trakthyggesbruket som skapar mångfunktionella skogar som
stödjer olika typer av ekosystemtjänster.
c. Genomföra kunskapshöjande aktivitet om hur naturliga processer såsom brand, storm eller insektsangrepp kan efterliknas i skogsbruket för att stärka biologisk
mångfald.
d. Genomföra kunskapshöjande aktivitet för att öka tillämpningen av skogssektorns gemensamma målbilder för god miljöhänsyn.
Verka för ett varierat skogsbruk med e. Integrera/implementera skogssektorns gemensamma målbilder för god miljöhänsyn i egna skogsbruksplaner och skogsvårdsplaner.
4
god miljöhänsyn
f. Genomföra kunskapshöjande aktivitet riktat mot virkesinköpare om hur de i sin roll kan verka för ökad biologisk mångfald, exempelvis genom rådgivning med
ökat landskapsperspektiv.
g. Ta fram, alternativt uppdatera, skogsbruksplaner för skogar i statlig , kommunal och kyrklig förvaltning så de inkluderar ett varierat brukande för att skapa
mångfunktionella skogar som stödjer olika allmännyttiga ekosystemtjänster.
h. Inventera skogliga värdekärnor och ansvarsnaturtyper på eget innehav och ta särskild hänsyn i dessa områden vid skogsbruksåtgärder.
i. Använda hyggesfritt skogsbruk i lämpliga delar av det egna skogsinnehavet.
j. Miljöcertifiera skog på eget innehav (enligt FSC eller PEFC).
k. Annan aktivitet med samma syfte som åtgärden.
Skapa och delta i forum för kompetensutveckling och samverkan för naturvårdande insatser i skogslandskapet ur ett landskapsperspektiv.
Genomföra kunskapshöjande aktivitet gällande skötsel av särskilt värdefulla naturtyper, till exempel ansvarsnaturtyperna kalkbarrskogar, svämskogar, åsbarrskog,
asprik skog och ädellövmiljöer.

skogslandskapet

Upprätta skötselplaner för tätortsnära skog med fokus på ekosystemtjänster såsom biologisk mångfald, pollinering, rekreation och klimatanpassning.

Öka naturvårdande skötsel i frivilliga
5 avsättningar och i formellt skyddade
områden

Öka andelen skyddad skog genom
6 frivilliga avsättningar och formellt
skydd

Komplettera skötselplaner med målsättningar som gynnar pollinatörer, exempelvis mer bar sandig mark, öppnare och mer flerskiktade skogar.
Revidera vid behov föreskrifter och skötselplaner för formellt skyddade områden så att de harmoniserar med skötselbehovet.
Genomföra informationsinsatser om artrika brynmiljöers och övergångszoners betydelse för biologisk mångfald.
Inventera behov av naturvårdande insatser på eget markinnehav.
Ta fram strategier och/eller genomförandeplaner för skötsel av marker med naturvårdsmål på eget innehav för att uppnå bästa miljönytta.
Sprida kunskap om Artportalen och hur man använder sig av data om hotade arter i sin planering av insatser för biologisk mångfald.
Genomföra naturvårdande insats inom åtgärdsprogram för hotade arter till exempel genom bevarande och skötsel av skyddsvärda träd.
Genomföra naturvårdande insatser, exempelvis öka andel död ved, genomför kontrollerad naturvårdsbränning, skapa öppna solbelysta sandmiljöer och gallra
fram lövträd.
Sammanställa och tillgängliggöra underlag som visar var det är prioriterat att återväta skogsmark, exempelvis genom att restaurera och återskapa sumpskogar
och våtmarker.
Restaurera och återskapa sumpskogar och våtmarker.
Genomföra insatser för att öka anslutningsgraden till olika typer av stöd och ersättningar för naturvårdsinsatser i skogen, exempelvis Nokås.
Annan aktivitet med samma syfte som åtgärden.
a. Öka arealen formellt skyddad skogsmark genom bildande av statliga och kommunala reservat och biotopskyddsområden.
b. Skapa och delta i forum för kompetensutveckling och samverkan för ett ökat landskapsperspektiv vid planering av frivilliga avsättningar.
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Öka andelen skyddad skog genom
6 frivilliga avsättningar och formellt
skydd

c. Genomföra kunskapshöjande och stödjande insatser som bidrar till ökad andel frivilliga avsättningar av skogsmark med höga naturvärden, exempelvis genom
rådgivning till privata markägare.
d. Göra frivilliga avsättningar i skogar med höga naturvärden på det egna skogsinnehavet, till exempel i anslutning till värdekärnor eller där man vill gynna
friluftslivet.
e. Genomföra informationsinsats om markägares möjligheter att anmäla intresse för att formellt skydda egen skog genom systemet Nya Komet.
f. Utveckla och förstärk arbetet med skydd av skog och verka för att inga värdekärnorska avverkas.
g. Inventera skogliga värdekärnor och ansvarsnaturtyper på eget innehav.
h. Skapa buffert-/skyddszon kring naturreservat, exempelvis genom överenskommelser på grannfastigheter.
i. Öka takten i revideringen av skötselplaner som möjliggör en modern skötsel.
j. Utveckla arbetsmodell för gemensamma skötselplaner för frivilliga avsättningar på angränsande skogsfastigheter som ett alternativ till formellt skydd av skog.
k. Annan aktivitet med samma syfte som åtgärden.
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7

Bevara bete och slåtter i
jordbrukslandskapet

a. Sammanställa underlag över betesmarker och slåtterängar med höga biologiska värden för att underlätta prioritering av insatser i syfte att bevara och
restaurera dessa värden/marker.
b. Restaurera gamla betesmarker som idag är ohävdade men där de hävdgynnade värdena finns kvar på platsen eller i närheten.
c. Genomföra uppsökande verksamhet för att öka anslutningsgraden till Landsbygdsprogrammets ersättningar för restaurering och skötsel av betesmarker och
slåtterängar.
d. Genomföra uppsökande verksamhet för att öka anslutningsgraden till Landsbygdsprogrammets ersättningar för skogsbete i särskilt värdefulla miljöer,
exempelvis i kalkbarrskogar eller mosaikbete i ädellövmiljöer.
e. Genomföra bete i särskilt värdefulla miljöer exempelvis skogsbete i kalkbarrskogar och mosaikbete i ädellövmiljöer.
f. Utveckla och sprid information om betesförmedlingen för att koppla ihop obetade marker med djurhållare som behöver bete och tvärtom.
g. Utföra slåtter på slåtterängar enligt den historiska hävden av ängarna.
h. Genomföra insatser som underlättar för lantbrukare vid restaurering av marker med hävdgynnade värden, exempelvis genom rådgivning om lämpliga marker,
att söka restaureringsstöd och ta fram en restaureringsplan med mera.
i. Genomföra insatser för att öka efterfrågan på lokalt naturbeteskött.
j. Genomföra informationsinsatser för att uppmärksamma artrika brynmiljöers och övergångszoners betydelse för biologisk mångfald.
k. Sköta brynmiljöer för att gynna biologisk mångfald och stärka viktiga ekosystemtjänster.
l. Bedriva fortsatt forskning om alternativa metoder för hävd där traditionella metoder inte fungerar, till exempel där betesdjur saknas.
m. Genomföra rådgivning både ur ett landskapsperspektiv, för att återskapa/bibehålla naturtyper, samt för hotade arters behov i dessa livsmiljöer. Exempelvis
rådgivning
n.
Öka medvetenheten
för bete anpassat
kring
tillhotade
olika naturtyper
arters närvaro hos markägare och djurhållare genom exempelvis rådgivning.
o. Initiera eller stöd lokala samverkansprojekt för att underlätta skötsel av slåttermiljöer med hävdgynnade värden, exempelvis forum för redskapsdelning och
slåttergillen eller lokala nätverk för skötselåtgärder.
p. Utveckla reservat som omfattar odlingslandskapet så att de blir lättillgängliga för allmänhet.
q. Öka tillgängligheten till ängs- och hagmarker med höga kulturhistoriska värden samt synliggör dessas kopplingar till biologisk mångfald.
r.

Genomföra insatser för att öka medvetenheten om stödutfodrings negativa påverkan på biologisk mångfald i betesmarker med höga naturvärden.

jordbrukslandskapet

s. Engagera närboende och hembygdsföreningar i skötsel av exempelvis slåtterängar.
t. Sköta och restaurera ängar och betesmarker som finns i skyddade naturområden och på kommunägd mark.
u. Annan aktivitet med samma syfte som åtgärden.
a. Genomföra kunskapshöjande insatser om hur variation som gynnar biologisk mångfald kan skapas i åkerlandskapet, exempelvis genom multifunktionella
skyddszoner (SamZoner).
b. Bedriva fortsatt forskning för att utveckla produktionssätt med synergieffekter för både biologisk mångfald och ökad/god produktion. och ökad/god
produktion.
c. Förstärka befintlig variation i åkerlandskapet som även gynnar produktionen, exempelvis genom att anlägga och utveckla multifunktionella skyddszoner.

8 Öka variationen i åkerlandskapet

d. Anlägga eller restaurera småbiotoper på eller i anslutning till åkermark. Exempel på insatser ges bland annat i Jordbruksverkets broschyr Åkrar, småbiotoper
och gårdsmiljöer.
e. Genomföra skötselinsatser i åkerlandskapets småbiotoper. Exempel på insatser ges bland annat i Jordbruksverkets broschyr Åkrar, småbiotoper och
gårdsmiljöer.
f. Genomföra insatser för ökad tidsmässig variation i åkerlandskapet, exempelvis genom att så grödor som skördas vid olika tillfällen.
g. Genomföra insatser för skyddsvärda träd i åkerlandskapet genom skötsel (exempelvis frihuggning och hamling) och minskande av åldersglapp hos skyddsvärda
träd (exempelvis plantering och skötsel av efterträdare och veteranisering).
h. Genomföra insatser för att öka anslutningsgraden till Landsbygdsprogrammets miljöersättningar för att anlägga och restaurera våtmarker och dammar för
biologisk mångfald i odlingslandskapet.
i. Sprida kunskap om Artportalen och hur man använder sig av data om hotade arter i sin planering av insatser för biologisk mångfald.
j. Återväta lågproduktiv mark i åkerlandskapet.
k. Annan aktivitet med samma syfte som åtgärden.
a. Genomföra kompetenshöjande aktivitet om hur man kan minska negativa effekter på biologisk mångfald vid användning av kemiska växtskyddsmedel.

9

Minska negativ påverkan på biologisk
mångfald från växtskyddsmedel

b. Anlägga multifunktionella skyddszoner (SamZoner).
c. Minska användning av kemiska bekämpningsmedel genom exempelvis fler grödor i växtföljderna.
d. Bedriva fortsatt forskning om kemiska växtskyddsmedels effekter på biologisk mångfald.
e. Informera om de vinster som finns med biologisk skadedjursbekämpning i form av nyttodjur.
f. Genomföra insatser som gynnar viktiga nyttodjur. Exempelvis anlägga skalbaggsåsar.
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9

Minska negativ påverkan på biologisk
mångfald från växtskyddsmedel
g. Genomföra kurser och rådgivning för markägare och lantbrukare som önskar förändra sin produktion så att det bättre gynnar biologisk mångfald.
h. Minska användningen av kemiska växtskyddsmedel, exempelvis genom att ställa om till ekologisk produktion.

invasiva arter

i. Genomföra insatser för att öka anslutningsgraden till Landsbygdsprogrammets miljöersättningar, till exempel för omställning till ekologisk produktion.
j. Annan aktivitet med samma syfte som åtgärden.
a. Initiera och delta i nätverk för kompetensutveckling och samverkan för relevanta aktörer verksamma i länet, exempelvis länsstyrelsen, kommuner, markägare
med flera.
b. Genomföra kompetenshöjande aktiviteter riktade sektorsvis till aktörer verksamma exempelvis inom skogssektorn, jordbrukssektorn, inom infrastrukturens
biotoper med flera.
c. Ta fram en regional handlingsplan för att motverka invasiva främmande arter baserat på ny EU-förordning.
d. Ta fram regionala spridningskartor för invasiva främmande arter för att underlätta bekämpningen.
10 Motverka invasiva främmande arter

e. Genomföra insatser för att ta bort invasiva främmande arter i skyddade områden, i särskilt känsliga miljöer och där de hotar höga naturvärden.
f. Genomföra kompetenshöjande aktivitet riktat mot allmänheten, förskolor och skolor om hur invasiva främmande arter kan motverkas.
g. Utesluta invasiva främmande arter vid val av vilka växter som planteras, exempelvis inom park- och grönområden.
h. Inventera och rapportera förekomster av invasiva arter.
i. Informera om möjligheten att få LONA/LOVA-medel för bekämpning av invasiva främmande arter.
k. Genomföra uppföljande forskning och miljöövervakning kopplat till hanteringsåtgärder för invasiva främmande arter.
l. Sprida information om Artdatabankens risklista Klassificering av främmande arters effekter på biologisk mångfald i Sverige.
m. Annan aktivitet med samma syfte som åtgärden.
a. Genomföra kunskapshöjande aktivitet för hur hänsyn till biologisk mångfald kan tas om hand i planeringsprocessen för att få genomslag i faktiskt
genomförande och förvaltning riktat till politiker samt gemensamt till planhandläggare, bygglovshandläggare, kommunekologer och regionplanerare.
b. Sammanställa regionalt kunskapsunderlag om var och när ekologisk kompensation är relevant.
c. Anta strategiska ställningstaganden, mål och riktlinjer, till exempel i översiktsplan eller strategiskt dokument, för att i samhällsplaneringen aktivt skapa
förutsättningar för att bevara och stärka biologisk mångfald. Exempelvis kan den kommunala planeringen i högre grad säkerställa tillgång till tätortsnära natur.
Riktlinjer kan exempelvis innehålla att krav ska ställas i mark-, arrende- och exploateringsavtal.
d. Genomföra kunskapshöjande aktivitet om hur regionala och nationella kunskapsunderlag med bäring på biologisk mångfald, exempelvis handlingsplan för grön
infrastruktur, kan brytas ned på kommunal nivå för den fysiska planeringen.
e. Bryta ned regionala kunskapsunderlag med bäring på biologisk mångfald, exempelvis handlingsplan för grön infrastruktur, till kommunal nivå för den fysiska
planeringen. Underlagen visar exempelvis vart i kommungeografin värdekärnor och ansvarsarter återfinns.

Öka hänsyn till biologisk mångfald i
11
fysisk planering

f. Säkerställa att arbetssätt och rutiner finns så att intentionerna om biologisk mångfald i den fysiska planeringen tas om hand i faktiskt genomförande och
förvaltning, exempelvis genom rutiner för uppföljning av intentionerna i detaljplan och miljökonsekvensbeskrivning (MKB).
g. Säkra rutiner för att löpande implementera relevanta kunskapsunderlag i planeringsprocessen genom tidig dialog.
h. Säkerställa rutiner för att uppdatera befintliga planeringsunderlag, exempelvis naturvärdesinventeringar i förhållande till Grön infrastruktur och länets
ansvarsarter och ansvarsnaturtyper.
i. Ta fram en regional åsvårdsplan som beskriver naturvärden och ekosystemtjänster i och i anknytning till länets åsmiljöer.
j. Utveckla användarvänliga GIS-metoder för att testa barriäreffekter efter olika åtgärder i planering och/eller framtagande av MKB.
k. Möjliggöra anläggning av kreotoper som gynnar biologisk mångfald i detaljplaner för urban och exploaterad miljö, exempelvis genom att reglera för fickparker,
gröna tak, växtplanteringar på vertikala ytor samt blomrika miljöer för pollinerare.
l. Säkerställa en medveten reglering som främjar biologisk mångfald vid detaljplanering av parker, exempelvis genom reglering för anläggning av öppna
vattenstrukturer.

byggd miljö

m. Bidra till fler öppna småvatten i landskapet genom avvägd dagvattenhantering, exempelvis genom att välja öppna diken och dammar istället för kulvertering.
n. Ställa krav i MKB på att verksamhetsutövare ska ta hänsyn till biologisk mångfald vid exploatering genom att öka användningen av ekologisk kompensation,
exempelvis vid planering av vägar, järnvägar, broar och kraftledningar.
o. Annan aktivitet med samma syfte som åtgärden.
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a. Initiera och delta i nätverk för kompetenshöjning och erfarenhetsutbyte för tekniska nämnder, parkförvaltning och kyrkogårdsförvaltning, exempelvis i
samverkan med SLU:s utbildning för landskapsarkitekter eller Enköpings utbildning för trädgårdsmästare.
byggd miljö

b. Genomföra kunskapshöjande aktivitet om hur biologisk mångfald kan främjas på park- och grönytor riktad mot exempelvis bostadsbolag, större
fastighetsägare, företrädare för golfklubbar och parkentreprenörer.
c. Säkerställa att det görs medvetna val som främjar biologisk mångfald och stärker det positiva biologiska kulturarvet vid gestaltning, projektering och anläggning
av parker, golfbanor och andra grönområden.
d. Säkerställa att skötselplaner och vårdplaner för parker, golfbanor och grönytor innehåller anpassade skötselmetoder för att främja biologisk mångfald.
12

Bevara och öka biologisk mångfald i
parker och grönområden

e. Anpassa skötselmetoder så att de gynnar biologisk mångfald exempelvis i parker och grönområden samt på golfbanor och kyrkogårdar.
f. Sprida kunskap om Artportalen och hur man använder sig av data om hotade arter i sin planering av insatser för biologisk mångfald.
g. Ta fram informationsmaterial för att sprida kunskap om biologisk mångfald till besökare i parker och grönområden.
h. Bevara och planera för skyddsvärda träd, framför allt i värdetrakter för skyddsvärda träd , genom inventering, information och skötsel.
i. Genomföra insatser som gynnar pollinerare, exempelvis anlägga mer blommande och bärande träd, bedriva skötsel utan kemiska växtskyddsmedel, bibehålla
sandblottor samt anlägga sandbäddar och bihotell.
j. Minska den negativa effekten av belysning på insekter och fladdermöss, exempelvis genom att utreda behov av belysning nattetid samt om möjligt ersätta
kontinuerlig belysning med rörelsestyrd i parker och vid fasadbelysning av slott och kyrkor.
k. Kartlägga förekomst av invasiva och främmande växter och ersätt dessa med arter av lokalt ursprung.

l. Annan aktivitet med samma syfte som åtgärden.
a. Genomföra kunskapshöjande och kompetensutvecklande aktivitet om hur biologisk mångfald kan främjas genom anläggning, skötsel och underhåll av
infrastrukturens biotoper till prioriterade aktörer i länet.
b. Delta i regionalt samverkansprojekt Infrastrukturens biotoper som omfattar forskning och åtgärdsarbete i linjestrukturer
c. Säkerställa och uppdatera rutiner och skötselplaner så att de tydligt stärker biologisk mångfald i linjestrukturer såsom vägkanter, kraftledningsgator och
banvallar.
d. Genomföra uppföljningar av genomförda skötselåtgärder i infrastrukturens biotoper för att säkerställa att rutiner och arbetssätt fungerar.
e. Inventera linjestrukturer, exempelvis kommunala vägar och skogsbilvägar, med avseende på höga naturvärden och upprätta skötselplaner för de mest
värdefulla sträckorna.
f. Inventera behovet av faunapassager och ekodukter i befintliga linjestrukturer där detta saknas.
g. Som verksamhetsutövare föreslå och genomföra insatser som gynnar biologisk mångfald vid planering och drift av skjutfält och täkter, samt vid efterbehandling
13 Bevara och öka biologisk mångfald i infrastrukturens biotoper
av täkter. I handboken Inspiration till att skapa bra natur i täkter ges konkreta exempel på insatser i täkter. Till exempel bevara öppna sandmiljöer genom att
undvika skogsplantering och fullständig utplaning vid efterbehandling.
h. Ta fram rutiner för ökad hänsyn till biologisk mångfald vid tillsynsvägledning, tillsyn och tillståndsprövning av täkter och skjutfält. Exempel på rutiner är att vid
samråd, vid tillsyn, samt för täkter inför efterbehandling, alltid informera om hur höga naturvärden kan skapas i dessa miljöer. För täkter bör redan i tillstånd
anges att hänsyn till biologisk mångfald ska tas vid efterbehandlingen.
i. Bevara och planera för skyddsvärda träd, framför allt i värdetrakter för skyddsvärda träd , genom inventering och skötsel.
j. Genomföra insatser som gynnar pollinerare på ruderatmark, impedimentytor och skjutfält, exempelvis genom att plantera växter som gynnar pollinerare, röja
bort invasiva växter, bibehålla sandblottor och anlägga sandbäddar.
k. Analysera spridningsvägar för arter knutna till infrastrukturens biotoper.
l. Annan aktivitet med samma syfte som åtgärden.
a. Genomföra kunskapshöjande aktivitet kring hur upphandling och inköp kan göras med ökad hänsyn till miljömässig hållbarhet och biologisk mångfald.
b. Delta i nätverk för att utforma förslag till hur upphandlingar kan genomföras, kravställas och utvärderas för att gynna biologisk mångfald inom strategiska
inköpsområden.
c. Genomföra kartläggning av verksamhetens strategiskt viktiga inköpsområden samt produktgrupper som kan förväntas ha stor påverkan på biologisk mångfald.
Öka hänsyn till biologisk mångfald
14 genom inköp av hållbara varor och
tjänster

d. Genomföra upphandlingar som främjar innovativt tänkande och utveckling inom produktion, förädling, distribution och förvaltning för ökad hänsyn till
biologisk mångfald, exempelvis genom funktionsupphandling.
e. Agera som föregångare i offentlig sektor genom att genomföra upphandlingar som styr mot ökad hänsyn till biologisk mångfald, exempelvis genom ökade
inköp av naturbeteskött och närproducerade livsmedel.
f. Säkerställa att intentioner gällande biologisk mångfald följs vid upphandling av skötsel och anläggning av exempelvis parker och vägar.
g. Som leverantör erbjuda och synliggöra alternativ vara/tjänst med större hänsyn till biologisk mångfald än vad som efterfrågas.
h. Sammanställa och sprida informationsmaterial kring upphandling och inköp av varor och tjänster med ökad miljöhänsyn.
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14 genom inköp av hållbara varor och
tjänster

beteende och konsumtion

i. Annan aktivitet med samma syfte som åtgärden.
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a. Genomföra kunskapshöjande insatser om betydelsen av biologisk mångfald exempelvis genom att anordna studiecirklar eller kurser.
b. Genomföra informations- och inspirationsinsatser kopplade till konsumtionens påverkan på biologisk mångfald. Exempelvis genom att belysa
konsumtionsmönster ur ett globalt perspektiv eller genom att synliggöra hållbarhetsaspekter i menyer och måltidsval.
c. Genomföra insatser för att underlätta vistelse i naturen för olika målgrupper, exempelvis genom att utveckla naturvägledning och öka tillgängligheten till
tätortsnära natur.

beteende och konsumtion

15

d. Genomföra informations- och inspirationsinsatser för att öka intresse och kunskap om insatser för biologisk mångfald hos villaägare, bostadsrättsföreningar
Inspirera länsinvånarna till hållbara val
med flera. Dessa kan exempelvis välja växter som gynnar pollinatörer, sätta upp insektshotell, fågelholkar och bikupor samt anlägga stadsodlingar och gröna tak.
som gynnar biologisk mångfald
e. Samverka mellan olika typer av ideella föreningar för att genomföra kunskapshöjande insatser kopplat till biologisk mångfald, exempelvis friluftsföreningar och
föreningar med artkunskap.
f. Främja etablering av lokala marknader för livsmedel och produkter.
g. Ta fram och tillgängliggör informationsmaterial om biologisk mångfald och åtgärdsarbete som kan användas i informationssyfte av olika aktörer.
h. Ta fram koncept för informationsinsatser och aktiviteter i samverkan med flera aktörer.
i. Annan aktivitet med samma syfte som åtgärden.
a. Öka kunskapen hos barn och unga om vikten av biologisk mångfald exempelvis genom att utveckla naturskoleverksamheterna i kommunerna samt införa krav
på utomhuspedagogik i skolan och förskolan.
b. Genomföra kunskapshöjande aktiviteter om biologisk mångfald för personal inom skola och förskola exempelvis genom årligt cirkulerande regional
tankesmedja för natur- och utomhuspedagogik.
c. Initiera eller delta i nätverk för kompetenshöjning och erfarenhetsutbyte inom praktisk integrering av biologisk mångfald i skola och förskola.
d. Initiera eller delta i nätverk för kompetenshöjning och erfarenhetsutbyte inom praktisk integrering av biologisk mångfald i skola och förskola.

16

Integrera biologisk mångfald och
hållbar utveckling i skola och förskola

e. Placera nya skolor och förskolor med närhet till naturområden. Se över och sätt mål för skolors och förskolors närhet till naturen, exempelvis att ingen skola
eller förskola ska ha längre än x meter till naturområde av en viss storlek.
f. Genomföra kartläggning eller översyn samt komplettering av närhet till naturområden för skolor och förskolor.
g. Genomföra kunskapshöjande aktiviteter för skolchefer och rektorer för att öka förståelsen om vikten av barns lärande kopplat till biologisk mångfald och
hållbar utveckling.
h. Tillhandahålla och informera om kurser i exempelvis utomhuspedagogik för pedagoger.
i. Öka kunskapen om naturmiljöers betydelse för barns lek och utveckling.
j. Genomföra årlig aktivitet för att uppmärksamma och öka medvetenheten om artrikedomens betydelse i skola och förskola, exempelvis genom att
uppmärksamma den internationella dagen för biologisk mångfald 22 maj.
k. Annan aktivitet med samma syfte som åtgärden.
a. Ta fram och genomför utbildningsinsatser för förtroendevalda och andra beslutsfattare om värdet och behovet av biologisk mångfald och hållbara ekosystem.

Genomför utbildnings- och
17 informationsinsatser om biologisk
mångfald för beslutsfattare

b. Medverka i en regional arbetsgrupp för att ta fram utbildningspaket för förtroendevalda och beslutsfattare avseende biologisk mångfald och hållbara
ekosystem.
c. Genomföra löpande utbildning av förtroendevalda och beslutsfattare inom biologisk mångfald och hållbara ekosystem
d. Skapa ett forum för dialog och samverkan för experter och politiker på lokal och regional nivå för löpande kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte inom
biologisk mångfald. Nyttja befintliga forum så långt det är möjligt.
e. Ta fram riktlinjer för att det inför relevanta förslag tas fram beslutsunderlag som redovisar förslagets påverkan på ekosystemtjänster, biologisk mångfald och
hållbarhet i jämförelse med andra alternativ.
f. Informera beslutsfattare om vikten av naturskolor och utevistelse i naturen för barns förståelse och kunskap om biologisk mångfald och hållbar utveckling.
g. Som beslutsfattare öka deltagandet i utbildningar, dialoger och samverkan som rör biologisk mångfald.
h. Annan aktivitet med samma syfte som åtgärden som åtgärden.
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From:
Medborgarservice
Sent:
Fri, 28 Aug 2020 14:04:47 +0200
To:
ks_reg_drift@tierp.se
Subject:
VB: Påminnelse och uppdaterad version av Inbjudan att anta hållbarhetslöfte i
regionalt åtgärdsprogram för ekosystem och biologisk mångfald [2020KC34493]
Attachments:
Uppdaterad inbjudan hållbarhetslöfte 2020.pdf

Från: C-RB-Hållbarhetslöften <hallbarhetsloften.uppsala@lansstyrelsen.se>
Skickat: den 28 augusti 2020 13:30
Till: C-RB-Hållbarhetslöften <hallbarhetsloften.uppsala@lansstyrelsen.se>
Ämne: Påminnelse och uppdaterad version av Inbjudan att anta hållbarhetslöfte i regionalt
åtgärdsprogram för ekosystem och biologisk mångfald

Hej,
Här kommer en påminnelse att delta i det viktiga arbetet med att bevara och stärka biologisk
mångfald i Uppsala län. Alla aktörer kan bidra i arbetet och inbjuds att anta ett hållbarhetslöfte,
se bifogad inbjudan!
Inbjudan är uppdaterad med framflyttade datum och information om möjligheten att även anta
ett hållbarhetslöfte i det regionala åtgärdsprogrammet för minskad klimatpåverkan.
Hör av er vid eventuella frågor, funderingar eller behov av stöd i era interna processer.

Välkommen att delta det gemensamma åtgärdsarbetet för
miljömålen!
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Länsstyrelsen Uppsala län
Postadress: 751 86 Uppsala
Besöksadress: Bäverns gränd 17
Webb: www.lansstyrelsen.se/uppsala
Facebook: www.facebook.com/Lansstyrelsen.Uppsala.lan
Twitter: www.twitter.com/uppsalalst
För information om hur Länsstyrelsen behandlar personuppgifter, se https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Från: C-RB-Hållbarhetslöften
Skickat: den 30 juni 2020 10:28
Till: C-RB-Hållbarhetslöften <hallbarhetsloften.uppsala@lansstyrelsen.se>
Ämne: Inbjudan att teckna hållbarhetslöfte i regionalt åtgärdsprogram för ekosystem och biologisk
mångfald

Inbjudan att teckna hållbarhetslöften!
Färdplan för ett hållbart län – åtgärder för ekosystem och biologisk mångfald
Det regionala åtgärdsprogrammet Färdplan för ett hållbart län – åtgärder för ekosystem och biologisk
mångfald är nu beslutat och återfinns tillsammans med information om det regionala åtgärdsarbetet för
miljömålen på länsstyrelsens webbplats. Programmets syfte är att öka takten i genomförandet av
åtgärder som bidrar till hållbara ekosystem genom att bevara och stärka biologisk mångfald i Uppsala
län. Åtgärdsprogrammet är framtaget i bred samverkan med länets aktörer och beskriver 17 åtgärder
inom följande sex fokusområden: Vattenlandskapet, Skogslandskapet, Jordbrukslandskapet, Invasiva
främmande arter, Byggd miljö samt Beteende och konsumtion. Lokala och regionala aktörer i länet har
mandat och styrmedel att genomföra programmets åtgärder som genom sin utformning ger
förutsättningar för bred delaktighet och uppslutning i programmet.
Vi vill tacka alla aktörer som i samverkan bidragit till åtgärdsprogrammet med kunskap och stort
engagemang. Synpunkter på programmets remissversion har omhändertagits och resultatet återfinns i
det beslutade programmet Färdplan för ett hållbart län - åtgärder för ekosystem och biologisk mångfald,
vilket kommer att tillgängliggöras och tryckas under hösten.
Inbjudan att anta hållbarhetslöfte för ekosystem och biologisk mångfald
Länsstyrelsen i Uppsala län bjuder härmed in aktörer i länet att delta i genomförandet av
åtgärdsprogrammet genom att teckna hållbarhetslöften, se bifogad inbjudan. I inbjudan beskrivs
processen för aktörer som önskar teckna löften samt hur bifogad excelfil ”Förtydligande av aktörs
hållbarhetslöfte” ska användas. I inbjudan beskrivs även hur länsstyrelsen erbjuder aktörer stöd i arbetet
med att anta och förtydliga hållbarhetslöften.
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Vid frågor rörande åtgärdsprogrammet eller hållbarhetslöften kontaktas länsstyrelsen via mail på adress:
hallbarhetsloften.uppsala@lansstyrelsen.se
Bifogade dokument:

1. Beslutsmissiv för fastställande av regionalt åtgärdsprogram för ekosystem och biologisk
mångfald
2. Rapporten Färdplan för ett hållbart län – åtgärder för ekosystem och biologisk mångfald
3. Inbjudan att teckna hållbarhetslöfte för ekosystem och biologisk mångfald i Uppsala län
4. Förtydligande av aktörs hållbarhetslöfte 2020 (excelfil)

Med hopp om god uppslutning i arbetet för att bevara och stärka biologisk mångfald i Uppsala län.
Göran Enander
Landshövding i Uppsala län

Länsstyrelsen Uppsala län
Postadress: 751 86 Uppsala
Besöksadress: Bäverns gränd 17
Webb: www.lansstyrelsen.se/uppsala
Facebook: www.facebook.com/Lansstyrelsen.Uppsala.lan
Twitter: www.twitter.com/uppsalalst
För information om hur Länsstyrelsen behandlar personuppgifter, se https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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Inbjudan att anta hållbarhetslöfte för att bevara
och öka biologisk mångfald Uppsala län
-samt möjlighet att anta hållbarhetslöfte för minskad klimatpåverkan*

Ekosystemens livskraft och variation är hotad på många sätt över
hela jorden. Antalet arter som hotas av utrotning ökar ständigt och
inom en tioårsperiod kan en miljon djur- och växtarter riskera att
försvinna. De åtgärder som hittills vidtagits för att skydda naturen och
ekosystemtjänsterna är otillräckliga.
Om den nuvarande utvecklingen fortsätter innebär det att de globala
Agenda 2030-målen för hållbar utveckling inte nås, inte heller nås
de mål för biologisk mångfald som FN:s konvention för biologisk
mångfald antagit. Det behövs snabba och kraftfulla insatser för att vända den negativa
utvecklingen och hejda förlusten av biologisk mångfald i miljön.
Länsstyrelsen bjuder härmed in aktörer i länet att delta i genomförandet av det
regionala åtgärdsprogrammet Färdplan för ett hållbart län – åtgärder för ekosystem
och biologisk mångfald, genom att anta hållbarhetslöften. Åtgärdsprogrammets syfte
är att samla åtgärder för att bevara och stärka biologisk mångfald i länet och att öka
takten i genomförandet av åtgärder som bidrar till att nå de nationella miljömålen och
de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.
Åtgärdsprogrammet för ekosystem och biologisk mångfald innehåller 17 åtgärder
inom sex fokusområden:
• Vattenlandskapet
• Skogslandskapet
• Jordbrukslandskapet

• Invasiva arter
• Byggd miljö
• Beteende och konsumtion

Beskrivning av åtgärderna återfinns i åtgärdsprogrammet vars genomförandeperiod är
2020-2023.
* Aktörer som önskar anta ett hållbarhetslöfte i åtgärdsprogrammet ”Färdplan för ett
hållbart län – åtgärder för minskad klimatpåverkan” erbjuds detta genom att delta i
beskriven löftesprocess på nästa sida.

Ett hållbarhetslöfte är en frivillig avsiktsförklaring mellan länsstyrelsen och aktörer i länet. Löftet beskriver de åtgärder
en aktör åtar sig att genomföra ur ett regionalt åtgärdsprogram för miljömålen.
Genomförandet följs upp årligen. Läs
mer om länsstyrelsens arbete med hållbarhetslöften i det regionala mijömålsarbetet på lansstyrelsen.se/uppsala
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Så här gör vi
1. Anmälan
Aktörer som avser anta ett hållbarhetslöfte i något av
Hållbarhetslöften ger
åtgärdsprogrammen anmäler detta till länsstyrelsen.
hela länet möjlighet
Anmälan avser bara en avsiktsförklaring och behöver
inte innehålla vilka åtgärder som avses genomföras.
att bidra till ett hållbart
Länsstyrelsen tar gärna emot en anmälan även från de
Uppsala län
aktörer som redan gjort motsvarande avsiktsförklaring
i sitt remissyttrande till åtgärdsprogrammet för
biologisk mångfald. Detta för att skapa goda
förutsättningar för den fortsatta processen, bl.a.
genom en tydlig kontaktperson hos varje aktör.
Anmälan görs senast 21 september 2020 via mail till adress:
hallbarhetsloften.uppsala@lansstyrelsen.se
2. Innehåll i hållbarhetslöfte
Respektive aktör förtydligar innehållet i sitt löfte genom att fylla i samtliga obligatoriska
uppgifter i exceltabell ”Förtydligande av aktörs hållbarhetslöfte” som bifogas denna
inbjudan. Ifylld tabell skickas till länsstyrelsen via mail senast 23 oktober 2020 till
adress:hallbarhetsloften.uppsala@lansstyrelsen.se
3. Länsstyrelsen ger stöd i processen
Länsstyrelsen erbjuder aktörer stöd i arbetet med att anta och förtydliga
hållbarhetslöften. Ett avstämningsmöte (via webb eller fysiskt möte) i detta syfte kan
bokas med länsstyrelsen under perioden 19 augusti till 21 oktober. Önskemål om
avstämning och förslag på mötestid mailas länsstyrelsen till adress:
hallbarhetsloften.uppsala@lansstyrelsen.se
4. Ceremoni på slottet
Den 13 november genomförs en löftesceremoni, för signering av löften på Uppsala
slott. Signering av löften görs av landshövdingen och representant från varje aktör.
5. Samverkan vid genomförande av åtgärder
Efter den 13 november påbörjas genomförande av antaget hållbarhetslöfte
hos respektive aktör. Länsstyrelsen kommer att möjliggöra för aktörer som har
liknande åtgärder att träffas och vid behov samverka i genomförandet av åtgärden.
Målsättningen är att samverkan inom det konkreta åtgärdsarbetet så långt som möjligt
integreras i redan befintliga nätverk inom respektive ämnesområde. Uppstart av nya
nätverk eller forum för samverkan kan bli aktuellt om behov föreligger.
Med hopp om god uppslutning i arbetet för att bevara och stärka biologisk mångfald i
Uppsala län.

Göran Enander
Landshövding i Uppsala län
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Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2020-09-14

KS 2020/680

Hållbarhetslöften i regionalt åtgärdsprogram för ekosystem
och biologisk mångfald
Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att anta föreslagna hållbarhetslöften i åtgärdsprogram för ekosystem och
biologisk mångfald.
Sammanfattning av ärendet

Länsstyrelsen i Uppsala län har bjudit in aktörer i kommunen att teckna
hållbarhetslöften inom det regionala åtgärdsprogrammet för ekosystem och
biologisk mångfald.
Bevarande av biologisk mångfald är en av våra största miljöutmaningar
och utvecklingen såväl globalt som regionalt går åt fel håll. Det är
allvarligt då den biologiska mångfalden är en grundförutsättning för att
ekosystem ska fungera och göra nytta som att rena vatten och luft, lagra
kol och pollinera grödor.
Åtgärdsprogrammet samlar sjutton prioriterade åtgärder inom följande
områden; Vattenlandskapet, Skogslandskapet, Jordbrukslandskapet,
Invasiva främmande arter, Byggd miljö samt Beteende och konsumtion
samt ett stort antal tillhörande aktiviteter. Programmet ska vara en morot
för aktörer – kommuner, region, företag, föreningar och universitet - att
höja sina ambitioner på miljöområdet, genom att synliggöra åtgärder i
hållbarhetslöften och genom att noga följa upp hur arbetet går.
Kommunen bedriver idag ett väldigt aktivt naturvårdsarbete och därför
föreslås att vi ska teckna ett stort antal hållbarhetslöften, för att visa på det
goda arbete som bedrivs men även för att höja ambitionerna.
Detta är det andra av fyra åtgärdsprogram som tas fram av länsstyrelsen,
under 2019 tecknade kommunen sex hållbarhetslöften inom
åtgärdsprogrammet för minskad klimatpåverkan.
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Beslutsmotivering

Genom att länets kommuner och andra aktörer tar ett gemensamt ansvar
med åtgärder för att skydda och stärka biologisk mångfald och ekosystem
kan vi komma längre i arbetet mot ett hållbart län.
Vi har sedan länge ett väl utvecklat naturvårdsarbete i kommunen och
genom att anta sjutton olika hållbarhetslöften på området kan vi visa på det
goda arbete vi bedriver och även höja ambitionerna.
Barnrättskonsekvenser

Barn och unga bedöms påverkas positivt av beslutet, då det innebär fler
åtgärder och aktiviteter för att nå våra miljömål och i förlängningen ge
barn och unga lika goda möjligheter till ett gott liv.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Alla hållbarhetslöften har grund i antagen Naturvårdspolicy och förra årets
budget och de miljömål vi antog där, på så sätt säkerställer vi att de ska
rymmas inom ordinarie budget.
Beslutsunderlag








Handläggarens tjänsteutlåtande
Hållbarhetslöften för ekosystem och biologisk mångfald
Inbjudan att teckna hållbarhetslöften inom åtgärdsprogrammet för
ekosystem och biologisk mångfald
Färdplan för ett hållbart län – åtgärder för ekosystem och biologisk
mångfald
Policy för naturvård i Tierps kommun
Verksamhetens planering för att verkställa hållbarhetslöftena

Beslutet skickas till

Hållbarhetsstrateg
Kommunekolog
Naturvårdshandläggare
I tjänsten
Namn: Frida Johnson
Titel: Hållbarhetsstrateg
Enhet: Kvalitet och strategisk utveckling
Namn: Taija Lindfors
Titel: Kommunekolog
Enhet: Medborgarservice
Namn: Maria Berg
Titel: Naturvårdshandläggare
Enhet: Medborgarservice
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Dokumentnamn

Bilaga
Datum

Diarienummer

2020-09-30

KS 2020/680

Verksamhetens planering för att verkställa
hållbarhetslöftena inom ekosystem och biologisk
mångfald
Nedan listas de åtgärder som syftar till att verkställa hållbarhetslöftena:


Åtgärd 1: Återskapa hållbara livsmiljöer i sjöar och vattendrag

-

Verka för att skapa fria vandringsvägar för fisk och andra
vandringsberoende arter i vattendrag med vandringshinder.
Anlägga dagvattendammar för rening av dagvatten som även
gynnar biologisk mångfald.
Utveckla rutiner för ärendehantering och tillsyn kopplat till
strandskydd.



Åtgärd 2: Bevara värdefulla livsmiljöer i marin miljö

-

Verka för att skapa fria vandringsvägar för fisk och andra
vandringsberoende arter i havsmynnande vattendrag.
Verka för att skydda marina miljöer exempelvis i form av bildande
av marina naturreservat
Annan aktivitet med samma syfte som åtgärden: Ställa villkor i
myndighetsbeslut för att minska påverkan på miljön.



Åtgärd 3: Bevara och återskapa våtmarker

-

Genomför skötsel, restaurering och anläggning/återskapande av
våtmarker på egen mark.
Annan aktivitet med samma syfte som åtgärden: Anlägg
dagvattendammar för rening av dagvatten innan det når vattendrag.



Åtgärd 4: Verka för ett varierat skogsbruk med god
miljöhänsyn

-

Ta fram, alternativt uppdatera, skogsbruksplaner för skogar i statlig
, kommunal och kyrklig förvaltning så de inkluderar ett varierat
brukande för att skapa mångfunktionella skogar som stödjer olika
allmännyttiga ekosystemtjänster.
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-

Använda hyggesfritt skogsbruk i lämpliga delar av det egna
skogsinnehavet.



Åtgärd 5: Öka naturvårdande skötsel i frivilliga avsättningar
och i formellt skyddade område

-

Upprätta skötselplaner för tätortsnära skog med fokus på
ekosystemtjänster såsom biologisk mångfald, pollinering,
rekreation och klimatanpassning.
Revidera vid behov föreskrifter och skötselplaner för formellt
skyddade områden så att de harmoniserar med skötselbehovet.
Genomföra naturvårdande insatser, exempelvis öka andel död ved,
genomför kontrollerad naturvårdsbränning, skapa öppna solbelysta
sandmiljöer och gallra fram lövträd.

-



Åtgärd 6: Öka andelen skyddad skog genom frivilliga
avsättningar och formellt skydd

-

Göra frivilliga avsättningar i skogar med höga naturvärden på det
egna skogsinnehavet, till exempel i anslutning till värdekärnor eller
där man vill gynna friluftslivet.



Åtgärd 7: Bevara bete och slåtter i jordbrukslandskapet

-

Sköta brynmiljöer för att gynna biologisk mångfald och stärka
viktiga ekosystemtjänster.
Sköta och restaurera ängar och betesmarker som finns i skyddade
naturområden och på kommunägd mark.
Annan aktivitet med samma syfte som åtgärden: Förhindra att
värdefull betesmark exploateras.



Åtgärd 8: Öka variationen i åkerlandskapet

-

Annan aktivitet med samma syfte som åtgärden: Förhindra att
åkerholmar och andra småbiotoper i jordbrukslandskapet
exploateras.
Annan aktivitet med samma syfte som åtgärden: Ställa villkor om
ekologiskt funktionella kantzoner och tillräckliga skyddszoner på
kommunägd jordbruksmark.
Annan aktivitet med samma syfte som åtgärden: Genomför projekt
om aktiv spridning av arter, både växter och insekter, till lämpliga
lokaler.

-



Åtgärd 9: Minska negativ påverkan på biologisk mångfald från
växtskyddsmedel
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-

Annan aktivitet med samma syfte som åtgärden: Ställa villkor om
ekologiskt funktionella kantzoner och tillräckliga skyddszoner på
kommunägd jordbruksmark.

 Åtgärd 10: Motverka invasiva främmande arter
-

Genomföra insatser för att ta bort invasiva främmande arter i
skyddade områden, i särskilt känsliga miljöer och där de hotar höga
naturvärden.
Genomför kompetenshöjande aktiviteter riktat mot allmänheten,
förskolor och skolor om hur invasiva främmande arter kan
motverkas.
Bekämpa och minska påverkan från invasiva främmande arter
oavsett var de förekommer, exempelvis jättebalsamin, jätteloka,
blomsterlupin och mink.
Sprida information om Artdatabankens risklista Klassificering av
främmande arters effekter på biologisk mångfald i Sverige.



Åtgärd 11: Öka hänsyn till biologisk mångfald i fysisk
planering

-

Anta strategisk ställningstaganden, mål och riktlinjer, till exempel i
översiktsplan eller strategiskt dokument, för att i
samhällsplaneringen aktivt skapa förutsättningar för att bevara och
stärka biologisk mångfald. Exempelvis kan den kommunala
planeringen i högre grad säkerställa tillgång till tätortsnära natur.
Riktlinjer kan exempelvis innehålla att krav ska ställas i mark‐,
arrende och exploateringsavtal.
Säkerställ att arbetssätt och rutiner finns så att intentionerna om
biologisk mångfald i den fysiska planeringen tas om hand i faktiskt
genomförande och förvaltning, exempelvis genom
rutiner för uppföljning av intentionerna i detaljplan och
miljökonsekvensbeskrivning (MKB).
Säkra rutiner för att löpande implementera relevanta
kunskapsunderlag i planeringsprocessen genom tidig dialog.

-



Åtgärd 12: Bevara och öka biologisk mångfald i parker och
grönområden

-

Initiera och delta i nätverk för kompetenshöjning och
erfarenhetsutbyte för tekniska nämnder, parkförvaltning och
kyrkogårdsförvaltning, exempelvis i samverkan med SLU:s
utbildning för landskapsarkitekter eller Enköpings utbildning för
trädgårdsmästare.
Anpassa skötselmetoder så att de gynnar biologisk mångfald
exempelvis i parker och grönområden samt på golfbanor och
kyrkogårdar.

-
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-

-

Ta fram informationsmaterial för att sprida kunskap om biologisk
mångfald till besökare i parker och grönområden.
Bevara och planera för skyddsvärda träd, framför allt i värdetrakter
för skyddsvärda träd genom inventering, information och skötsel.
Genomför insatser som gynnar pollinerare, exempelvis anlägga mer
blommande och bärande träd, bedriva skötsel utan kemiska
växtskyddsmedel, bibehålla sandblottor samt anlägga sandbäddar
och bihotell.
Kartlägg förekomst av invasiva och främmande växter och ersätt
dessa med arter av lokalt ursprung.



Åtgärd 13: Bevara och öka biologisk mångfald i
infrastrukturens biotoper

-

Bevara och planera för skyddsvärda träd, framför allt i värdetrakter
för skyddsvärda träd genom inventering och skötsel.



Åtgärd 14: Öka hänsyn till biologisk mångfald genom inköp av
hållbara varor och tjänster

-

Genomför kunskapshöjande aktivitet kring hur upphandling och
inköp kan göras med ökad hänsyn till miljömässig hållbarhet och
biologisk mångfald.
Agera som föregångare i offentlig sektor genom att genomföra
upphandlingar som styr mot ökad hänsyn till biologisk mångfald,
exempelvis genom ökade inköp av naturbeteskött och
närproducerade livsmedel.
Annan aktivitet med samma syfte som åtgärden: Öka andelen
ekologiska råvaror i kommunens verksamheter.

-



Åtgärd 15: Inspirera länsinvånare till hållbara val som gynnar
biologisk mångfald.

-

Genomför insatser för att underlätta vistelse i naturen för olika
målgrupper, exempelvis genom att utveckla naturvägledning och
öka tillgängligheten till tätortsnära natur.
Samverka mellan olika typer av ideella föreningar för att
genomföra kunskapshöjande insatser kopplat till biologisk
mångfald, exempelvis friluftsföreningar och föreningar med
artkunskap.
Främja etablering av lokala marknader för livsmedel och produkter.

-



Åtgärd 16: Integrera biologisk mångfald i hållbar utveckling i
skola och förskola
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-

Genomför kunskapshöjande aktiviteter om biologisk mångfald för
personal inom skola och förskola exempelvis genom årligt
cirkulerande regional tankesmedja för naturpedagogik.
Anpassa och utforma utemiljöer så att de stimulerar till utevistelse
samtidigt som de bidrar till kunskap om vikten av biologisk
mångfald och hållbarhet.
Om möjligt placera nya skolor och förskolor med närhet till
naturområden. Se över och sätt mål för skolors och förskolors
närhet till naturen.
Genomför kartläggning eller översyn samt komplettering av närhet
till naturområden för skolor och förskolor.



Åtgärd 17: Genomför utbildnings- och informationsinsatser om
biologisk mångfald för beslutsfattare

-

Ta fram och genomför utbildningsinsatser om värdet och behovet
av biologisk mångfald och hållbara ekosystem.
Genomför löpande utbildning inom biologisk mångfald och
hållbara ekosystem.
Informera om vikten av naturskolor och utevistelse i naturen för
barns förståelse och kunskap om biologisk mångfald och hållbar
utveckling.

-

I tjänsten
Randi Graungaard
Kommundirektör
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-10-06

§ 64
Dnr 2020/722

Hållbarhetslöften i regionalt åtgärdsprogram för klimatet
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att anta föreslagna hållbarhetslöften i åtgärdsprogram för minskad
klimatpåverkan.
Sammanfattning av ärendet

Under hösten har länsstyrelsen bjudit in kommunen att delta i
genomförandet av det regionala åtgärdsprogrammet Färdplan för ett hållbart
län – åtgärder för minskad klimatpåverkan. Kommunen deltog under 2019
och tecknade då sex olika hållbarhetslöften, som ska följas upp innan
årsskiftet. Nu har vi möjlighet att teckna nya löften för att skärpa vårt
klimatarbete ytterligare.
Åtgärdsprogrammet omfattar tjugoen olika åtaganden med över hundra
olika aktiviteter för att minska klimatpåverkan i länet. Under hösten 2019
tecknade trettio olika aktörer hållbarhetslöften, inklusive alla kommuner i
länet men även företag och föreningar.
Syftet med åtgärdsprogrammet är att länets aktörer tillsammans ska komma
längre i klimatarbetet – genom att gemensamt höja ambitionerna, genom att
synliggöra åtgärder i form av hållbarhetslöften och genom att noga följa upp
hur arbetet går.
Detta är det första av fyra åtgärdsprogram inom miljö som tas fram av
länsstyrelsen, under 2020 tas också åtgärdsprogrammet för ekosystem och
biologisk mångfald, under 2021 tas programmet för vatten och under 2022
för samhällsutveckling.
Barnrättskonsekvenser

Barn och unga bedöms påverkas positivt av beslutet, då det innebär fler
åtgärder och aktiviteter för att nå våra klimatmål och i förlängningen ge
barn och unga lika goda möjligheter till ett gott liv.

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-10-06
Beslutsmotivering

Länets hållbarhetslöften är ett av de viktigaste arbeten inom miljö- och
klimatområdet som pågår i regionen just nu. Det finns fler skäl till att delta
återigen, dels för att visa upp allt klimatarbete som görs i kommunen, dels
för att höja ambitionsnivån ytterligare men även för att synliggöra för
kommuner, företag och medborgare att vi bidrar i arbetet med att minska
klimatutsläppen.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Alla hållbarhetslöften har sin grund i antagna policys på området eller i
förra årets budget och de miljömål vi antagit, på så sätt säkerställer vi att de
ska rymmas inom ordinarie budget.
Beslutsunderlag






Handläggarens tjänsteutlåtande
Hållbarhetslöften för minskad klimatpåverkan
Inbjudan att anta hållbarhetslöfte för minskad klimatpåverkan.
Färdplan för ett hållbart län – åtgärdsprogram för minskad
klimatpåverkan
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Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2020-09-17

KS 2020/722

Hållbarhetslöften i regionalt åtgärdsprogram för minskad
klimatpåverkan
Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att anta föreslagna hållbarhetslöften i åtgärdsprogram för minskad
klimatpåverkan.
Sammanfattning av ärendet

Under hösten har länsstyrelsen bjudit in kommunen att delta i
genomförandet av det regionala åtgärdsprogrammet Färdplan för ett
hållbart län – åtgärder för minskad klimatpåverkan. Kommunen deltog
under 2019 och tecknade då sex olika hållbarhetslöften, som ska följas upp
innan årsskiftet. Nu har vi möjlighet att teckna nya löften för att skärpa vårt
klimatarbete ytterligare.
Åtgärdsprogrammet omfattar tjugoen olika åtaganden med över hundra
olika aktiviteter för att minska klimatpåverkan i länet. Under hösten 2019
tecknade trettio olika aktörer hållbarhetslöften, inklusive alla kommuner i
länet men även företag och föreningar.
Syftet med åtgärdsprogrammet är att länets aktörer tillsammans ska
komma längre i klimatarbetet – genom att gemensamt höja ambitionerna,
genom att synliggöra åtgärder i form av hållbarhetslöften och genom att
noga följa upp hur arbetet går.
Detta är det första av fyra åtgärdsprogram inom miljö som tas fram av
länsstyrelsen, under 2020 tas också åtgärdsprogrammet för ekosystem och
biologisk mångfald, under 2021 tas programmet för vatten och under 2022
för samhällsutveckling.
Beslutsmotivering

Länets hållbarhetslöften är ett av de viktigaste arbeten inom miljö- och
klimatområdet som pågår i regionen just nu. Det finns fler skäl till att delta
återigen, dels för att visa upp allt klimatarbete som görs i kommunen, dels
för att höja ambitionsnivån ytterligare men även för att synliggöra för
kommuner, företag och medborgare att vi bidrar i arbetet med att minska
klimatutsläppen.
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Barnrättskonsekvenser

Barn och unga bedöms påverkas positivt av beslutet, då det innebär fler
åtgärder och aktiviteter för att nå våra klimatmål och i förlängningen ge
barn och unga lika goda möjligheter till ett gott liv.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Alla hållbarhetslöften har sin grund i antagna policys på området eller i
förra årets budget och de miljömål vi antagit, på så sätt säkerställer vi att
de ska rymmas inom ordinarie budget.
Beslutsunderlag
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Förord
Klimatfrågan är en av vår tids viktigaste ödesfrågor. De nationella målen inom klimat och energi behöver
nås för att vi ska nå en fortsatt hållbar utveckling i samklang med vad som anges i de globala hållbarhetsmålen inom Agenda 2030.
Länsstyrelsen har i uppdrag från regeringen att utveckla, samordna och genomföra regionala åtgärdsprogram med bred förankring i länet för att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen. Genom ett ökat
fokus och en ökad samverkan i miljöarbetet förväntas åtgärdstakten inom miljöarbetet i länet öka och
därigenom på sikt leda till ett bättre miljötillstånd och ökad måluppfyllelse av de nationella miljökvalitetsmålen.
Åtgärdsprogrammet för minskad klimatpåverkan är det första av fyra regionala åtgärdsprogram som
planeras att tas fram för länet. Ytterligare tre åtgärdsprogram inom ämnesområdena Ekosystem och biologisk mångfald, Vatten samt Samhällsutveckling tas fram under perioden 2019–2021. De fyra åtgärdsprogrammen omfattar tillsammans åtgärdsarbete med samtliga de miljömål som länet berörs av.
Åtgärdsprogrammet för minskad klimatpåverkan samlar prioriterade åtgärder i syfte att minska de klimatpåverkande utsläppen och effektivisera energianvändningen i länet. Åtgärdsprogrammet är framtaget
i bred samverkan med länets aktörer och utgår från den uppdaterade klimat- och energistrategin för länet
Tillsammans för ett fossilfritt Uppsala län. Det regionala åtgärdsprogrammet kopplar samman och förstärker med en regional nivå, de olika initiativ och program som finns på nationell-, lokal- och aktörsnivå.

Den faktiska minskade klimatpåverkan från länets verksamheter och invånare beror slutligen på allas vårt
engagemang i frågan, vår vilja att gå vidare från tanke och ord till handling. Resultatet kommer således
att vara beroende av de sammanlagda insatserna från alla samhällsaktörers bidrag. Vi önskar och hoppas
därför på en bred uppslutning i länet för att genomföra klimatåtgärderna i programmet.

Göran Enander
Landshövding Uppsala län
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Sammanfattning
Klimatet är vår tids ödesfråga och de närmaste tio
åren är helt avgörande för att undvika katastrofala
konsekvenser av ett förändrat klimat enligt FN:s
vetenskapliga klimatpanel. Sverige har åtagit sig
att genomföra det globala klimatavtalet från Paris
år 2015, vars mål är att den globala temperaturökningen ska hållas väl under 2 grader och gärna
begränsas till högst 1,5 grader. Sveriges långsiktiga
klimatmål är att nettoutsläppen av växthusgaser
ska vara noll år 2045. För att uppnå de nationella
klimat- och energimålen behöver de totala klimatpåverkande utsläppen fördelat per invånare
komma ner till under ett ton per person och år till
20501. I Uppsala län behöver ambitionsnivån hos
aktörer i länet höjas och takten i genomförandet
av åtgärder för att nå de nationella klimat- och
energimålen öka.

klimatpåverkan och frisk luft, samt det globala
hållbarhetsmålet Bekämpa klimatförändringarna.
Åtgärdsprogrammet samlar prioriterade åtgärder
för klimatarbete i länet. För att stärka genomförandet av programmets åtgärder uppmanas aktörer
i länet att teckna hållbarhetslöften med Länsstyrelsen. Hållbarhetslöften är en frivillig avsiktsförklaring och innebär att aktörer åtar sig att genomföra
ett antal åtgärder ur programmet, där genomförandet följs upp regelbundet, bland annat via Uppsala
läns miljö- och klimatråd4. Genom hållbarhetslöften kommuniceras och synliggörs aktörers klimatarbete vilket ökar möjligheter till samverkan i
åtgärdsarbetet. Sammantaget ger åtgärdsprogrammet ett ökat fokus och en ökad samverkan i klimatarbetet i länet vilket på sikt förväntas leda till ett
bättre miljötillstånd och ökad måluppfyllelse av de
nationella klimat- och energimålen.

Färdplan för ett hållbart län – åtgärder för minskad klimatpåverkan är det första regionala åtgärdsprogrammet i en serie av fyra planerade
åtgärdsprogram som med olika teman bidrar till
att uppnå de nationella miljömålen2 och därmed
även den ekologiska dimensionen av de globala
hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Färdplanens åtgärdsprogram är en del av Länsstyrelsens uppdrag
att utveckla, samordna och genomföra regionala
åtgärdsprogram med bred förankring i länet för
att nå de nationella miljömålen3. Läs mer om färdplansarbetet i bilaga 1.

Åtgärdsprogrammet för minskad klimatpåverkan utgår från länets klimat- och energistrategi5
som ligger till grund för åtgärdsprogrammet både
som ett kunskapsunderlag och för prioritering av
fokusområden för åtgärder. Åtgärdsprogrammet
innehåller 21 åtgärder inom de fyra fokusområden
strategin pekar ut som prioriterade för länets aktörer i klimatarbetet; Transporter och arbetsmaskiner, Energi och effektanvändning, Förnybar energi
och Indirekt klimatpåverkan från konsumtion.

Färdplan för ett hållbart län – åtgärder för minskad klimatpåverkan syftar till att öka takten i
genomförandet av prioriterade åtgärder för att
minska de klimatpåverkande utsläppen och effektivisera energianvändningen i länet. Programmet
bidrar främst till att nå det nationella generationsmålet och miljökvalitetsmålen för begränsad
1

2

3

Åtgärderna i programmet har tagits fram i bred
samverkan med aktörer i länet. Gemensamt för
åtgärderna är att de kan genomföras av aktörer
i länet, att de bidrar till att nå de nationella miljömålen och de globala hållbarhetsmålen, samt
att de är möjliga att påbörja, och helst genomföra
under programperioden 2019–2022.
Nedan följer en sammanställning över åtgärder i
det regionala åtgärdsprogrammet för minskad klimatpåverkan.

De globala scenarierna som IPCC presenterar i rapporten
innebär att de globala genomsnittliga utsläppen per person
behöver följa en bana som når en nivå om tre till fyra ton koldioxidekvivalenter per person år 2030 och ett ton per person
år 2050 för att 1,5-gradersmålet ska nås utan omfattande
behov av negativa utsläpp under andra halvan av seklet (Fördjupad analys av svensk klimatstatistik 2018, Naturvårdsverkets rapport 6848).
De nationella miljömålen ska vara politiskt vägledande för
det svenska miljöarbetet och består av ett generationsmål
och 16 miljökvalitetsmål.
Förordning (2017:868) med länsstyrelseinstruktion, §6:2.

4

5

5
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Uppsala läns miljö- och klimatråd är en arena för bred diskussion kring de viktigaste miljöutmaningarna i länet och de
prioriteringar av åtgärder som bör göras. Mer information
om rådet återfinns i bilaga 1.
Tillsammans för ett fossilfritt Uppsala län, Klimat- och energistrategi.

Förnybar
energi

Energi och
effektanvändning

Transporter och arbetsmaskiner

Klimat- och energistrategi för Uppsala län

Bidrar främst till globalt
hållbarhetsmål

Nr Åtgärd

Bidrar främst till miljömål

1

Öka gång och cykling

Begränsad klimatpåverkan
Frisk luft
God bebyggd miljö

13, Bekämpa klimatförändringen
11, Hållbara städer och samhällen

2

Underlätta att kombin Begränsad klimatpåverkan
era olika färdmedel och Frisk luft
linjebyten
God bebyggd miljö

13, Bekämpa klimatförändringen
11, Hållbara städer och samhällen

3

Fossilfri arbetspendling
och möteskultur

Begränsad klimatpåverkan
Frisk luft

13, Bekämpa klimatförändringen
11, Hållbara städer och samhällen

4

Underlätta för
besökare, kunder och
föreningsaktiva att resa
fossilfritt

Begränsad klimatpåverkan
Frisk luft

13, Bekämpa klimatförändringen
11, Hållbara städer och samhällen

5

Främja bildandet av
fossilfria fordonspooler

Begränsad klimatpåverkan
Frisk luft

13, Bekämpa klimatförändringen
11, Hållbara städer och samhällen

6

Fossilfria tjänstefordon

Begränsad klimatpåverkan
Frisk luft

13, Bekämpa klimatförändringen
11, Hållbara städer och samhällen

7

Halvera klimatpåverkan Begränsad klimatpåverkan
från godstransporter
Frisk luft

13, Bekämpa klimatförändringen
11, Hållbara städer och samhällen

8

Halvera klimatpåverkan Begränsad klimatpåverkan
från arbetsmaskiner
Frisk luft

13, Bekämpa klimatförändringen
11, Hållbara städer och samhällen
12, Hållbar konsumtion och produktion

9

Främja tankmöjlighet
av fossilfria drivmedel

Begränsad klimatpåverkan
God bebyggd miljö

13, bekämpa klimatförändringen
7, Hållbar energi för alla
11, Hållbara städer och samhällen

10

Minska energi- och
effektanvändning för
fastigheter och verk
samheter

Begränsad klimatpåverkan

13, Bekämpa klimatförändringen
7, Hållbar energi för alla
12, Hållbar konsumtion och
produktion

11

Minska effekttoppar
för el

Begränsad klimatpåverkan

13, Bekämpa klimatförändringen
7, Hållbar energi för alla

12

Öka produktionen och
användningen av åter
vunnen eller förnybar
energi och av fossilfria
drivmedel

Begränsad klimatpåverkan

13, Bekämpa klimatförändringen
7, Hållbar energi för alla

6
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Nr Åtgärd

Bidrar främst till miljömål

Bidrar främst till globalt
hållbarhetsmål

13

Minska klimatpåverkan
från bygg- och anlägg
ningsprojekt

Begränsad klimatpåverkan
God bebyggd miljö
Generationsmålet

13, Bekämpa klimatförändringen
11, Hållbara städer och samhällen
12, Hållbar konsumtion och produktion

14

Minska klimatpåverkan
från måltider

Begränsad klimatpåverkan
Generationsmålet

13, Bekämpa klimatförändringen
2, Ingen hunger
12, Hållbar konsumtion och produktion

15

Inspirera till klimats
marta val

Begränsad klimatpåverkan
Generationsmålet

13, Bekämpa klimatförändringen
2, Ingen hunger
12, Hållbar konsumtion och produktion

16

Integrera klimat, energi
och hållbar utveckling
i skola och förskola

Begränsad klimatpåverkan
Generationsmålet

13, Bekämpa klimatförändringen
4, God utbildning för alla
12, Hållbar konsumtion och produktion

17

Utbildnings- och
informationsinsatser
för beslutsfattare

Begränsad klimatpåverkan
Generationsmålet

13, Bekämpa klimatförändringen

18

Stimulera klimat
klok produktion och
konsumtion genom
exempelvis cirkulära
affärsmodeller och
delningsekonomi

Begränsad klimatpåverkan
Generationsmålet

13, Bekämpa klimatförändringen
12, Hållbar konsumtion och produktion

19

Fossilfria investeringar
och kapitalplaceringar

Begränsad klimatpåverkan
Generationsmålet

13, Bekämpa klimatförändringen
12, Hållbar konsumtion och produktion

20

Fasa ut fossil plast

Begränsad klimatpåverkan
Generationsmålet

13, bekämpa klimatförändringen
12, Hållbar konsumtion och produktion

21

Halvera klimatpåverkan Begränsad klimatpåverkan
från internationella
Generationsmålet
flygresor

13, bekämpa klimatförändringen
12, Hållbar konsumtion och produktion

7

271

Klimat- och energistrategi för Uppsala län

Inledning
Klimatet är vår tids ödesfråga och de närmaste tio
åren är helt avgörande för att undvika katastrofala
konsekvenser av ett förändrat klimat. Den svenska
klimatpolitiken, och därmed även Uppsala läns
arbete, baseras framförallt på de bedömningar
som görs av FN:s vetenskapliga klimatpanel Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). I
IPCC:s senaste klimatrapport (2018/24/PR) görs
det akuta läget ännu tydligare än vad som tidigare
varit känt: redan vid 1,5 graders uppvärmning
kommer följderna bli allvarliga, men ju större uppvärmningen blir desto värre blir konsekvenserna.

Uppsala län behöver utvecklas bort från dagens
beroende av olja och annan fossil energi. Detta
innebär betydande utmaningar, men även många
möjligheter. Kunskapen om hur en omställning till
ett fossiloberoende samhälle kan genomföras är
god, men hittills har omställningen varit för långsam. Den största utmaningen ligger i att avsevärt
öka omställningens genomförandetakt och att få
till stånd nödvändiga och bestående beteendeförändringar inom exempelvis resvanor och konsumtionsmönster.
I Uppsala län pågår redan mycket gott klimatarbete och några kommuner har valt att sätta egna
klimatmål med högre ambition än de nationella
målen. Utifrån nationella utsläppsdata (se figur 1,
sida 15) kan konstateras att det pågående arbetet
inte räcker för att nå de nationella klimat- och
energimålen samt Parisavtalets mål. Sammantaget
för länet måste ambitionsnivån hos aktörer i länet
höjas och takten i genomförandet av åtgärder ökas
för att dessa mål ska nås. I åtgärdsprogrammet
lyfts åtgärder där lokala och regionala aktörer
har mandat och styrmedel att skapa förändring.
Programmet fyller därmed en viktig funktion i att
komplettera det nationella och internationella klimatarbetet.

Än så länge går uppvärmningen att begränsa till
1,5 grader, men det krävs att utsläppen minskar
radikalt. Enligt IPCC:s rapport behöver de globala
utsläppen av koldioxid halveras till år 2030 jämfört med 2010 och nå netto-noll senast vid mitten
av seklet för att målet ska vara inom räckhåll6. För
att uppnå det krävs en kraftig samhällsomställning
där insatser i enskilda länder samt internationellt
samarbete, bland annat inom FN:s klimatkonvention, kommer att vara avgörande för att begränsa
utsläppen.
Förändringarna i klimatet riskerar att bli större vid
våra nordliga breddgrader än i världen i genomsnitt7. Effekterna kan till exempel bli omfattande
för jord- och skogsbruket och naturliga ekosystem.
Känsliga miljöer i fjällen och Östersjön kan skadas
eller helt försvinna.

Åtgärderna i programmet ger förutsättningar för
bred delaktighet och uppslutning till programmet
av aktörer i hela länet. Alla kan och bör aktivt
delta i länets arbete för klimatomställning.

Riksdagen har beslutat om ett klimatpolitiskt
ramverk som innebär ett åtagande att nå målsättningen om inga nettoutsläpp av växthusgaser i Sverige senast år 2045. Att nå dit kommer att bli en
stor utmaning för hela samhället, både på regional
och lokal nivå.

Vid en bred uppslutning till åtgärdsprogrammet,
med många aktörer som utifrån sina olika förutsättningar genomför prioriterade åtgärder för att
minska länets klimatpåverkan, kan vi gemensamt
nå framgång i att närma oss klimatmålen och
ställa om till ett hållbart län.

För att nå generationsmålet, miljökvalitetsmålet
begränsad klimatpåverkan samt Parisavtalets mål
behöver de totala klimatpåverkande utsläppen fördelat per invånare komma ner till under ett ton per
person och år till 20508.
6

7
8

Ingen kan göra allt – men tillsammans kan vi göra
skillnad!

Fördjupad analys av svensk klimatstatistik 2018, Naturvårdsverkets rapport 6848
SMHI, www.smhi.se, Framtidens klimat
Fördjupad analys av svensk klimatstatistik 2018, Naturvårdsverkets rapport 6848
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Sverige. Det är en styrka att det finns olika initiativ
som arbetar mot samma mål. Samverkan mellan
olika initiativ ger en effektivare användning av
gemensamma resurser samtidigt som de positiva
effekterna i miljön förväntas bli större.

Syfte med åtgärdsprogram
för minskad klimatpåverkan
Färdplan för ett hållbart län – åtgärder för minskad klimatpåverkan syftar till att öka takten i
genomförandet av prioriterade åtgärder för att
minska de klimatpåverkande utsläppen och effektivisera energianvändningen i länet. Ambitionen
är att åtgärdsprogrammet ska vara ett användbart
verktyg för aktörer på både regional och lokal
nivå. Åtgärdsprogrammet ska

Enskilda individers val har också betydelse för
klimatet. Detta åtgärdsprogram har dock inte allmänheten som prioriterad målgrupp.
Även om detta åtgärdsprogram endast sträcker sig
till 2022 kommer dess prioriterade åtgärder att
fortsätta vara betydelsefulla i kommande åtgärdsprogram.

• ge exempel på konkreta åtgärder i
klimatarbetet
• ge vägledning och stöd för att prioritera
åtgärder och utvecklingsinsatser
• stimulera till att öka samverkan i
klimatarbetet mellan aktörer i länet
• ge en effektivare användning av länets
sammantagna resurser
• inspirera till innovation och utveckling
inom området
• leda till en ambitionshöjning i länets
klimat- och energiarbete

Åtgärdsprogrammets
koppling till miljömålen
och de globala
hållbarhetsmålen
De svenska miljömålen ska vara politiskt väg
ledande och består av ett generationsmål, 16 miljö
kvalitetsmål samt 17 etappmål inom områdena
avfall, biologisk mångfald, farliga ämnen och
klimat. Miljömålen är beslutade av riksdagen och
är de nationella mål som bidrar till att vi uppnår
den ekologiska dimensionen av de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Mer information
om de svenska miljömålen, miljömålssystemet och
Agenda 2030 återfinns i bilaga 1. Åtgärdsprogrammet för minskad klimatpåverkan omfattar åtgärder
som främst bidrar till att uppnå generationsmålet
och miljökvalitetsmålen begränsad klimatpåverkan
och frisk luft. Det finns även en tydlig koppling
till miljökvalitetsmålet god bebyggd miljö som
omfattar en långsiktigt hållbar bebyggelsestruktur,
energisystem och avfall. Indirekt påverkas även andra miljökvalitetsmål, bland annat målen levande
skogar, ett rikt odlingslandskap och myllrande
våtmarker.

Åtgärdsprogrammet utgår från länets klimat- och
energistrategi (Tillsammans för ett fossilfritt Uppsala län) som anger den strategiska inriktningen
för länets fortsatta arbete för att nå de nationella
klimat- och energimålen. I åtgärdsprogrammet
omsätts den strategiska inriktningen i konkreta
åtgärder som kan och bör genomföras av aktörer
i länet under åtgärdsprogrammets fyraåriga programperiod.
Programmet förväntas öka takten i genomförandet
av åtgärder i länet genom att aktörer tecknar hållbarhetslöften med Länsstyrelsen och därmed åtar
sig att under programperioden genomföra åtgärder
ur programmet och att genomförandet följs upp
regelbundet. Programmet stimulerar även till ökad
samverkan inom klimatarbetet där länet kan nå en
större förändring när olika regionala aktörer arbetar tillsammans mot samma mål.

Åtgärdsprogrammet kopplar direkt till de globala
hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Bland annat
bidrar genomförandet av åtgärdsprogrammet till
genomförandet av mål 13 Bekämpa klimatförändringen, mål 7 Hållbar energi för alla, mål 11 Hållbara städer och samhällen, samt mål 12 Hållbar
konsumtion och produktion.

I åtgärdsprogrammet är ambitionen att dra nytta
av det goda klimatarbete som redan utförs på
olika nivåer, exempelvis det lokala Uppsala klimat
protokoll samt det nationella initiativet Fossilfritt
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Begränsad klimatpåverkan

porter (exklusive inrikes flyg) ska minska med
minst 70 procent till 2030 jämfört med 2010.
• Sverige ska år 2030 ha 50 procent effektivare
energianvändning jämfört med 2005. Målet
uttrycks i termer av tillförd energi i relation till
BNP, och måluppfyllelse skulle innebära tillväxt utan ökning av energianvändning. Sverige
ska år 2040 ha 100 procent förnybar elproduktion (det är ett mål, inte ett stoppdatum som
förbjuder kärnkraft och innebär inte heller en
stängning av kärnkraft med politiska beslut).

”Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlig
het med FN:s ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att
människans påverkan på klimatsystemet inte blir
farlig. Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en
sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras,
livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål
för hållbar utveckling inte äventyras. Sverige har
tillsammans med andra länder ett ansvar för att
det globala målet kan uppnås.”9

Generationsmålet

Förbränning av fossila bränslen som till exempel
olja, kol och naturgas för el- och värme i industriprocesser och för transporter svarar för det största
bidraget till klimatförändringen både i Sverige
och världen i stort.

”Det övergripande målet för miljöpolitiken är att
till nästa generation lämna över ett samhälle där
de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka
ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges
gränser.”12

Miljökvalitetsmålet begränsad klimatpåverkan har
en precisering:
Den globala medeltemperaturökningen begränsas
till långt under 2 grader över förindustriell nivå
och ansträngningar görs för att hålla ökningen
under 1,5 grader över förindustriell nivå. Sverige
ska verka internationellt för att det globala arbetet
inriktas mot detta mål.

Generationsmålet är ett inriktningsmål för miljö
politiken. Målet ger vägledning om de värden som
ska skyddas och den samhällsomställning som krävs
för att nå det miljötillstånd som beskrivs av miljökvalitetsmålen. För att nå målet krävs en ambitiös
miljöpolitik i Sverige, inom EU och i internationella
sammanhang. Generationsmålet är vägledande för
miljöarbetet på alla nivåer i samhället.

Preciseringen återfinns i målsättningen för det globala klimatavtalet från Paris år 2015 som Sverige
har åtagit sig att genomföra. Som en följd av Paris
avtalet beslutade riksdagen 2017 om att införa ett
klimatpolitiskt ramverk för Sverige med nya klimatmål till 2030, 2040 och 2045, en klimatlag och
ett klimatpolitiskt råd. Nedan nationella klimatmål
fastställs i ramverket:10
• Sveriges långsiktiga klimatmål är att netto
utsläppen av växthusgaser ska vara noll år
2045. Det innebär att utsläppen inom Sveriges gränser ska var minst 85 procent lägre
2045 än 1990 samt att resterande utsläpp ska
tas upp av kompletterande åtgärder som till
exempel utsläppshandel eller inbindning av
koldioxid via CCS11 tekniker.
• Utsläppen av växthusgaser från inrikes trans-

9

10

11

I klimatarbetet kompletterar generationsmålet de
nationella klimatmålen och miljökvalitetsmålen
genom att omfatta miljöpåverkan utanför Sveriges
gränser, det som i åtgärdsprogrammet refereras till
som indirekt klimatpåverkan. En stor del av den
konsumtionsbaserade klimatpåverkan i Sverige är
indirekt på så vis att den orsakas av konsumtion av
varor producerade i andra länder vars produktion
medför klimatutsläpp utanför Sverige.

De mänskliga rättigheterna, som är ett tvär
perspektiv i de globala hållbarhetsmålen i
Agenda 2030, innefattar bland annat rätten till
en god, hälsosam och hållbar miljö. Det finns
en viktig koppling mellan de mänskliga rättig
heterna och generations¬målet då målet omfattar solidaritet med såväl människor i andra
länder som framtida generationer.

Riksdagens definition av miljömålet, sverigesmiljomal.se/
miljomalen/begransad-klimatpaverkan/
www.regeringen.se/artiklar/2017/06/det-klimatpolitiska-ramverket/
CCS – Carbon Capture and Storage: Ett sätt att minska
de storskaliga utsläppen av koldioxid till atmosfären är att
avskilja och lagra koldioxiden i berggrunden.
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Riksdagens definition av miljömålet, sverigesmiljomal.se/miljomalen/generationsmalet/
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Frisk luft

De viktigaste strategiska dokumenten och handlingsplanerna samt dess kopplingar till åtgärdsprogrammet beskrivs här.

”Luften ska vara så ren att människors hälsa samt
djur, växter och kulturvärden inte skadas.”13

Länets klimat- och energistrategi Tillsammans för
ett fossilfritt Uppsala län som uppdaterades 2018
anger den regionala strategiska inriktningen för
klimat- och energiarbetet i Uppsala län. Strategin
ligger till grund för åtgärdsprogrammet både som
ett kunskapsunderlag och för prioritering av fokusområden och utvecklingsinsatser i åtgärdsarbetet.

Luftföroreningar och växthusgaser har till stor del
samma källor: energiproduktion och transporter.
Många av de åtgärder som bidrar till att minska
klimatpåverkan bidrar även till att minska problemen med luftföroreningar. De högsta halterna av
luftföroreningar finns på hårt trafikerade gator i
tätorterna. I bakgrundsmiljöer, som är de miljöer
människor mest vistas i, är situationen bättre.

Andra viktiga styrdokument i länet anger både
specifika mål som aktörer verkar för och prioriterade åtgärder och investeringar. Den regionala
utvecklingsstrategin16 (RUS), som Region Uppsala ansvarar för, har mål för såväl minskade
utsläpp som ökat kollektivresande. RUS pekar
ut inriktningen för regional utveckling och innefattar åtaganden som Region Uppsala antar för
att driva mot angivna mål. I Uppsala tar Region
Uppsala fram den regionala länstransportplanen17.
Länstransportplanen ger en prioriteringsordning
för investeringar i transportinfrastruktur i länet.
Regeringen fastställer de ekonomiska ramarna
och Trafikverket, kommuner och trafikhuvudmän
bistår med underlag. Åtgärdsprogrammet för minskad klimatpåverkan kompletterar och förstärker
dessa planer med åtgärder som reflekterar mål och
åtaganden som driver mot en regional och lokal
klimatomställning.

Målår för miljökvalitetsmålet är 2020 och det bedöms inte kunna nås varken i Uppsala län eller i
Sverige som helhet14.
Miljökvalitetsmålet frisk luft omfattar tio stycken
preciseringar som beskriver målvärden för de
vanligaste luftföroreningarna. Målvärdena är
satta utifrån Världshälsoorganisationens, WHO:s,
rekommendationer. Målet är att halterna inte ska
överskrida lågrisknivåer för cancer eller riktvärden
för skydd mot sjukdomar eller påverkan på växter,
djur, material och kulturföremål. De luftföroreningar som har antagna målvärden är bensen,
bens(a)pyren, butadien, formaldehyd, partiklar,
marknära ozon och kvävedioxid. En precisering
finns även för korrosion på kalksten.
I Uppsala län är de största problemen med luftföroreningar kopplade till höga halter av partiklar
och kvävedioxid i Uppsala stad (där målvärden
överskrids). Dessa har en mycket stark koppling
till transporter15.

Den regionala planen om infrastruktur för förnybara drivmedel18 utgör ett kunskapsunderlag om
länets behov av infrastruktur för fossilfria och förnybara drivmedel, som är framtaget i syfte att driva
på omställning till fossilfria transporter i länet. Förutom att vara ett kunskapsunderlag i åtgärdsarbetet
för minskad klimatpåverkan pekar planen ut prioriterade aktiviteter för bland annat länets kommuner
för att utveckla infrastrukturen för fossilfria drivmedel. Planens föreslagna aktiviteter omhändertas i
åtgärdsprogrammet genom framförallt åtgärd nummer 9, men även åtgärderna 5-8 inom fokusområde
transporter och arbetsmaskiner.

Avgränsningar och
kopplingar till andra
program
Åtgärdsprogrammet är en del av en bred palett
strategiska dokument och handlingsplaner som
påverkar länets arbete med klimatomställning.
13

14

15

Riksdagens definition av miljömålet, sverigesmiljomal.se/
miljomalen/frisk-luft/
Fördjupad utvärdering av miljömålen 2019, Naturvårdsverkets rapport 6400.
Malin Gustafsson, Jenny Lindén, Lin Tang, Bertil Forsberg,
Hans Orru, Stefan Åström, Karin Sjöberg (2018) Quantification of population exposure to NO2, PM2.5 and PM10 and
estimated health impacts, NV-07027-16.

16
17

18
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Regional utvecklingsstrategi för Uppsala län, 2017
Länsplan för regional transportinfrastruktur i Uppsala län
2018–2029 antagandeversion.
Regional Plan för Infrastruktur för Förnybara Drivmedel
och Elfordon, framtagen i samverkan mellan Länsstyrelsen,
Region Uppsala och BioDriv Öst.
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av klimatpåverkande gaser i länet har minskat med
30 procent sedan 199021, vilket fördelat per person blir en minskning från 8,6 ton per person och
år till 4,4 ton per person och år. Den sektor som
minskat utsläppen mest är uppvärmning.

Åtgärdsprogrammet riktar sig mot klimatomställning på en regional nivå. Det relaterar både till
nationella åtgärdsplaner, exempelvis åtaganden
antagna i branschfärdplanerna för fossilfri konkurrenskraft inom ramen för Fossilfritt Sverige och mer
lokala initiativ som Uppsala Klimatprotokoll. Åtgärdsprogrammet är tänkt som ett komplement och
i vissa fall en förstärkning till dessa program. Då
programmen överlappar varandra kan aktörer vara
engagerade med åtaganden i samtliga program.

En ökande andel av länets konsumtionsbaserade
utsläpp sker utanför länet och utomlands, så kal�lad indirekt klimatpåverkan. De största delarna
av länets indirekta klimatpåverkan kommer från
importerade livsmedel, internationella flygresor,
byggmaterial som betong och stål, produkter av
fossil plast samt elektronisk utrustning, se fördelning av utsläpp i figur 1. Ytterligare en indirekt
klimatpåverkan kan kopplas till kapitalplaceringar
som pensionsfonder och motsvarande, där det i
dagsläget fortfarande finns betydande placeringar
i fossil industri som olja, kol och gas.De totala
utsläppen av växthusgaser orsakade av verksamheter inom landets gränser samt svenskt levnadssätt
(hushållens konsumtion och offentlig konsumtion,
inklusive transporter och el-/uppvärmning) ligger
på cirka 10 ton koldioxidekvivalenter per person
och år enlig Naturvårdsverket 201822. För att
kunna uppnå generationsmålet, miljökvalitetsmålet begränsad klimatpåverkan samt Parisavtalets
mål behöver de klimatpåverkande utsläppen från
länets invånare komma ner betydligt till under 1
ton per person och år till 205023. Denna utsläppsminskning åskådliggörs via de streckade linjerna i
figur 1. Linjerna är inte raka då utsläppen behöver
minska kraftigt så snart som möjligt för att minska
de totala utsläppen.

Programmet omfattar inte åtgärder för att minska
effekterna av den pågående klimatförändringen
eftersom det finns en separat plan för klimatanpassning med handlingsprogram19 för länet, som
stöd för lokala planer och åtgärder.
Åtgärdsprogrammet för minskad klimatpåverkan
är det första av fyra planerade åtgärdsprogram i
miljömålsarbetet inom Färdplan för ett hållbart
län20. Åtgärdsprogrammen omfattar tillsammans
åtgärdsarbete för samtliga miljömål som länet berörs av. Åtgärder för minskad klimatpåverkan kan
bidra till att uppfylla kommande åtgärdsprograms
syften och vice versa.

Strategisk inriktning i
länets klimatarbete
Utsläpp av klimatpåverkande gaser från Uppsala
län sker både direkt och indirekt, vilket avspeglas
i figur 1.
Länet har omfattande direkta utsläpp av klimatpåverkande gaser från transporter, el och uppvärmning till bebyggelse samt från ett betydande
jordbruk, däremot är utsläppen från industriverksamheter i länet begränsade. De direkta utsläppen

Offentlig sektor har en nyckelroll i länets klimatoch energiarbete. Att agera som föregångare vid
upphandling och inköp av varor och tjänster genom att efterfråga och ställa ökade krav på mer
klimat- och energieffektiva alternativ, inklusive
ny teknik, driver på utvecklingen för minskad
klimatpåverkan. Offentlig sektor spelar även en
viktig roll i normalisering av ny teknik. Samtidigt
kan offentlig upphandling öka tryggheten i investeringsbeslut för näringslivet.

I Uppsala läns klimat – och energistrategi
Tillsammans för ett fossilfritt Uppsala län ges
en utförlig beskrivning av nuläget i länet samt
bakgrund till den strategiska inriktningen i
länets klimatarbete.

21

19

20

Regional handlingsplan för klimatanpassning i Uppsala län,
utgivningsår 2014, reviderad 2015/2016
Läs mer om Färdplan för ett hållbart län och planerade
åtgärdsprogram i bilaga 1.

22

23
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Nationella emissionsdatabasen, 2,3 miljoner ton koldioxidekvivalenter 1990 samt 1,6 miljoner ton 2016.
Fördjupad analys av svensk klimatstatistik 2018, Naturvårdsverkets rapport 6848.
Fördjupad analys av svensk klimatstatistik 2018, Naturvårdsverkets rapport 6848.
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Figur 1. Fördelning av länets direkta och indirekta utsläpp av klimatpåverkande gaser. De streckade linjerna visar
behov av utsläppsreducering för att uppnå generationsmålet, de nationella klimat- och energimålen samt Parisavtalets mål.

Offentlig sektor kan även agera som föregångare
via rutiner i den egna organisationen samt genom
att underlätta klimatsmarta val för de anställda.

Energi och effektanvändning
För att uppnå det nationella målet att energianvändningen ska vara 50 procent effektivare år
2030 krävs aktiva åtgärder inom effektivisering
av verksamheter och fastigheter. Det finns också
ett behov att vidta åtgärder för att minska maxeffektbehovet av el för verksamheter och byggnader,
men även för uppladdning av elfordon så att befintliga elnät kan nyttjas effektivt och räcka till fler
användare.

I länets klimat- och energistrategi pekas fyra prioriterade områden ut där insatser krävs för att styra
länets utsläpp mot de nationella energi- och klimatmålen. De prioriterade områdena är:
•
•
•
•

Transporter och arbetsmaskiner
Energi och effektanvändning
Förnybar energi
Indirekt klimatpåverkan från konsumtion

Förnybar energi
Förnybar energi för el, värme och drivmedel är en
förutsättning för att uppnå minskad klimatpåverkan och den nationella målsättningen om förnybar
elproduktion och transportsektor. Det finns potential att öka länets produktion av förnybar energi
från exempelvis solceller, biobränslen, spillvärme
och biogas. För vindkraftsutbyggnad kan det finnas viss utbyggnadsmöjlighet som dock behöver
planeras med hänsyn till intressen från natur- och
kulturmiljö, bebyggd miljö samt Försvarsmaktens
intressen.

Transporter och arbetsmaskiner
Transporter är de största direkta utsläppsposterna
för länet (personresor och godstransporter) och
utgör även en stor del av de indirekta utsläppen.
Det finns stor potential att minska transporternas
klimatpåverkande utsläpp i och utanför länet exempelvis genom åtgärder som bidrar till minskat
transportbehov, ökad andel resor med kollektivtrafik, ökad transporteffektivitet, ökad andel fossilfria
drivmedel (biodrivmedel och el) samt förändrade
konsumtionsmönster. För arbetsmaskiner inom
exempelvis jord- och skogsbruk finns potential att
minska klimatpåverkan i länet genom ökad andel
fossilfria drivmedel samt genom förändrade och
effektivare produktionssätt.

Indirekt klimatpåverkan från konsumtion
Den indirekta klimatpåverkan från länets konsumtion behöver minska kraftigt. Även här finns stor
potential till minskade utsläpp av växthusgaser
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Figur 2: Klimatpåverkande utsläpp för olika sektorer fram till 2015 illustreras med blå staplar och utsläpp inom
klimatbudgetens ramar för 2020-2045 med gröna staplar. Av de utrikes transporterna utgörs hälften av utrikes
flygresor, räknat för hela resan inklusive höghöjdseffekter.

genom förändrade produktions- och konsumtionsmönster och mer klimatvänliga val. Effektiv
användning av material och energi ger lägre klimatpåverkande utsläpp men även en lägre miljöpåverkan generellt. Aktörer i länet kan och bör
gemensamt sträva efter en resurseffektiv och cirkulär produktion av varor och tjänster samt att göra
det klimatbästa valet till det mest attraktiva valet
för länsinvånarna.

koldioxidbudgeten kan även användas som stöd för
länets aktörer i åtgärdsarbetet, exempelvis för att
sätta etappmål för verksamhetens klimatarbete i
linje med Parisavtalets mål.

Framtagande av
åtgärdsprogrammet
Länsstyrelsen projektleder arbetet med att ta fram
ett regionalt åtgärdsprogram för minskad klimatpåverkan.

Regional koldioxidbudget för länet
En regional koldioxidbudget har tagits fram för
Uppsala län för perioden 2020 - 204024. Koldioxidbudgeten anger den begränsade totala mängd koldioxid som länet kan släppa ut till atmosfären per år
om Parisavtalets mål om maximalt 1,5 graders medeltemperaturökning ska uppnås. Enligt koldioxidbudgeten måste de totala koldioxidutsläppen från
Uppsala läns geografiska område, inklusive invånarnas inrikes och internationella flygresor men exklusive övriga poster i den konsumtionsbaserade/
indirekta klimatpåverkan, minskas med 16 procent
per år från och med senast år 2020. Denna utsläppsminskningstakt för länet är högre än de nationella målsättningarna men är enligt budgeten
nödvändig om Parisavtalet ska följas. Koldioxidbudgeten illustrerar tydligt olika sektorers behov av
utsläppsminskningar över tid, se figur 2, och bekräftar strategins och åtgärdsprogrammets prioriterade
fokusområden. Budgeten är ett underlag för nödvändiga diskussioner inom länet om hur länets utsläppsutrymme kan och bör disponeras mellan olika
verksamheter och sektorer över tid. Den regionala
24

Under hösten 2018 har tre samverkansmöten, så
kallade åtgärdsverkstäder, genomförts med representanter från länets näringsliv, offentlig och ideell
sektor samt universitet25.
Målsättningen med verkstäderna har varit att gemensamt identifiera och formulera prioriterade och
konkreta åtgärder som bidrar till att minska de
klimatpåverkande utsläppen och effektivisera energianvändningen i länet.
Utgångspunkten i arbetet har varit att åtgärder i
programmet ska kunna genomföras av en aktör
som är verksam i länet, vara möjlig att påbörja och
25

Koldioxidbudget 2020-2040 Uppsala län, CEMUS och Ramböll i samarbete med Kevin Anderson, gästprofessor i klimatledarskap vid Uppsala Universitet.
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Deltagande organisationer vid åtgärdsverkstäder: Akademiska hus AB, Energikontoret i Mälardalen, Biogas Öst
med BioDriv Öst, Ecoloop AB, Ekologiska Lantbrukarna i
Uppland, Energikontoret i Mälardalen, Enköpings kommun,
GE Healthcare, Heby kommun, Håbo kommun, Håbohus
AB, Jordens vänner, Knivsta kommun, LRF Mälardalen,
Martin & Servera AB, Naturskyddsföreningen i Uppsala län,
NCC AB, Ramböll Sverige, Region Uppsala, Saint-Gobain
Sweden AB, Skanska Sverige AB, Sveriges Lantbruks Universitet, Sveriges Åkeriföretag, Tierps kommun, Upplandsbygd
lokalt ledd utveckling, Uppsala kommun, Uppsala vatten och
Avfall AB, Vasakronan AB, WSP Sverige AB, Östhammars
kommun.

Klimat- och energistrategi för Uppsala län
genomföra under programperioden 2019–2022,
samt vara kopplad till ett av de prioriterade områden som utpekas i den regionala klimat- och energistrategin:

Transporter orsakar mest koldioxidutsläpp i länet
och därför bör samtliga aktörer som inte ännu
ställt om till fossilfria transporter prioritera att
genomföra åtgärder inom fokusområde Transporter och arbetsmaskiner. De flesta företag har även
goda möjligheter att minska sitt klimatavtryck
genom effektivisering av energi- och effektanvändning.

• Transporter och arbetsmaskiner
• Energi och effektanvändning
• Förnybar energi
• Indirekt klimatpåverkan från konsumtion
Under arbetet har förslag på åtgärder som görs i
samverkan mellan flera aktörer i länet samt har
hög effektivitet och genomförandekapacitet uppmuntrats.

För kommuner är åtgärder inom fysisk planering
viktiga att prioritera för att skapa grundläggande
förutsättningar för omställning till ett fossilfritt
samhälle på lokal nivå såväl för länet som helhet.

Under de tre åtgärdsverkstädernas seminarium
och gruppdiskussioner har cirka 200 uppslag till
åtgärdsförslag tagits fram. Uppslagen har bearbetats till 21 åtgärder inom klimat och energi. Åtgärderna har förankrats i länets Miljö- och klimatråd
i november 2018 samt i maj 2019.

Alla aktörer i länet kan bidra till de nationella
energi- och klimatmålens uppfyllande, oavsett om
en hör till offentlig sektor, näringsliv eller civilsamhälle, och oavsett om en verkar i tätort eller
landsbygd.

Hållbarhetslöften

Åtgärder för olika aktörer

För att stärka genomförandet av åtgärdsprogrammet uppmanas länets aktörer att teckna hållbarhetslöften med Länsstyrelsen.

Åtgärdsprogrammet samlar prioriterade åtgärder inom de områden i omställningsarbetet som
identifierats som strategiskt viktiga för länet i den
regionala klimat- och energistrategin. Programmets
åtgärder och aktiviteter bidrar genom sitt genomförande till åtgärdsprogrammets syfte. Åtgärderna
ger förutsättningar för bred delaktighet och uppslutning till programmet av aktörer i hela länet.

Genom ett hållbarhetslöfte förbinder sig en aktör
att genomföra ett antal åtgärder ur åtgärdsprogrammet under programperioden. För att möjliggöra uppföljning av genomförandet av löften
utformar aktörer egna mål kopplat till respektive
åtgärd och aktivitet i tecknat löfte. Nya aktörer
kan ansluta sig till åtgärdsprogrammet och teckna
hållbarhetslöften under hela programperioden.

Samtliga åtgärder består av ett antal olika valbara
aktiviteter som kan utföras inom ramen för åtgärden, där olika aktiviteter passar olika typer av
aktörer. I samtliga åtgärder finns även ”Annan aktivitet med samma syfte som åtgärden” som valbar
aktivitet. Genom att bjuda in aktörer att inom åtgärdens ramar utforma kompletterande aktiviteter
med samma syfte som åtgärden öppnas möjligheter
att löpande komplettera åtgärdsprogrammet med
prioriterade aktiviteter utifrån nya identifierade
behov av exempelvis innovation och samverkan.

Aktörer kan med fördel teckna gemensamma löften, exempelvis kommuner och kommunala bolag,
eller en grupp aktörer med liknande verksamheter,
som ett sätt att samordna åtgärdsarbetet och nå ett
effektivare resursutnyttjande.
Signering av nya löften sker av landshövding och
en representant från respektive aktör vid en årlig
ceremoni där åtgärdsarbete i länet uppmärksammas. Tecknade löften gäller under hela programperioden.

Åtgärderna i programmet är inte inbördes prioriterade. Det är därför viktigt att respektive aktör
gör en analys av vilka åtgärder som är möjliga att
genomföra utifrån aktörens uppdrag och verksamhet. Utifrån respektive aktörs förutsättningar bör
de åtgärder som ger störst förväntad effekt på miljön prioriteras i genomförandet.

Genom hållbarhetslöften tydliggörs och kommuniceras aktörers åtgärdsarbete i länet. Genom att
synliggöra olika aktörers åtgärdsarbete ökar möj-
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Finansiering av åtgärder

ligheter till samverkan och effektivare resursutnyttjande i åtgärdsarbetet.

Aktörer ansvarar för finansiering och genomförande av åtgärder i sina respektive tecknade hållbarhetslöften. Flera åtgärder kan genomföras
genom prioriteringar i befintlig verksamhet, medan
andra åtgärder kräver extra finansiering. Som stöd
för att hitta extra finansiering till åtgärdsarbete
finns på Länsstyrelsen Västra Götalands webbplats
en länk till dokumentet Var finns pengarna?- stöd
och bidragsmöjligheter till åtgärder och insatser
för att nå miljömålen. Dokumentet innehåller en
sammanställning över var det finns pengar att söka
för att genomföra miljömålsåtgärder.

Aktörers hållbarhetslöften publiceras på Länsstyrelsens externa webbplats. Genomförande av
löftena följs upp årligen, se vidare under ”Uppföljning av löften”.

Genomförande av
åtgärdsprogrammet
Åtgärdsprogrammet för minskad klimatpåverkan
antas av Länsstyrelsen men genomförandet ägs av
alla aktörer i länet som tecknar hållbarhetslöften i
programmet. Utförande aktörer ansvarar själva för
finansiering av åtgärder i tecknade hållbarhetslöften och för att åtgärdsarbetet omhändertas i den
egna verksamheten. Antagna löften kan med fördel
implementeras i den ordinarie verksamheten för
respektive aktör.

Var finn

Åtgärderna i programmet utgör bara en del av det
samlade klimatarbetet i Uppsala län. Tillsammans
bidrar de till att vi närmar oss de nationella klimat- och energimålen.
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Samverkan
En del åtgärder kan genomföras av enskilda aktörer, andra utförs i samverkan mellan flera lokala och regionala aktörer. Målsättningen är att
samverkan i åtgärdsarbetet så långt som möjligt
integreras i redan befintliga nätverk och pågående
samarbetsformer i länet. Uppstart av nya nätverk
eller forum för samverkan kan bli aktuellt om behov föreligger.

Uppföljning av löften och åtgärder
Länsstyrelsen ansvarar för att genomförandet av
åtgärder i antagna hållbarhetslöften följs upp årligen. Uppföljningen fokuserar på genomförandet
av åtgärder i förhållande till aktörers egna mål för
åtgärden. Uppföljning av åtgärderna kommer exempelvis att ske enligt.

Exempel på befintliga nätverk som kan användas
för samverkan i åtgärdsarbetet är Uppsala Läns
klimat- och energiforum26, Forum för Fysisk planering27 och Uppsala Klimatprotokoll med dess
fokusgrupper.

26

27

• ”grönt” – åtgärder genomförs i stort sett enligt:
plan eller är klara
• ”gult” – försening
• ”rött” – kraftig försening eller stoppad
En sammanställning av resultatet från den årliga
uppföljningen kommer att presenteras för Uppsala läns miljö- och klimatråd, samt publiceras på
Länsstyrelsens externa webbplats. Sammanställningen kommer även att användas som underlag i

Uppsala Läns klimat- och energiforum drivs gemensamt av
Länsstyrelsen och Region Uppsala och samlar tjänstepersoner i länets kommuner och representanter från Energikontoret i Mälardalen, Biogas Öst, STUNS, SLU, UU och RISE.
Forum för Fysisk planering är ett samverkansforum inom
samhällsplanering, infrastruktur samt kollektivtrafik och
samlar tjänstepersoner i länets kommuner, Trafikverket
Region Öst, Länsstyrelsen Uppsala län och Region Uppsala.
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den årliga regionala bedömningen av miljömålen
som rapporteras till Naturvårdsverket.

Detta åtgärdsprogram riktar sig främst till aktörerna ovan. Enskilda personer påverkas framför allt
i de beslut som aktörerna tar samt via de åtgärder
som genomförs. Det utesluter inte att åtgärder
genomförs av andra aktörer eller grupper i samhället, men detta program riktar sig exempelvis inte i
första hand till allmänheten. I varje åtgärd föreslås
aktörer eller aktörsgrupper som är lämpliga att
genomföra åtgärden.

I den årliga uppföljningen följs inte åtgärdernas
effekt på miljön upp. Genomförda åtgärders effekt på miljön är ofta långsiktig och inte mätbar
från ett år till ett annat och för flera åtgärder finns
svårigheter att koppla den specifika åtgärden till en
mätbar effekt på miljön. Nationellt finns indikatorer som redovisar regionala förändringar i exempelvis koldioxidutsläpp, tankade drivmedel i länet
och körsträcka per fordon. Indikatorerna redovisas
i dagsläget med upp till två års fördröjning och
bedöms inte vara applicerbara som indikatorer för
årlig uppföljning av effekt av pågående och genomfört åtgärdsarbete inom åtgärdsprogrammet.

Jämställdhet och jämlikhet
som arbetssätt
En av grundstenarna för en hållbar utveckling är
att integrera miljömässiga, sociala och ekonomiska
aspekter i beslutsfattandet. Faktorer som medverkar till social hållbarhet är bland annat jämställdhet, delaktighet, inflytande, hälsa och livskvalitet.
I klimatarbetet bör aktörer alltid integrera ett
jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv när åtgärder planeras och genomförs. En viktig del av det
arbetet är att i eventuella förstudier och analyser ta
hänsyn till variabler så som exempelvis kön, ålder,
ekonomisk ställning och funktionsvariation. Då
synliggörs skillnader i behov, livsvillkor, beteenden
och konsumtion. Ett exempel på att integrera detta
arbetssätt i åtgärdsarbetet är att undersöka och beakta behov och tillgänglighet till kollektivtrafik och
p-platser för personer med funktionsvariationer. Ett
annat exempel är att beakta ekonomisk ställning i
åtgärdsarbete då vissa satsningar i ny miljöanpassad teknik, så som elbilar, främst är tillgängliga för
grupper med stark ekonomisk ställning. Då länsinvånarna är i nyckelpositioner för att nå utsläppsmålen är det extra viktigt att de åtgärder varje
aktör väljer att genomföra möter länsinvånarna
utifrån deras olika erfarenheter och livsvillkor, och
att ingen grupp exkluderas eller marginaliseras.

För vissa åtgärder kan enskilda aktörer mäta och
följa upp effekt av genomförd åtgärd kopplat till
den egna verksamheten. Detta uppmuntras och i
de fall det görs kan effekten följas upp och presenteras i den årliga uppföljningen.
Länsstyrelsen ansvarar vid behov för revidering
och komplettering av åtgärdsprogrammet under
pågående programperiod. En komplettering kan
exempelvis vara aktuell att göra när nya kunskapsunderlag tagits fram.
Efter avslutad programperiod görs en utvärdering
av åtgärder och genomförande, kopplat till bland
annat samverkan och effektivitet, som underlag
för revidering av åtgärdsprogrammet inför en ny
programperiod.

Målgrupp
Aktörer i Uppsala län är målgrupp för åtgärdsprogrammet. Aktörer är de som på lokal och regional
nivå är verksamma och har möjlighet att påverka.
Viktiga aktörer är till exempel:

Kommunikationsinsatser (bild, text och språk)
kopplat till åtgärdsarbete bör motverka och ifrågasätta stereotypa föreställningar om exempelvis
livsstil och konsumtionsmönster och utformas så att
olika målgrupper nås och känner igen sig i kommunikationen. Detta möjliggör att fler grupper kan ta
del av information kopplat till klimatarbete, samt att
olika gruppers behov och intressen kan tas tillvara.

• Länets åtta kommuner (inklusive kommunala
bolag)
• Region Uppsala
• Företag och näringsliv
• Universitet och högskolor
• Förskolor, grundskolor, gymnasier
• Ideella organisationer
• Trafikverket
• Länsstyrelsen i Uppsala län
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Åtgärder

Åtgärder inom
fokusområde transporter
och arbetsmaskiner

förnybara drivmedel där el, biogas och etanol pekas ut som primära drivmedelsval framför biodiesel. Framförallt behöver det totala transportarbetet
minska och transporterna effektiviseras, inte bara
fordonen som sådana.
En förutsättning för denna utveckling är bland
annat en samhällsplanering som gör transportomställningen möjlig, både i tätbebyggda och glesbebyggda områden. Tillgängligheten behöver i större
utsträckning lösas genom effektiv kollektivtrafik
och förbättrade möjligheter att gå och cykla. Med
nytänkande samhälls- och klimatplanering där
normen att resa med bil utmanas, kan utsläppen
av växthusgaser minska samtidigt som människors
möjligheter till ett hälsosamt och gott liv ökar. Fler
som går, cyklar och åker kollektivt minskar utsläppen av växthusgaser. Det ger bättre luftkvalitet i
städer och tätorter, minskat buller samt minskad
trängsel på vägar vilket är eftersträvansvärt. Gång,
cykel och kollektivtrafik är även ett effektivare sätt
att utnyttja markytor än biltrafik, och lämnar plats
för grönska och andra viktiga samhällsfunktioner.

Transporter är de största direkta, och en stor del
av de indirekta, utsläppsposterna för länet. För
att nå målet om en fossilfri transportsektor krävs
kraftfulla åtgärder av alla aktörer i länet. SOFT
utredningen28 från 2017 tydliggör att omställningen till fossilfrihet behöver stå på tre ben:
• Ett mer transporteffektivt samhälle
• Energieffektiva och fossilfria fordon och farkoster
• Högre andel förnybara drivmedel
Åtgärder inom alla tre ben behöver göras parallellt. Den regionala klimat- och energistrategin
pekar på vikten av effektivisering, vilket innebär
att se över möjligheterna att minska på transportarbetet, före investeringar i fossilfria alternativ.
Den regionala planen för infrastruktur för förnybara drivmedel och elfordon29 tydliggör att det inte
finns en förnybar lösning som ensam kan ersätta
de fossila drivmedlen utan en mångfald av olika
lösningar behövs på drivmedelsområdet. Planen
ger ett resonemang kring prioritering vid val av
28

29

Ett klimatsmart samhälle tar vara på digitaliseringens möjligheter att minska transportbehovet genom att främja distansarbete och ge ökad tillgång
till digitala tjänster. Samtidigt bidrar digitaliseringen till en negativ klimatpåverkan via energikrävande serverhallar som bör mötas i kravställning
på fossilfri drift av digitala tjänster.

ER2017:07 Strategisk plan för omställning av transportsektorn till fossilfrihet, Framtagen av Boverket, Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Trafikanalys, Trafikverket och
Transportstyrelsen inom ramen för Energimyndighetens
regeringsuppdrag.
Regional plan för infrastruktur för förnybara drivmedel och
elfordon, www.lansstyrelsen.se/uppsala/tjanster/publikationer/regional-plan-for-infrastruktur-for-fornybara-drivmedel-och-elfordon.html

Resvanor (längd, tid, färdmedel och tidpunkt) är
viktiga att förstå för att identifiera vilka åtgärder
som behöver genomföras och för att genomförandet av åtgärden ska ge önskad effekt i förändrat
och mer klimatpositivt resebeteende. Resvane
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undersökningar kan användas för att belysa olika
resmönster och behov hos olika grupper, och bör
ta hänsyn till variabler såsom kön, ålder, ekonomisk ställning och funktionsvariation. Även tillgänglighets-, trygghets- och säkerhetsaspekter bör
inkluderas i åtgärdsarbete, samhällsplanering och
vid anläggning av infrastruktur.
Vanor kan vara svåra att ändra och en kombination av åtgärder under en längre period kan krävas
för att forma klimatpositiva resvanor.
Godstransporter har stor potential att bli effektivare genom minskat transportarbete per enhet
gods, och behöver därför ställas om till fossilfritt
i samma utsträckning som persontransporter.
Offentlig upphandling och näringsliv behöver arbeta samordnat med leverantörer för att stegvis
övergå till mer hållbara transporter.
För arbetsmaskiner inom exempelvis jord- och
skogsbruk är det viktigt med ökad andel förnybara
bränslen och elektrifiering där det är möjligt. För
arbetsmaskiner finns viss potential för minskad klimatpåverkan genom produktionseffektiviseringar
och förändrade produktionssätt. Offentlig upphandling och näringsliv behöver arbeta samordnat
med leverantörer för att ställa om till mer hållbara
arbetsmaskiner.
Åtgärder som är prioriterade att genomföra och
samverka kring inom det strategiska fokusområdet
transporter och arbetsmaskiner är:
• Öka gång och cykling
• Underlätta att kombinera olika färdmedel och
linjebyten
• Fossilfri arbetspendling och möteskultur
• Underlätta för besökare, kunder och föreningsaktiva att resa fossilfritt
• Främja bildandet av fossilfria fordonspooler
• Fossilfria tjänstefordon
• Halvera klimatpåverkan från godstransporter
• Halvera klimatpåverkan från arbetsmaskiner
• Främja tankmöjlighet av fossilfria drivmedel
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ÅTGÄRD

1

Utmaningarna inkluderar i nuläget avsaknad av
cykel- och gångvägar, osammanhängande cykelstråk, otrygga väg- och korsningslösningar och
otillräckliga parkeringsmöjligheter för cyklar.

Öka gång och cykling
Syfte och mål

En stor utmaning ligger i att få människor att
byta vanor och välja gång och cykling framför bil
resande. Att kartlägga vad som hindrar människor
från att välja exempelvis cykel idag, och att utveckla attraktiva lösningar som undanröjer dessa
hinder, är ett sätt att ta sig an utmaningarna inom
området. Att förstärka positiva trender och drivkrafter i kombination med åtgärder som genom
förs under en längre period kan krävas för att
forma klimatpositiva resvanor.

Åtgärdens syfte är att minska klimatpåverkan från
persontransporter med fossila drivmedel.
Målet är att minska länets persontransporter med
bil och öka andelen transporter som görs med
gång eller cykel.

Potentiella åtgärdsaktörer
Kommuner, Region Uppsala och Trafikverket.

Bakgrund

Boverket har under 2018 tagit fram en exempelsamling för ”lärande exempel på hur cykling har beaktats i samhällsplaneringen”. Exemplen kommer från
olika delar av världen och kan tjäna som inspiration
i planeringen av infrastruktur för cykelvägar.

En hög andel av persontransporterna är korta,
under fem kilometer, och utförs till största delen
med bil30.
För att länets invånare ska kunna minska privatbilismen till förmån för ökad gång och cykling måste
trygga och funktionsenliga alternativ till bilresan
finnas på plats. Genom nytänkande och klimat
effektiv samhällsplanering går det även att minska
behovet av bilresor genom att på gång- och cykelavstånd erbjuda god samhällsservice samt närhet
till grönområden för rekreation och spontanidrott.

30

För att mäta effekten av åtgärdens aktiviteter kan
flera metoder användas i kombination. Resvaneundersökningar och cykelräknare kan kompletteras med schablonberäkningar av sparade utsläpp
framtagna av Naturvårdsverket.

Av det totala antalet bilresor är ungefär hälften kortare
än 5 kilometer. I tätort är i allmänhet runt 80 procent av
bilresorna kortare än 3-4 kilometer. (källa: www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/planera-person--och-godstransporter/Planera-persontransporter/Hallbart-resande/Resor-till-och-fran-skolan/)
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Beskrivning av konkreta aktiviteter inom åtgärden

1.13 Iordningsställ servicepunkter för cyklar.

Aktiviteterna omfattar medvetna insatser och en
tydlig samhällsplanering som uppmuntrar till ökat
resande till fots eller per cykel.

1.14 Installera laddpunkter för elcyklar i anslutning till cykelparkeringar.

1

Genomför minst tre av följande aktiviteter:

1.1

Anta riktlinjer för att i samhällsplaneringen
aktivt skapa förutsättningar för ett minskat
resebehov, exempelvis genom decentralisering av viktig samhällsservice.

1.2

Genomför gång- och cykelanpassning av
landsväg längs prioriterade sträckor med
stor potential att öka resandet till fots eller
med cykel.

1.3

Vidta strategisk hastighetsbegränsning
för motorfordon för att öka prioriterade
vägsträckors attraktivitet för gång och cykel.

1.4

Anlägg nya gång- och cykelvägar där de
saknas, samt höj standarden på befintliga
gång- och cykelvägar med övergångsställen
och belysning enligt Trafikverkets VGU.

1.5

Säkerställ att cykel- och gångvägar hänger
ihop i stråk.

1.6

Utforma riktlinjer för, och anlägg, säkra
gång- och cykelvägar till skolor.

1.7

Öka attraktivitet för gång och cykel genom
begränsad framkomlighet för bil i prioriterade lägen med god potential att minska
bilresandet i tätort och stad.

1.8

Prioritera snöröjning av gång-/cykelbanor
framför bilväg (även utanför tätort).

1.9

Anlägg säkra och attraktiva parkeringsmöjligheter för cykel vid viktiga målpunkter
som skolor, stationer, resecentra, affärer,
och arbetsplatser.

1.15 Annan aktivitet med samma mål som åtgärden.

1.10 Förbättra möjligheten att ta med cykel i
kollektivtrafiken.
1.11 Genomför cykelfrämjande åtgärder riktade
mot barn och ungdomar, gärna i samarbete
med skolor, idrottsklubbar och andra fritidsaktiviteter.
1.12 Anordna cykelutbildning för vuxna.
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Beskrivning av konkreta aktiviteter inom åtgärden

Underlätta att kombinera
olika färdmedel och
linjebyten

Aktiviteterna omfattar medvetna insatser och en
tydlig samhällsplanering som uppmuntrar till ökat
kollektivt resande genom att kombinera olika färdmedel.
2

Genomför minst två av följande aktiviteter:

Syfte och mål

2.1

Åtgärdens syfte är att öka antalet resenärer som
väljer gång, cykel, bil och kollektivt resande i kombination så att klimatpåverkan från användandet
av fossila drivmedel minskar.

Anta ”hela resan perspektiv” i styrdokument, exempelvis genom riktlinje i översiktsplan eller strategiskt dokument kring
hur färdmedel ska kombineras.

2.2

Identifiera viktiga knutpunkter för kollektivtrafiken utanför tätorter för byte av
färdmedel.

2.3

Utöka kollektivtrafikens upptagningsområde genom satsningar på cykelinfrastruktur
till knutpunkter, hållplatser och stationer.

2.4

Upplåt mark för kollektivtrafikanläggningar och pendlarparkeringar vid viktiga knutpunkter för kollektivtrafiken.

2.5

Iordningställ trygga och tillgängliga pendlarparkeringar för bil och cykel, gärna med
laddmöjlighet och väderskydd.

2.6

Matcha tidtabeller för kollektivtrafik i länet
med kollektivtrafik i närliggande län samt
med större arbetsplatser.

2.7

Testa en interaktiv reseplanerare som låter
alla trafikanter välja bästa vägen med samtliga färdsätt, även över länsgränser.

2.8

Samverka för att integrera betalmöjligheter
mellan färdsätt, till exempel genom en gemensam biljett som täcker cykelparkering,
kollektivtrafik och lånecykel.

2.9

Annan aktivitet med samma mål som åtgärden.

Målet är att underlätta för resenärer att kombinera
olika färdmedel.

Potentiella åtgärdsaktörer
Kommuner och Region Uppsala.

Bakgrund
Bilberoendet i Uppsala län är högt och resande
med kollektivtrafik har varken nått målsättningen
i den regionala utvecklingsstrategin eller ökat i den
omfattning som behövs för att nå transportmålen.
Förutsättningar finns dock för att förflytta en växande andel av transportarbetet från bil till kollektivt resande i länet då 6 av 8 kommuner tjänas av
järnväg, och då vägnätverket är väl utvecklat.
Utmaningarna ligger i att utöka kollektivtrafikens
kapacitet i den takt som krävs för att nå de regionala målen, göra kollektivresandet mer attraktivt,
till exempel med avseende på prissättning och turtäthet, samt att möjliggöra enkla och trygga byten
mellan färdmedel och mellan linjer.
En stor utmaning ligger i att få människor att byta
vanor och genom att kombinera olika färdmedel
resa mer kollektivt istället för med privatbil. En
utbyggnad och utveckling av knutpunkter och
bytesplatser, där byten mellan färdmedel kan ske
enkelt och tryggt, anses kunna bidra till ett mer
funktionsenligt kollektivtransportnätverk. En
strategisk placering av bytesplatser kan exempelvis
vara vid kyrkor som ligger nära busshållplatser
eller vid tågstationer.
Trafikverket är en viktig samverkanspart i planering och utförande av åtgärdens aktiviteter.
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Åtgärden finns med i Uppsala Klimatprotokolls
utmaning C4.

Fossilfri arbetspendling
och möteskultur

Beskrivning av konkreta aktiviteter inom åtgärden

Syfte och mål
Åtgärdens syfte är att minska klimatpåverkan från
arbetsrelaterade resor.
Målet är att minska behovet av arbetspendling och
tjänsteresor. Den arbetspendling och de tjänsteresor som behöver göras ska helst vara kollektiva
och/eller fossilfria.

Potentiella åtgärdsaktörer
Samtliga arbetsgivare.

Bakgrund
Majoriteten av bilresandet i länet utgörs av arbetspendling och bilresor i tjänsten. Rusningstrafik
orsakas av trängsel då arbetspendlare ska till och
från arbete och studier. Samtidigt visar fordonsstatistik att bilar står parkerade runt 90 procent av
tiden vilket kräver stor markåtgång för parkering.
För att minska klimatpåverkan från arbetspendling och minimera behovet av stora parkeringsytor
krävs åtgärder som både minskar behovet av bilburen arbetspendling och ger förutsättningar för
fossilfria alternativ där pendling ändå behövs.
Arbetsgivare har möjlighet att minska behovet av
arbetspendling och tjänsteresor genom att nyttja
digitala verktyg och skapa policy för resfria möten
samt tillåta distansarbete.

3

Genomför minst två av följande aktiviteter:

3.1

Halvera tjänsteresor som utförs med flyg.

3.2

Erbjud tjänstecyklar.

3.3

Säkerställ enkelt förfarande för att genomföra tjänsteresor med kollektivtrafik,
exempelvis genom att tillhandahålla UL
företagskort.

3.4

Anta en resepolicy med minst årlig uppföljning.

3.5

Inför intern klimatväxling31.

3.6

Möjliggör för anställda att arbeta hemifrån
eller via distansarbetsplats.

3.7

Underlätta för att på mindre orter använda
befintliga, allmänna lokaler som till exempel bibliotek, kulturhus och föreningslokaler till distansarbetsplatser med möjlighet
att ladda elfordon.

3.8

Genomför en resvaneundersökning av anställdas arbetspendling i syfte att identifiera
hinder till fossilfri arbetspendling.

3.9

Förbättra uppkopplingsmöjligheter på buss
och tåg för att underlätta arbete under restid.

3.10 Låt anställda räkna pendlingstid med kollektivtrafik där arbete kan utföras som
arbetstid.

Arbetspendling kan uppmuntras ske kollektivt genom att erbjuda anställda att arbeta på restid om
resan utförs kollektivt, eller på annat sätt stimulera
en fossilfri arbetspendling. För att uppnå ett önskat beteende kan det vara effektivt att kombinera
”morot och piska”, till exempel vid borttagande av
parkeringsplatser samtidigt erbjuda fler cykelparkeringar och gratis cykelservice.

3.11 Underlätta för att cykla, gå eller ta kollektiva färdmedel till arbetsplatsen genom att ha
säkra anslutningar för gång och cykel, goda
parkeringsmöjligheter samt omklädningsrum med dusch.
3.12 Erbjud anställda förmåner om de åker kollektivt, går eller cyklar till jobbet.

Tjänsteresor med flyg orsakar stor klimatpåverkan
och det är särskilt angeläget att dessa resor minskar och att flyg enbart används om alternativen är
tidsmässigt orimliga.
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Klimatväxling är en frivillig, intern koldioxidavgift på det
egna resandet som bland annat kan investeras i miljöteknik
eller andra klimatåtgärder. Klimatväxlingsprogram kan ge
en dubbelvinst för organisationens miljöarbete.

Klimat- och energistrategi för Uppsala län
3.13 Upprätta en handlingsplan för minskad bilparkering vid arbetsplatsen i kombination
med insatser som främjar fossilfri arbetspendling.
3.14 Genomför aktivitet för anställda för fossilfri arbetspendling, exempelvis genom
”cykelvänlig arbetsplats”, ”vintercyklisten”
och ”prova på” kollektivresande.
3.15 Installera laddmöjlighet för elfordon på
personalparkering.
3.16 Erbjud ”pendlarbuss” till arbetsplatsen.
3.17 Annan aktivitet med samma mål som åtgärden.
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Beskrivning av konkreta aktiviteter inom åtgärden

Underlätta för besökare,
kunder och föreningsaktiva
att resa fossilfritt

4

Genomför minst två av följande aktiviteter:

4.1

Genomför en resvaneundersökning av besökares resvanor i syfte att identifiera hinder
till fossilfria resor till besöksmålet.

4.2

Informera om fossilfria resealternativ till
kunder/besökare inför besöket.

Syfte och mål

4.3

Ge rabatter för fotgängare, cyklister och
kollektivresenärer.

4.4

Genomför aktiviteter som underlättar samåkning för föreningsliv, exempelvis genom
gemensamma samåkningsgrupper på sociala medier, testa ”vandrande skolbuss” för
närliggande aktiviteter, samordna samåkning via föreningens hemsida.

Kommuner, handel, ideella föreningar, organisationer med flera.

4.5

Erbjud paketpriser där biljettpris inkluderar
resa med kollektivtrafik vid evenemang.

Bakgrund

4.6

Anlägg attraktiva cykelparkeringar i anslutning till besöksmål.

4.7

Installera laddmöjlighet för elfordon i anslutning till besöksmål.

4.8

Annan aktivitet med samma mål som åtgärden.

Åtgärdens syfte är att minska klimatpåverkan från
fossila drivmedel.
Målet med åtgärden är att underlätta för besökare,
kunder och föreningsaktiva att resa fossilfritt till
besöksmål, aktiviteter och evenemang.

Potentiella åtgärdsaktörer

Uppsala län är rikt på besöksmål och har ett aktivt föreningsliv och en utbyggd handel. För att
hållbart värna om de positiva effekterna av dessa
behövs åtgärder som underlättar fossilfri tillgänglighet, effektiv transportplanering och integrering
av fossilfria transportprinciper i samhällsplanering
såväl som i planering av evenemang. På sikt kan
åtgärder som minskar bilberoendet i samband med
besök öka attraktiviteten av besöksmål och evenemang då mark frigörs från parkering och tillgänglighet ökar.
I samhällsplanering bör det underlättas för barn
att själva ta sig till aktiviteter genom exempelvis
ökad trafiksäkerhet såsom sänkta hastigheter och
fler cykelvägar.
Åtgärden finns i Uppsala Klimatprotokolls utmaning C5.
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Pilotprojekt med elbilspooler, exempelvis som
projekt i Knivsta kommun där kommuninvånare
kan använda kommunens bilpool32, pekar på goda
möjligheter att allt mer övergå från privatbilism till
delning av fordon via olika poolsystem. Ett ökat
användande av fordonspooler stöds även av samhällstrender som visar att exempelvis yngre generationer är öppna för minskad privatbilism och en
bredare delningskultur.

Främja bildandet av
fossilfria fordonspooler
Syfte och mål
Åtgärdens syfte är att minska klimatpåverkan från
persontransporter med fossila drivmedel genom
ökad användning av delade fossilfria fordon.

Åtgärden stödjer genomförandet av den regionala
infrastrukturplanen för el och biodrivmedel.

Åtgärdens mål är öka antalet fossilfria fordonspooler.

Beskrivning av konkreta aktiviteter inom åtgärden

Potentiella åtgärdsaktörer
Kommuner, verksamheter, fastighetsägare med
flera.

Bakgrund
Bilberoendet i Uppsala län är högt, och transportstatistik visar att körsträcka per fordon minskar
samtidigt som körsträcka per person ökar. Fordon
står parkerade 90 procent av tiden och allt större
ytor hårdgörs och tas i anspråk för parkering. För
att bryta dessa trender och möjliggöra uppfyllelse
av klimat- och transportmålen måste bilberoendet
minska och ett mer effektivt transportarbete prioriteras.

5

Genomför minst två av följande aktiviteter:

5.1

Kartlägg möjlighet att inrätta fossilfri bileller cykelpool.

5.2

Etablera fossilfri bil- eller cykelpool.

5.3

Underlätta för att tjänstefordon i fossilfria
fordonspooler ska kunna användas utanför
tjänsten.

5.4

Erbjud fri/attraktiv p-plats för fossilfria
fordonspooler.

5.5

Vid planering reservera fysisk p-plats för
bil- eller cykelpool.

5.6

Annan aktivitet med samma mål som åtgärden.

32
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Extern förvaltning av bilpoolen köps in av kommunen, kommuninvånarna får nyttja poolbilarna mot avgift vid tider då
förvaltningarna inte behöver bilarna.
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kombination med förnybart bränsle så att driften
blir minst 80 procent förnybar (regelbunden uppföljning krävs).

Fossilfria tjänstefordon

Åtgärden finns med i Uppsala Klimatprotokolls
utmaning C1 och även i Fossilfritt Sveriges tjänstebilsutmaning.

Syfte och mål
Åtgärdens syfte är att minska klimatpåverkan från
vägburna tjänsteresor.

Beskrivning av konkreta aktiviteter inom åtgärden

Målet är att påskynda omställning till fossilfria
vägburna tjänstefordon (inklusive förmånsbilar
och bilpooler).

6

Genomför minst två av följande aktiviteter:

6.1

Etablera rutiner för att regelbundet se över
verksamhetens behov av tjänstefordon och
undersöka möjligheter att effektivisera
fordonsparken samt säkerställa att fordon
tankas fossilfritt i så stor utsträckning som
möjligt.

6.2

Ställ krav på att minst 50 procent av alla
tjänstefordon som köps in/leasas ska kunna
drivas med fossilfria drivmedel senast år
2022, inklusive ett tydligt målår för när
100 procent ska vara uppnått.

6.3

Konvertera befintliga tjänstefordon så att
minst 50 procent av fordonen kan drivas
med fossilfria drivmedel senast år 2022,
inklusive ett tydligt målår för när 100 procent ska vara uppnått.

6.4

Annan aktivitet med samma mål som åtgärden.

Potentiella åtgärdsaktörer
Alla som tillhandahåller eller använder vägburna
tjänstefordon.

Bakgrund
Som ett första steg i arbetet med omställning till
fossilfria tjänstefordon bör aktörer se över sitt behov av transporter och fordon. Genom resepolicys
med riktlinjer för exempelvis resfria möten och
tjänsteresor med kollektivtrafik, kan behovet av
vägburna tjänstefordon minska. För att dimensionera en effektiv fordonspark kan med fördel en
samordnad fordonshantering med utsedd ansvarig
etableras i större organisationer.
Bruk av egen bil i tjänst kan försvåra omställning
till fossilfria transporter i tjänsten då arbetsgivaren
har mindre rådighet i valet av fordon och drivmedel. Begränsning eller gradvis utfasning av egen bil
i tjänst kan underlätta omställningsarbetet.
Det är viktigt att organisationen är lyhörd för
funktionalitet i vardagen där fordonen ska användas. Personalen behöver medverka i fordonsval
och plan för introduktion av nya fordon så att
laddstationer, utbildningar med mera finns på plats
inför bytet till nya fordon.
För befintliga tjänstefordon kan det vara möjligt
att konvertera från fossila till fossilfria bränslealternativ.
Åtgärden stödjer genomförandet av den regionala
infrastrukturplanen för el och biodrivmedel.
Med fossilfri avses Klimatbonusbil (www.miljofordon.se) och att laddhybridens eldrift används i
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Länets transportörer kan i egen verksamhet genomföra åtgärden genom aktiviteter med syfte att
halvera verksamhetens klimatpåverkan. Detta kan
medföra både kostnadsbesparingar och konkurrensfördelar.

Halvera klimatpåverkan
från godstransporter

Åtgärden genomförs enklast på inrikes godstransporter. Aktörer med större mängder utrikes
godstransporter bör ställa upphandlingskrav för
dessa på motsvarande sätt.

Syfte och mål
Åtgärdens syfte är att effektivisera godstransporter samt påskynda omställning till fossilfria godstransporter.

Åtgärden stödjer genomförandet av den regionala
infrastrukturplanen för el och biodrivmedel.

Målet är halverad klimatpåverkan från godstransporter till år 2022.

Åtgärden finns med i Uppsala Klimatprotokolls
utmaning B1-5 samt C2 samt i Fossilfritt Sveriges
transportutmaning.

Potentiella åtgärdsaktörer

Alla som köper eller utför godstransporter.

Bakgrund

Beskrivning av konkreta aktiviteter inom åtgärden

Länets utsläppsstatistik reflekterar höga utsläpp
från godstransporter. Aktörer som köper transporter har stor potential att vid upphandling av
transporter minska de transportrelaterade utsläppen genom krav på mer effektiva och fossilfria
transporter.

Basår för halvering av klimatpåverkan kan väljas
på lämpligt sätt för respektive organisation (beroende på tillgång till data). Med fossilfritt avses el
eller biodrivmedel enligt EU:s hållbarhetskriterier.

Genom upphandlingskrav på effektivare transporter med hög fyllnadsgrad och minimerade
körsträckor minskar behovet av transportarbete. I
kravformulering bör behov av korta leveranstider
och ”just-in-time leverans” balanseras mot klimatpåverkan då en längre leveranstid generellt möjliggör bättre transportplanering med mindre utsläpp
som följd.
Via upphandlingskrav på en gradvis övergång till
allt mer fossilfria fordon och drivmedel minskas
klimatpåverkan från de transporter som utförs.
Kraven kan ställas med en tydlig målsättning som
leverantörer ska nå inom en rimlig tidsram, till
exempel genom en gradvis minskande andel fossilt
bränsle i transporterna under avtalets gång.

7

Genomför minst en av följande aktiviteter:

7.1

Kravställ fossilfria fordon/drivmedel vid
upphandling och inköp.

7.2

Gör funktionsupphandlingar som främjar
transporteffektivisering i dialog med leverantörer, till exempel genom samordnade
godstransporter och flexibla leveranstider.

7.3

Samordna godstransporter inom den egna
verksamheten.

7.4

Annan aktivitet med samma mål som åtgärden.

Åtgärden kan även appliceras på persontransporter
såsom skolresor och patienttransporter.

Det är viktigt att följa upp ställda krav. Uppföljning kan exempelvis göras genom att mäta förändring i total bränsleförbrukning eller utsläpp i
förhållande till ett valt basår. Vid effektivisering
av godstransporter kan uppföljning göras genom
mätning av förändringar i bränsleförbrukning per
levererad enhet i förhållande till ett valt basår.
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med minimerade körsträckor, full last samt mer
fossilfria fordon och drivmedel.

Halvera klimatpåverkan
från arbetsmaskiner

Kraven kan ställas med en tydlig målsättning som
leverantörer ska nå inom en rimlig tidsram, till
exempel genom en gradvis minskande andel fossila
drivmedel i arbetsmaskiner under avtalets gång.

Syfte och mål
Åtgärdens syfte är att minska klimatpåverkan från
arbetsmaskiner.

Det är viktigt att följa upp ställda krav, uppföljning kan exempelvis göras genom att mäta förändring i total bränsleförbrukning eller utsläpp i
förhållande till ett valt basår.

Målet är en halverad klimatpåverkan från arbetsmaskiner inom exempelvis bygg/anläggning, jordoch skogsbruk, väg- och parksskötsel till år 2022.

Tillsynsmyndigheter kan genom krav på energihushållning driva på omställning mot mer hållbara
arbetsmaskiner.

Potentiella åtgärdsaktörer
Alla som köper eller utför arbete med arbetsmaskiner.

Länets verksamhetsutövare med egna arbetsmaskiner kan i egen verksamhet genomföra åtgärden
med aktiviteter i syfte att halvera verksamhetens
klimatpåverkan. Detta kan medföra både kostnadsbesparingar och konkurrensfördelar.

Bakgrund
Länets utsläppsstatistik visar på fortsatt höga
utsläpp från arbetsmaskiner. Byggnation, infrastruktur samt skogs- och jordbruk kräver en
användning av tunga maskiner där utbudet av
fossilfria alternativ är få. För att stimulera marknaden och minska arbetets klimatpåverkan behövs
tydliga signaler från kunder att effektivisering och
omställning till fossilfritt efterfrågas. Vid upphandling bör krav ställas på ett effektivt maskinarbete

Åtgärden stödjer genomförandet av den regionala
infrastrukturplanen för el och biodrivmedel.
Åtgärden finns med i Uppsala Klimatprotokolls
utmaningar B6 och B7.
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Beskrivning av konkreta aktiviteter inom åtgärden
Basår för effektivisering kan väljas på lämpligt sätt
för respektive organisation (beroende av tillgång
till data). Med fossilfritt avses el eller biodrivmedel
som följer EU:s hållbarhetskriterier.
8

Genomför minst två av följande aktiviteter:

8.1

Etablera rutiner för att regelbundet se över
behov av arbetsmaskiner och undersök
möjligheter att effektivisera maskinparken
inför leasing och tecknande av avtal.

8.2

Kravställ i upphandling att arbetsmaskiner
i ökande utsträckning ska vara fossilfria.

8.3

Premiera i upphandling effektiviseringsåtgärder kopplat till produktionsinriktning
(effektivare produktionssätt inklusive jordoch skogsbruk, eco-driving med mera) av
köpta tjänster.

8.4

Vidta egna effektiviseringsåtgärder (effektivare produktionssätt inklusive jord- och
skogsbruk och eco-driving för minskad
drivmedelsförbrukning, brukningsmetoder
som leder till minskat utsläpp av växthusgaser/minskad drivmedelsförbrukning).

8.5

Byte till fossilfria drivmedel för egna arbetsmaskiner, inklusive jord- och skogsbruk.

8.6

Ställ krav via tillsyn på bästa möjliga teknik
och energihushållning för arbetsmaskiner
vid nyinvesteringar.

8.7

Annan aktivitet med samma mål som åtgärden.
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Beskrivning av konkreta aktiviteter inom åtgärden
Åtgärden innebär medvetna insatser och en tydlig
samhällsplanering.

Främja tankmöjlighet av
fossilfria drivmedel

9

Genomför minst två aktiviteter (offentlig
aktör), alternativt minst en aktivitet (övriga
aktörer), av:

9.1

Identifiera lämpliga etableringsplatser för
tank- och laddmöjligheter för fossilfria och
förnybara drivmedel (till exempel i anslutning till servicepunkter på landsbygd) och
inkludera dessa i ÖP.

9.2

Samarbeta med andra aktörer för att skapa
tillräcklig efterfrågan för etablering av ny
tankstation för fossilfria drivmedel alternativt ny laddstation för el.

9.3

Möjliggör för publik laddning/tankning vid
ladd-/tankplats för exempelvis kollektivtrafik.

9.4

Ge förtur till bygglov för laddstationer,
biodrivmedelsstationer- och biodrivmedelsproduktioner, inklusive vätgas.

9.5

Inrätta tankstation för fossilfria drivmedel
alternativt komplettera befintlig tankstation
med fossilfritt alternativ.

9.6

Inrätta, alternativt förbered för, laddstationer.

9.7

Genomför informations- och utbildningsinsatser om var tankmöjligheter finns, till
exempel genom skyltning och kartor.

9.8

Annan aktivitet med samma mål som åtgärden.

Syfte och mål
Åtgärdens syfte är att säkra grundförutsättningarna för fossilfria resor och transporter i hela
länet, detta genom fossilfria tank- och laddmöjligheter.

Potentiella åtgärdsaktörer
Kommuner, Region Uppsala, övriga aktörer

Bakgrund
En förutsättning för att kunna köra fossilfritt i
länet är att det finns ladd- och tankmöjligheter för
fossilfria drivmedel och att dessa har en god och
funktionell geografisk spridning. En tydlig och
väl etablerad infrastruktur kan påskynda omställningen genom att förmedla försörjningstrygghet
av drivmedel. Samtidigt är infrastrukturutveckling
och framtagande av drivmedel resurskrävande och
stöd kommer att behövas från myndigheter som
tillhandahåller tillsyns- och bygglovsprocesser såväl som tydliga signaler från marknad och brukare
huruvida ladd- och tankplaceringen samt drivmedelsvalen är lämpliga.
Åtgärden är prioriterad att genomföra enligt den
regionala infrastrukturplanen för el och biodrivmedel33. Infrastrukturplanen visar på olika utvecklingsscenarier för fossilfria transporter i länet och
kartlägger behov av infrastruktur för biodrivmedel
och uppladdning för elfordon. Tanknings- och
uppladdningsbehov bör dock ses i ett” hela-resan”
perspektiv där transportstråk går över kommunoch länsgränser. Samarbete över kommun- och
länsgränserna ökar möjligheter till kostnadseffektiva lösningar.
Vätgas räknas som förnybart drivmedel om vätgasen är framställd med förnybara energislag, till
exempel ”grön el” via elektrolys.

33

Regional plan för infrastruktur för förnybara drivmedel och
elfordon, www.lansstyrelsen.se/uppsala/tjanster/publikationer/regional-plan-for-infrastruktur-for-fornybara-drivmedel-och-elfordon.html
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Åtgärder inom
fokusområde energi
och effektanvändning
All energiutvinning innebär miljöpåverkan och ett
löpande arbete med energieffektivisering är därför
viktigt för att hushålla med energi och minska
klimatpåverkan från energiframställning. En vägledande princip för energianvändning i bebyggelse
och verksamheter är att effektivisering bör ske
först, och därefter byte av bränsle och teknik.
Ett växande län med exempelvis ökad elektrifiering
av transportsektorn innebär ökad belastning på
elnäten. Belastningen är ojämn och under så kal�lade effekttoppar kan elnäten vara en begränsande
faktor för att ansluta nya elanvändare. Att minska
verksamheter och byggnaders maxeffektbehov av
el är därför prioriterat för att befintliga elnät ska
nyttjas effektivt och räcka till fler användare.
Åtgärder som är prioriterade att genomföra och
samverka kring inom det strategiska fokusområdet
energi och effektanvändning är:
• Minska energi- och effektanvändning för fastigheter och verksamheter
• Minska effekttoppar för el

Strategiska principer för energi- och effektanvändning
Effektivisera användningen, förutom byte till
förnybara bränslen och effektiv teknik.

Utveckla flexibilitet i elanvändningen för att
minska maxeffektbehovet för el.
Elnätets kapacitet räcker då bättre till för den
ökande elektrifieringen, t ex av transporter.

- Effektivisera användningen, t ex genom yteffektiv verksamhet, isolering av byggnader etc.
Även egenproducerad energi bör användas effektivt, därför bör rapportering av energianvändning
för bebyggelse bör omfatta använd energi som
komplement till köpt energi.
- Byt till energieffektiv teknik, t ex eldrift istället
för förbränningsmotorer, energisnål belysning,
värmepump istället för elvärme i områden utan
fjärrvärme etc.

Utnyttja ny teknik och nya arbetssätt för
minskad klimatpåverkan, såsom digitalisering,
reglerteknik, innovationer inom klimatsmart produktionsteknik, testbäddar och demonstrationsanläggningar.
Främja beteendeförändring och integrera
klimatfrågor genomgående i planering, uppföljning, upphandling, samarbeten, utveckling och
företagande.
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byggnaden idag innebär det en ökad elanvändning
om uppvärmningssystemet byts till eldriven värmepump (med elpatron för de kallaste dagarna).

Minska energi - och effekt
användning för fastigheter
och verksamheter

Med energianvändning avses den energi som byggnaden behöver tillskott med, det vill säga utanför
byggnadens klimatskal. Energi från solfångare
och den värme som hämtas från utomhusluft eller mark ska alltså räknas med (till skillnad från
nuvarande regler i BBR, Boverkets byggregler).
Rådande miljö och topografi bör vara vägledande i
byggnation och etablering av verksamhet - en serverhall som kräver stor nedkylning kan exempelvis
med fördel lokaliseras kallt och skuggat där nedkylningsbehovet minimeras.

Syfte och mål
Åtgärdens syfte är att minska klimat- och miljöbelastningen från energianvändning samt öka resursutnyttjandet för befintliga elnät.
Målet är att minska energianvändningen i relation
till verksamheten, samt minska maxeffektbehovet.

Inom åtgärden finns möjlighet till samarbete med
Energikontoret, Klimatprotokollets fokusgrupp
energi med flera.

Potentiella åtgärdsaktörer
Fastighetsägare och produktionsverksamheter.

Bakgrund

Åtgärden finns delvis med i Uppsala Klimatprotokolls utmaning A4.

Energieffektivisering är ett etablerat område där
det finns mycket stöd och bidrag att ta hjälp av.
Stöd i arbetet kan bland annat fås från Energikontoret Mälardalen, de kommunala energi- och
klimatrådgivarna samt Coacher för energi och
klimat. Det finns också råd och stöd på Energimyndighetens hemsida.

Beskrivning av konkreta aktiviteter inom åtgärden
10

Genomför minst en av följande aktiviteter:

10.1 Genomför energi - och effektkartläggning
med åtgärdsplan inklusive besparingsmål
för huvuddelen av organisationens fastigheter och/eller verksamheter samt genomför
föreslagna åtgärder.

Genom att göra en energi- och effektkartläggning
har aktörer med lokaler och/eller processer en möjlighet att få en tydlig bild av lokalens/processens
aktuella energi- och effektanvändning samt förslag
på prioriterade förbättringsåtgärder som kan spara
både energi och pengar.

10.2 För aktörer som ej äger egen fastighet kan
krav ställas på fastighetsägare i exempelvis
upphandling/omförhandling av lokaler att
en energi - och effektkartläggning med åtgärdsplan ska genomföras för fastigheten/
lokalen.

Att det momentana uttaget av energi – effektuttaget
– också är av betydelse blir tydligt om man tar exemplet laddning av elbilar: laddningen går fortare
med snabbladdare, men dessa tar mer av eldistributionsnätens samtidiga elöverföringskapacitet vilket
gör att inte lika många användare ”får plats på nätet”. Genom att fördela eluttaget över dygnet på ett
jämnare sätt utnyttjas elnätet mer resurseffektivt.
Verksamheter kan också se om de kan minska sitt
effektuttag generellt eller stänga av viss utrustning
under de timmar per år då nätet är extra belastat,
till exempel de kallaste vinterdagarna.

10.3 Anta riktlinje att vid tillsyn av verksamheter ställa krav på att energi- och effektkartläggning med åtgärdsplan genomförs för
verksamheten.
10.4 Utbilda ansvariga för fastighet, uppvärmning, ventilation och processer för att möjliggöra optimal drift och reglage av egna
processer.
10.5 Annan aktivitet med samma mål som åtgärden.

Fastigheter kan minska sitt eluttag genom att gå
från eluppvärmning till värmepumpar eller när-/
fjärrvärme. Om när-/fjärrvärme är anslutet till
34

298

Klimat- och energistrategi för Uppsala län

ÅTGÄRD

11

Beskrivning av konkreta aktiviteter inom åtgärden
11

Minska effekttoppar för el

Genomför minst en av följande aktiviteter:

11.1 Styr elbehovet över dygnet för exempelvis
ventilation och elbilsladdning så att högbelastade timmar avlastas.

Syfte och mål
Åtgärdens syfte är att minska belastningen på elnäten och på så sätt få utrymme för exempelvis ökad
elektrifiering av fordon.

11.2 Delta i projekt som bidrar till efterfrågeflexibilitet, det vill säga minskad elanvändning
när efterfrågan är som störst och tvärtom.

Målet är att få ett dynamiskt samspel mellan elproduktion och efterfrågan på el så att befintliga elnät
räcker till flera användare.

11.3 Lagra el i batterier eller motsvarande.
11.4 Utbilda ansvariga för fastighet, uppvärmning, ventilation och processer för att möjliggöra optimal drift och reglage av egna
processer.

Potentiella åtgärdsaktörer
Alla aktörer med rådighet över byggnaders eller
verksamheters elförbrukning.

11.5 Annan aktivitet med samma mål som åtgärden.

Bakgrund
Vissa timmar på året kan elnäten vara en begränsande faktor för att ansluta nya elanvändare. Effekttoppar för elanvändningen kan minskas genom
att man styr undan eller stänger av delar av sin
elanvändning under de timmar på dygnet som är
mest belastade, vanligen morgon och kväll under
de kallaste vinterdagarna.
Arbetet med minskade effekttoppar kan ske hos
både enskilda större verksamheter eller hos många
små som går samman i ett projekt/samarbete eller
avtal. Exempel på projekt som pågår är VäxEl hos
Upplands Energi och andra projekt är under uppstart.
Åtgärden finns delvis med i Uppsala Klimatprotokolls utmaning A5.
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Åtgärder inom
fokusområde
förnybar energi

sering genom bland annat tillvaratagande av spillvärme (och kyla), nya förnybara energikällor och
bättre integration av energisystemet i sin helhet.
Inom transportsektorn behöver produktionen av
fossilfria drivmedel öka avsevärt för att förse både
existerande och kommande fordonsflottor med
kompatibla fossilfria drivmedel.

För att motverka klimatförändringarna och nå klimatmålen behövs en fullständig omställning av el-,
värme- och transportsektorerna. Uppsala försörjs
redan idag med el och värme med låg klimatpåverkan, men i dagsläget är systemet inte hållbart på
längre sikt. Flera stora utmaningar påverkar möjligheterna att nå målen i länet. I elsektorn måste
kärnkraften ersättas med andra fossilfria alternativ
vid avveckling. För att möta den ökade elektrifieringen som anses behövas för att ställa om till fossilfria processer måste elsystemen anpassas med en
ökad kapacitet och flexibilitet. En effektivare och
fossilfri värmesektor kommer att behöva effektivi-

Effektivisering och resurshushållning bör styra
omställningen eftersom det finns begränsade förnybara resurser att exploatera hållbart och för att
undvika överdimensionering av investeringar.
Åtgärder som är prioriterade att genomföra och
samverka kring inom det strategiska fokusområdet
förnybar energi är:
• Öka produktionen och användningen av återvunnen eller förnybar energi och fossilfria drivmedel
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Spillvärme, också kallat restvärme, kan tillvaratas,
exempelvis genom att utnyttja värmen från datorhallar eller kyl- och frysanläggningar i byggnader
eller uppgradera denna till när-/fjärrvärme. Dock
bör det beaktas att bebyggelsens elbehov inte bör
öka (så att inte maxeffektbehovet av el ökar).

Öka produktionen
och användningen av
återvunnen eller förnybar
energi och av fossilfria
drivmedel

Kyla kan betraktas som en form av värme i detta
sammanhang, och fjärrkyla har oftast betydligt
lägre klimatpåverkan än aktivt kylande anläggningar.

Syfte och mål

Åtgärden finns delvis med i Uppsala Klimatprotokolls utmaningar A6 och A7.

Åtgärdens syfte är att minska miljö- och klimatpåverkan genom att öka andelen förnybar energi och
fossilfria drivmedel.

Beskrivning av konkreta aktiviteter inom åtgärden
Målet är att öka andelen återvunnen eller förnybar
energi och fossilfria drivmedel.

12

Genomför minst en av följande aktiviteter:

12.1 Tillvarata spill-/restvärme eller andra spill-/
restenergier, helst utan att öka verksamhetens användning av el.

Potentiella åtgärdsaktörer
Alla.

12.2 Installera solceller.

Bakgrund

12.3 Främja vindkraft.

År 2030 ska Sveriges fordonsflotta vara fossiloberoende, år 2040 ska elproduktionen i Sverige vara
100 procent förnybar och år 2045 ska Sverige vara
klimatneutralt.

12.4 Byt från olja till förnybart bränsle.
12.5 Investera i produktion av biogas eller andra
förnybara drivmedel (vid produktion är det
viktigt att hållbarhetsaspekter beaktas i ett
bredare perspektiv).

För att möjliggöra en hållbar omställning kommer
produktionen av förnybar el behöva öka, kanske
framförallt i form av sol- och vindkraft samt kraftvärme, detta för att kunna ersätta el från kärnkraft
vid utfasning av denna. Det kan även finnas potential i så kallade strömmande vattenkraft som inte
utgör vandringshinder för fisk.

12.6 Investera i kraftvärme med förnybara
bränslen.
12.7 Installera strömmande vattenkraft.
12.8 Investera i lokalt producerad bioenergi,
exempelvis produktion av träpellets från
träspill.

Vid installation av solceller bör i första hand existerande ytor nyttjas, exempelvis tak och väggar på
befintliga byggnader.

12.9 Utveckla tillsynsverksamhet så att det driver på ökad användning av återvunnen eller
förnybar energi.

Drivmedel från fossilfria källor är kritiskt för
möjligheterna att nå det nationella målet om 70
procent minskad klimatpåverkan från transporter
år 2030 jämfört med 2010. Samtidigt blir det allt
viktigare att beakta biodrivmedlen ur ett bredare
hållbarhetsperspektiv, exempelvis genom att ställa
krav på miljö och sociala villkor i upphandling och
produktion av dessa drivmedel.

12.10 Annan investering i produktion av förnybar
el, värme och drivmedel.
12.11 Annan aktivitet med samma mål som åtgärden.
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Åtgärder inom
fokusområde
indirekt klimatpåverkan
från konsumtion

egna organisationen samt genom att underlätta
klimatsmarta val för de anställda.
De största utsläppsminskningarna som en privatperson kan göra är genom färre internationella
flygresor, mindre köttkonsumtion och mer hållbara
fordonstransporter. Ibland sammanfattas klimatsmarta val med genomtänkta förändringar för fem
B:n - ”biffen, bostaden, bilen, beachen och börsen”.

Drygt hälften av länets klimatpåverkan kommer
från konsumtion av varor och tjänster 34. En majoritet av dessa varor och tjänster är producerade
utanför länet, och även landets gränser, och ger
upphov till så kallad indirekt klimatpåverkan. En
mindre andel av de varor och tjänster som konsumeras i länet produceras i länet. Då klimatpåverkan från all konsumtion måste minska för att
nå generationsmålet och de nationella energi- och
klimatmålen har vi inom detta fokusområde valt
att omfatta konsumtion av varor och tjänster oavsett var de är producerade.

Att förändra trender i konsumtion kan upplevas
utmanande då konsumtion är intimt förknippat
med tillväxtekonomi och värderingar. Ett sätt att
påverka konsumtionsmönster kan vara att fånga
upp och förstärka trender som uppmuntrar till mer
klimatsmarta val. Exempel på detta är att uppmuntra till att köpa begagnade varor istället för
nya samt att semestra lokalt och regionalt istället
för utomlands via flyg.
Åtgärder som är prioriterade att genomföra och
samverka kring inom det strategiska fokusområdet
indirekt klimatpåverkan från konsumtion är:

I genomsnitt orsakar svenskars levnadssätt totalt
10 ton koldioxid per person och år35, vilket ger
Sverige bland de största klimatavtrycken per person i världen.

• Minska klimatpåverkan från bygg och anläggningsprojekt
• Minska klimatpåverkan från måltider
• Inspirera till klimatsmarta val
• Integrera klimat, energi och hållbar utveckling i
skolan
• Utbildnings- och informationsinsatser för beslutsfattare
• Stimulera klimatklok produktion och konsumtion genom exempelvis cirkulära affärsmodeller
och delningsekonomi
• Fossilfria investeringar och kapitalplaceringar
• Fasa ut fossil plast
• Halvera klimatpåverkan från internationella
flygresor

Effektiv användning av material och energi ger
lägre klimatpåverkande utsläpp men även en lägre
miljöpåverkan generellt. Aktörer i länet kan och
bör gemensamt sträva efter en resurseffektiv och
cirkulär produktion av varor och tjänster samt att
göra det klimatbästa valet till det mest attraktiva
valet för länsinvånarna.
De största delarna av länets konsumtionsrelaterade
klimatpåverkan (exklusive transporter inom länet)
kommer ifrån livsmedel, internationella flygresor,
byggmaterial som betong och stål, produkter av
fossil plast samt elektronisk utrustning. En särskild
kategori är kapitalplaceringar, där indirekt ägarskap via exempelvis pensionsfonder sker i mer eller
mindre klimatpåverkande verksamheter där aktiva
val kan göra stor skillnad.
Offentlig sektor kan agera som föregångare för
klimatsmarta val både i upphandling och vid inköp
av varor och tjänster, men även via rutiner i den
34
35

Se figur 1 sida 14.
Fördjupad analys av svensk klimatstatistik 2018, Naturvårdsverkets rapport 6848
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påverkan från material och renoveringsprocess få
ökat fokus.

Minska klimatpåverkan
från bygg- och
anläggningsprojekt

Klimatpåverkan ska beräknas med livscykelmetodik enligt gängse standarder i branschen, se exempelvis Boverkets vägledningar.
Åtgärden bör genomföras stegvis och inledas med
kunskapsuppbyggnad och erfarenhetsutbyte mellan beställare och branschaktörer i syfte att identifiera relevanta upphandlingskrav på beräkning och
minskning av klimatpåverkan. Inom åtgärden kan
samverkan ske med Klimatprotokollets fokusgrupp
”Byggmaterialval”, Upphandlingsmyndigheten
samt Boverket.

Syfte och mål
Åtgärdens syfte är att minska klimatpåverkan från
byggnaders och anläggningsprojekts livscykel.
Målet är att ge förutsättningar för tydliga upphandlingskrav på beräkning samt minskning av
klimatpåverkan från byggnaders byggskede (materialtillverkning, transporter och byggprocess) men
även användningsfas samt från väg- och anläggningsprojekt (inklusive uppföljning).

Åtgärden finns delvis med i Uppsala Klimatprotokolls utmaning D4.

Potentiella åtgärdsaktörer

Beskrivning av konkreta aktiviteter inom åtgärden

Beställare av bygg- och anläggningsprojekt, byggföretag och anläggningsföretag.

13

Genomför minst en av följande aktiviteter:

Bakgrund

13.1 Anordna och delta i kompetenshöjande
åtgärder i samarbete med branschaktörer.

Byggnader ska ha liten klimat- och miljöpåverkan
från såväl byggskede som från användningsskede
och det finns stor förbättringspotential inom området. Detsamma gäller för väg- och anläggningsprojekt.

13.2 Formulera upphandlingskrav på beräkning
och minskning av klimatpåverkan från
byggnationer samt väg- och anläggningsprojekt i samarbete mellan beställare och
branschaktörer.

För att driva på utvecklingen mot minskad klimatpåverkan från byggnader föreslår Boverket att
krav införs på klimatdeklaration av byggnader i ett
livscykelperspektiv36 samt att en nationell databas
med generiska klimatdata för byggsektorn skapas.

13.3 Som beställare ställa upphandlingskrav på
beräkning och minskning av klimatpåverkan från byggnationer samt väg- och anläggningsprojekt.
13.4 Som ansvarig för planering, utforma byggnader så att klimatpåverkan från såväl
byggskede som användningsfas blir minimala.

Klimatpåverkan från byggskedet kan enligt
branschaktörer halveras till 2030 jämfört mot
dagsläget37.

13.5 Vid större byggprojekt underlätta för etablerande av materialpool.

Att minska utsläppen under byggskedet är viktigt
då dess andel av utsläppen ökat i takt med att
utsläppen från användningsskedet har minskat,
även i absoluta tal står utsläpp från byggskedet för
en ansenlig del av de totala utsläppen. Även vid
renovering samt vid om-/tillbyggnation bör klimat-

36

37

13.6 Som konsult och byggbolag beräkna klimatpåverkan från byggnation och anläggningsprojekt med livscykelmetodik enligt
gängse standarder i branschen, till exempel
Boverkets vägledningar.
13.7 Som konsult och byggbolag erbjuda alternativ med lägre klimatpåverkan än standard vid nybyggnation och anläggning.

Klimatdeklaration av byggnader, rapport 2018:23, förslag på
metoder och regler
Bygg- och anläggningssektorns Färdplan för fossilfri konkurrenskraft, Fossilfritt Sverige, 2018
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13.8 Integrera kommunala klimatstrategier så att
de får genomslag i planprocessen för att säkerställa minimal klimatpåverkan från den
nybyggda miljön omfattande både byggnader samt väg- och anläggning.
13.9 Annan aktivitet med samma mål som åtgärden.

Bild från Knivstas nya Centrum för Idrott och kultur
som byggs med trästommar vilket ger en lägre klimatpåverkan än betong.
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Att minska mängden animaliskt protein (kött och
mejeriprodukter) till förmån för vegetariskt protein
är en av de åtgärder som bedöms ge stor effekt
på svenskars klimatpåverkan och som också kan
ge positiva hälsofördelar. Att välja livsmedel efter
säsong samt minska transporter av livsmedel är
andra sätt att minska klimatpåverkan från måltider.

Minska klimatpåverkan
från måltider
Syfte och mål
Åtgärdens syfte är att minska klimat- och miljö
påverkan från serverade måltider i länet genom
måltidsplanering, informationskampanjer, beteendeförändringar och strategiska inköp.

Det är viktigt att det kött som konsumeras skapar
mervärden bland annat i form av hög djurvälfärd
och biologisk mångfald. Eftersom djurproduktionen i Sverige till stor del uppfyller detta kommer
animaliska produkter som är producerade i Sverige
och länet att gynnas av detta åtgärdsarbete.

Målet är att genom medvetna val minska klimatpåverkan från serverade måltider.

Potentiella åtgärdsaktörer

Beskrivning av konkreta aktiviteter inom åtgärden

Aktörer som serverar måltider exempelvis kommuner, Region Uppsala, restauranger och livsmedelsföretag.

14

Genomför minst tre aktiviteter för att
minska måltidens klimatpåverkan genom
att exempelvis:

14.1 Ställ upphandlingskrav för miljöhänsyn och
minskad klimatpåverkan från livsmedel och
livsmedelstransporter.

Bakgrund
Varje dag äter länets invånare tusentals måltider,
bara Uppsala kommun serverar 35 000 måltider
varje dag. Genom att göra medvetna val av livsmedel och arbeta med minskat matsvinn kan måltiders påverkan på klimatet minska både inom och
utanför länets gränser.

14.2 Utveckla ett kontinuerligt arbete med mätbara mål för att minska matsvinnet i tillagning, förvaring och konsumtion.
14.3 Servera mindre men bättre kött – byt importerat kött mot svenskt kött, gärna naturbeteskött eller motsvarande.

Måltider kan påverka miljön negativt på olika
sätt då livsmedelsproduktion bland annat bidrar
till ökad övergödning, utfiskning, utsläpp av växthusgaser och användning av växtskyddsmedel.
Livsmedelsproduktion kan även ha många positiva
effekter på miljön, exempelvis genom att bibehålla
ett öppet och varierat odlingslandskap samt att
bidra till en ökad biologisk mångfald.

14.4 Genomför insatser för att informera måltidsgäster om miljösmart och hälsosam
mat, där barn och unga är en särskilt viktig
målgrupp.
14.5 Genomför utbildning av restaurangpersonal
inom exempelvis matsvinn, årstids- och
klimatplanerad matsedel och livsmedels
miljöpåverkan.
14.6 Beställ/servera vegetariska och/eller lokalproducerade måltider på möten och evenemang.
14.7 Skapa och delta i regionalt nätverk för offentliga och privata restauranger för samarbete och kompetenshöjning inom måltiders
klimatpåverkan.
14.8 Som restaurang erbjuda olika storlekar på
portioner och erbjuda ”doggy bag”.
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14.9 Gör satsningar för att väcka intresse för
vegetariska måltider och miljö- och klimatanpassning av menyer.
14.10 Främja innovativt tänkande och utveckling
hos livsmedelsaktörer inom produktion,
förädling och distribution som innebär att
matsvinn minskas, till exempel genom att
skapa och delta i nätverk.
14.11 Säkerställ att matrester som ändå uppstår
kan nyttiggöras genom till exempel biogasproduktion.
14.12 Ta tillvara och förädla restprodukter inom
livsmedelsindustrin som kan bli bra ingredienser i andra produkter.
14.13 Annan aktivitet med samma mål som åt
gärden.
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ation så att det blir lätt att göra rätt. Ett exempel
på nudging är att erbjuda mindre storlek på tallrikar för att minska portionsstorlekar och därmed
minska matsvinnet från exempelvis restauranger.

Inspirera till
klimatsmarta val

Aktiviteter och samarbetsformer i åtgärden kan
genomföras av alla aktörer i länet som utifrån sin
verksamhet kan och vill stimulera och inspirera till
beteendeförändringar som leder till minskad klimatpåverkan från privatpersoner i länet.

Syfte och mål
Åtgärdens syfte är att minska klimatpåverkan från
privatkonsumtion genom aktiva val och beteendeförändringar hos länsinvånarna.

Beskrivning av konkreta aktiviteter inom åtgärden

Målet är att inspirera länsinvånarna till ett mer
klimatsmart och hållbart liv.

15

Genomför minst två av följande aktiviteter:

15.1 Skapa direkt återkoppling till klimatsmart
agerande för länsinvånarna. Ett exempel
på att göra detta är att löpande visa antalet
passerande cyklister på digital tavla som vid
Hamnspången i centrala Uppsala.

Potentiella åtgärdsaktörer
Kommuner, Region Uppsala, privata aktörer och
civilsamhälle.

Bakgrund

15.2 Genomför aktivitet för att öka kunskap
om, och inspirera till, en mer hållbar livsstil. Ett sätt att göra detta är att anordna
studiecirklar inom exempelvis hållbarhet
och Agenda 2030.

Klimatpåverkan från vår konsumtion behöver
minska. Samhället bör därför röra sig mot minskad materiell konsumtion till förmån för ökad
tjänstekonsumtion, exempelvis är det generellt mer
klimatvänligt att konsumera kulturupplevelser än
prylar.

15.3 Skapa/delta i regionalt samarbete för hållbar privatkonsumtion, till exempel kampanjen Klimatlätt38.

De största utsläppsminskningarna som en privatperson kan göra är genom färre internationella
flygresor, mindre köttkonsumtion och mer hållbara fordonstransporter. En minskad materiell
konsumtion bör kombineras med ökad livslängd
på produkter. Produktgrupper med särskilt stor
klimatpåverkan är bland annat textilier och elektronik. Konsumtion av elektroniska tjänster, till
exempel streamingtjänster, har också en betydande
klimatpåverkan genom de energikrävande serverhallar som driver internet.

15.4 Genomför seminariedag med klimatfrågor
kopplat till konsumtion och/eller kapitalplaceringar.
15.5 Genomför i aktörssamverkan regionalt
återkommande event inom klimatsmarta
val.
15.6 Underlätta och inspirera för ett hållbart
resande till olika europeiska resmål.
15.7 Underlätta för, och inspirera till, att semestra klimatsmart i Uppland och i Sverige
som ersättning för utlandssemester med
flyg.

För att uppnå beteendeförändringar som medför
mer hållbara konsumtionsmönster behövs en ökad
medvetenhet och kunskap om konsumtionens klimatpåverkan och om hållbara alternativ i kombination med förändrade normer och attityder.

15.8 Skapa attraktivare bygder med god tillgång
till natur, kultur och evenemang för att
minska behovet av att resa långt bort på
semester, samt för att attrahera besökare.

Att förändra trender i konsumtion kan upplevas
utmanande och det är viktigt att förstå och analysera drivkrafter bakom förändrade vanor och beteenden för att nå framgång i arbetet. ”Nudging”,
som betyder ”knuffa”, är ett sätt att uppnå beteendeförändringar genom att arrangera en valsitu-
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Kampanjen Klimatlätt är ett samarbete mellan Uppsala kommun och olika aktörer som utvecklat och lanserat en app som
ska hjälpa kommuninvånarna att leva mer klimatsmart.

Klimat- och energistrategi för Uppsala län
15.9 Initiera forskning om semestrande, till exempel avseende hinder och drivkrafter för
klimatsmarta alternativ.
15.10 Uppmuntra länsinvånarnas intresse för mat
genom att lyfta fram matens värde ”från
jord till bord” så att människor värnar om
råvarorna och minskar matsvinnet. Ett sätt
att göra detta är att fler människor får en
egen upplevelse av hur mat produceras.
15.11 Anordna återkommande klädbytardagar.
15.12 Annan aktivitet med samma mål som åtgärden.
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Beskrivning av konkreta aktiviteter inom åtgärden
Aktiviteterna ska genomföras med målsättningen
att skolverksamheten succesivt ökar möjligheterna
för elever att praktisera hållbara val vilket förväntas ge ökad förståelse för klimat- och hållbarhetsfrågor.

Integrera klimat, energi
och hållbar utveckling
i skola och förskola

16

Syfte och mål

Genomför minst två av följande aktiviteter:

Syftet med åtgärden är att bidra till att på ett pedagogiskt sätt integrera klimat- och hållbarhetsfrågor
i skolverksamheten som helhet.

16.1 Initiera eller delta i nätverk för kompetenshöjning och erfarenhetsutbyte inom praktisk integrering av klimat- och hållbarhetsfrågor i skolan och förskolan.

Målet är att stärka skolans roll som en normbildande arena för klimatsmart och hållbart lärande
och beteende.

16.2 Kartlägg möjligheter att i både verksamhet
och i den fysiska miljön skapa kopplingar
mellan teori och praktik inom klimat- och
hållbarhetsfrågor.

Potentiella åtgärdsaktörer
Kommuner, enskilda skolor och förskolor, lärosäten som universitet.

16.3 Säkerställ fortbildning av pedagoger inom
Lärande för hållbar utveckling.

Bakgrund

16.4 Tillsätt koordinator inom Lärande för
hållbar utveckling i kommun, skola eller
lärosäte, exempelvis i syfte att nå ut med
aktuella forskningsresultat och sprida goda
exempel inom integrering av klimat- och
hållbarhetsfrågor i skola och förskola.

Som morgondagens beslutfattare, medborgare och
konsumenter är barn och ungdomar en viktig målgrupp i det förändringsarbete mot ökad hållbarhet
som samhället står inför.
Oro för klimatkrisen är idag vanligt bland barn,
ungdomar och unga vuxna. En viktig åtgärd för att
minska denna oro är att underlätta och möjliggöra
handlingar som är klimatsmarta och hållbara.

16.5 Säkerställ säkra skolvägar där eleverna
själva kan ta sig säkert och fossilfritt till
skolan.
16.6 Stimulera återbruk genom att i praktiska
ämnen undervisa i att reparera och anpassa
exempelvis kläder och möbler för att förlänga produkternas livslängd.

Genom att succesivt praktiskt integrera olika
aspekter av klimat, energi och hållbarhet i skolans
verksamhet ges elever möjlighet till fördjupad
förståelse för hållbarhetsfrågor samt utrymme att
praktisera hållbara beteenden och val. En praktisk integrering kan exempelvis vara att installera
solceller eller att synliggöra arbete med att minska
klimatpåverkan av serverade måltider och integrera exemplen i undervisningen.

16.7 Arbeta med minskad klimatpåverkan från
serverade måltider och i Hem och konsumentkunskapsundervisningen, exempelvis
genom säsongsanpassad meny och arbete
med minskat matsvinn. Synliggör arbetet på
pedagogiskt sätt.
16.8 Anpassa och utforma utemiljöer så att de
stimulerar till utevistelse och fysisk aktivitet
samtidigt som de bidrar till andra hållbarhetsaspekter, exempelvis klimatanpassning,
biologisk mångfald och förbättrad vattenhushållning.

Genom att i skola och förskola lyfta lärande för
hållbar utveckling och skapa förutsättningar att
praktisera hållbara val i vardagen ges möjligheter
för kunskapslyft och förändrade beteenden inom
hållbar utveckling inte bara hos elever utan även
hos familjer och samhället i stort.

16.9 Annan aktivitet med samma mål som åtgärden.
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Beskrivning av konkreta aktiviteter inom åtgärden
17

Utbildnings- och
informationsinsatser
för beslutsfattare

Genomför minst en av följande aktiviteter:

17.1 Medverka i en regional arbetsgrupp för att
ta fram utbildningspaket för politiker och
beslutsfattare avseende klimat- och hållbarhetsfrågor.
17.2 Genomför löpande utbildning av politiker
och beslutsfattare inom klimat- och hållbarhetsfrågor.

Syfte och mål
Syftet är att skapa förutsättningar för mer klimatsmarta och långsiktigt hållbara beslut.

17.3 Skapa ett dialog- och nätverksforum för
experter och politiker på lokal och regional
nivå för löpande kompetensutveckling och
erfarenhetsutbyte inom klimat- och hållbarhetsfrågor. Nyttja så långt det är möjligt
befintliga forum.

Målet med åtgärden är att öka beslutsfattares kunskap inom klimat- och hållbarhetsfrågor för att
skapa förutsättning för långsiktigt klimatsmarta
och hållbara beslut.

Potentiella åtgärdsaktörer

17.4 Skapa riktlinjer för att det inför relevanta
förslag tas fram beslutsunderlag som redovisar förslagets klimatpåverkan i jämförelse
med andra alternativ.

Länets kommuner, Region Uppsala, politiska partier, SKL.

Bakgrund
Samhället och den lokala och regionala planeringen behöver anpassas för en mer hållbar och
cirkulär utveckling där beslutsfattare generellt, och
politiker i synnerhet, är nyckelpersoner. För att
kunna uppnå internationella åtaganden och lokala
mål krävs informerade beslut som leder väg mot
ett mer resurseffektivt samhälle.

17.5 Annan aktivitet med samma mål som åtgärden.

Politiker på lokal, regional och nationell nivå har
en viktig roll i att leda ett sådant arbete, exempelvis genom att kravställa redovisning av klimatpåverkan av olika förslag samt efterfråga uppföljning
av genomförda förslag.
För att nå framgång i klimatarbetet är det viktigt
att det finns forum för dialog, lärande och samverkan på alla nivåer mellan region, kommun och stat
men också forum för möten mellan politiker och
sakkunniga.
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Beskrivning av konkreta aktiviteter inom åtgärden
18

Stimulera klimatklok
produktion och
konsumtion genom
exempelvis cirkulära
affärsmodeller och
delningsekonomi

Genomför minst en av följande aktiviteter:

18.1 Ställ krav i upphandling för att främja cirkulära affärsmodeller, exempelvis genom
krav på att produkter ska gå att lagas och/
eller återvinnas.
18.2 Öka efterfrågan på att hyra produkter istället för att köpa.
18.3 Initiera innovationsupphandlingar för att
skapa efterfrågan att på nya sätt lösa behov
av produkter, eller utveckla en tjänst som
inte finns idag.

Syfte och mål
Åtgärdens syfte är att minska klimatpåverkan från
produktion och konsumtion av varor och tjänster.

18.4 Gör en kartläggning om vad som skulle
kunna delas inom den egna organisationen,
både organisatoriskt och till andra aktörer
och privatpersoner.

Målet är att stimulera klimatklok produktion och
konsumtion av varor och tjänster genom resurseffektiva cirkulära affärsmodeller samt från delningsekonomin.

18.5 Ge tillgång till resurser som finns i organisationen till andra aktörer när de inte
används inom den ordinarie verksamheten
(exempelvis lokaler och fordon).

Potentiella åtgärdsaktörer
Kommuner, Region Uppsala, företag och civilsamhälle.

18.6 Genomför minst en kommunikationsinsats
där goda exempel och förebilder inom cirkulära affärsmodeller och delningsekonomi
lyfts fram.

Bakgrund
En utveckling av tjänstesektorn kan bidra till att
varor kan få en längre livslängd genom att de repareras, renoveras och uppdateras med nya tekniska
möjligheter. Tillsammans med en ökad digitalisering kan nya affärsmöjligheter växa fram, exempelvis inom delningsekonomin. Detta kan bidra till
en ökad integration mellan människor, men också
mellan olika branscher och företagsformer, samtidigt som klimatpåverkan minskar.

18.7 Främja cirkulära affärsmodeller vid affärsutvecklingsinsatser, exempelvis genom riktade projektanslag.
18.8 Skapa och delta i nätverk för att utveckla
hållbara affärsmodeller.
18.9 Annan aktivitet med samma mål som åtgärden.

Cirkulär ekonomi bygger på ett kretsloppstänkande där resurser återvinns i ett kretslopp till
skillnad mot ett linjärt resursutnyttjande. Ett exempel är att utveckla resurseffektiva produkter
med lång livslängd och möjlighet till reparation
och återanvändning flera gånger.
Delningsekonomi är när man delar, hyr och lånar
saker eller hyr in tjänster istället för att äga själv.
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Åtgärden finns med i Uppsala Klimatprotokolls
utmaning E2.

Fossilfria investeringar
och kapitalplaceringar

Beskrivning av konkreta aktiviteter inom åtgärden
Aktiviteter ska genomföras med målsättningen att
säkerställa att organisationen enbart har fossilfria
investeringar och kapitalplaceringar (exempelvis
pensionsfonder) senast 2022.

Syfte och mål
Åtgärdens syfte är att minska klimatpåverkan från
investeringar och kapitalplaceringar inom finansförvaltning.

19

Genomför minst två av följande aktiviteter:

19.1 Kartlägg nuvarande placeringar och investeringar.

Målet är att skapa ansvarsfulla och hållbara investeringar och kapitalplaceringar med minskad
klimatpåverkan som följd.

19.2 Ta fram placeringspolicy, riktlinjer och
handlingsplaner med klimatkriterier för att
kunna ställa krav på koldioxidfotavtryck
för alla aktiefonder, inklusive uppföljning.

Potentiella åtgärdsaktörer
Alla aktörer som investerar och förvaltar kapital,
exempelvis Region Uppsala, kommuner och kommunala bolag och företag.

19.3 Byta ut koldioxidintensiva fonder till mindre koldioxidintensiva alternativ.

Bakgrund

19.4 Utveckla och skärp hållbarhetskrav som
ställs vid upphandling av fonder.

Investeringar och kapitalplaceringar ger en indirekt
klimatpåverkan, vilket är utsläpp som orsakas av
en organisations aktiviteter men där organisationen själv inte äger eller kan kontrollera utsläppskällan. Den indirekta klimatpåverkan kan vara
såväl positiv som negativ.

19.5 Mäta och följa upp koldioxidintensitet
(CO2-utsläpp per intäktskrona) i det totala
aktieinnehavet årligen.
19.6 Säkerställ kompetens och medvetenhet
kring hållbara finanser hos tjänstemän som
ansvarar för placering och investering av
kapital.

Hållbara finanser innebär att beakta flera perspektiv samtidigt och att ekonomisk, ekologisk och
social hållbarhet viktas lika.

19.7 Annan aktivitet med samma mål som åtgärden.

Investeringar bör ske i hållbara lösningar, exempelvis gröna obligationer och innovationslösningar,
för att ta hänsyn till en långsiktigt hållbar utveckling
inom finansmarknaden.
Att påverka placeringar och
lån kan göras genom att välja
in ansvarsfulla investeringar
eller välja bort investeringar
med hög klimatpåverkan.
Överflyttning av medel som
pensionsfonder till verksamheter som är, eller går över
till, fossilfri verksamhet eller
arbetar med energieffektivisering ger en minskad klimatpåverkan.
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Beskrivning av konkreta aktiviteter inom åtgärden
20

Fasa ut fossil plast

Genomför minst två av följande aktiviteter:

20.1 Delta i nätverk för plastsubstitution, exempelvis Uppsala Klimatprotokolls projekt
”Jakten på plasten”.

Syfte och mål
Åtgärdens syfte är att minska miljö- och klimatpåverkan genom att fasa ut fossil plast.

20.2 Genomför kartläggning av verksamhetens
plastkonsumtion.

Målet är att fasa ut fossil plast genom minskad
användning av plast samt byte till återvunna eller
förnybara alternativ.

20.3 Genomför kartläggning av alternativa
material för att ersätta nuvarande plastanvändning.

Potentiella åtgärdsaktörer

20.4 Köp in eller ställ upphandlingskrav på återvunnen eller förnybar plast.

Alla.

20.5 Ta bort eller byt ut den största, eller minst
fem viktiga/större, produktgrupper senast
2022.

Bakgrund
Plast är en viktig del av det moderna samhället,
till exempel i förpackningar som bevarar livsmedel
och många andra tillämpningar exempelvis inom
medicin, hygien och elektronik. Plast produceras
idag nästan uteslutande från fossila råvaror, vilket
gör att förnybara råvaror för plast behöver främjas
i exempelvis upphandlingar.

20.6 Annan aktivitet med samma mål som åtgärden.

En viktig del av cirkulär ekonomi är att undvika
engångsartiklar och premiera varor som är designade så att de kan produceras av återvunnet och/
eller återvinningsbart material. En viktig aspekt är
att se till att materialåtervinningen fungerar i den
egna verksamheten.
När plasten har materialåtervunnits ett antal
gånger kan den gå till energiåtervinning för fjärrvärme, och ger då inte klimatpåverkan om plastråvaran är förnybar.
Åtgärden finns med i Uppsala Klimatprotokolls
utmaning E1.
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Uppföljning av denna åtgärd kan göras i egen vald
enhet, exempelvis totala utsläpp från internationella flygresor eller utsläpp per anställd.

Halvera klimatpåverkan från
internationella flygresor

Åtgärden finns med i Uppsala Klimatprotokolls
utmaning C3.

Syfte och mål

Beskrivning av konkreta aktiviteter inom åtgärden

Åtgärdens syfte är att minska miljö- och klimatpåverkan från internationella flygresor.

21

21.1 Kartlägg verksamhetens internationella
flygresor och beräkna klimatpåverkan från
resorna.

Målet är att miljö- och klimatpåverkan från internationella flygresor halveras.

Potentiella åtgärdsaktörer

21.2 Halvera antalet internationella tjänsteresor
med flyg.

Alla som genomför internationella flygresor.

21.3 Upprätta en flygbudget med tydlig prioritering av vilka internationella flygresor som
får genomföras av verksamheten.

Bakgrund
Utsläpp från internationella flygresor ingår inte i
de nationella klimatmålen, men är däremot av stor
vikt för att uppnå Parisavtalets mål att begränsa
jordens temperaturökning till maximalt 1,5 grader.
I genomsnitt flyger vi i Sverige mer än fem gånger
så mycket som det globala genomsnittet och
svenskars internationella flygresor har ökat med
43 procent mellan 1990 och 2017. Under 2017
motsvarade utsläppen från svenskars internationella flygresor cirka 1,1 ton koldioxid per person
och år39. För att uppnå Parisavtalets mål måste
de totala klimatpåverkande utsläppen till följd av
svensk konsumtion komma ner till under ett ton40
per person och år till 2050, vilket medför att klimatpåverkan från de internationella flygresorna
måste minska kraftigt.

21.4 Säkerställ enkelt förfarande för att genomföra internationella tjänsteresor med tåg.
21.5 Låt anställda räkna restid med tåg där arbete kan utföras som arbetstid.
21.6 Anta en resepolicy med mål om halverad
klimatpåverkan från flyg med minst årlig
uppföljning.
21.7 Inför intern klimatväxling41.
21.8 Erbjud resfria möten och delta själv digitalt
där det är möjligt vid internationella engagemang.
21.9 Uppmuntra anställa till minskat eller fossilfritt internationellt resande genom olika
förmåner.

Potentialen att effektivisera flygandet är begränsat
då stora effektiviseringar redan genomförts, främst
genom att flygplanen reser med färre tomma stolar
än tidigare. Även potentialen att ersätta flygets
fossila drivmedel med biodrivmedel bedöms i
dagsläget vara kraftigt begränsad då biodrivmedel
globalt inte kan produceras hållbart i en tillräckligt
stor mängd, och då biodrivmedel även tas i anspråk för vägtransporter. Detta medför att flygresorna kraftigt måste minskas.

39

40

Genomför minst två av följande aktiviteter:

21.10 Klimatkompensera nödvändiga flygresor
genom att exempelvis finansiera klimatprojekt eller stödja omställning till fossilfritt
flyg med bioflygbränsle.
21.11 Annan aktivitet med samma mål som åtgärden.

www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Klimat-och-luft/
Klimat/Tre-satt-att-berakna-klimatpaverkande-utslapp/
Flygets-klimatpaverkan/
Fördjupad analys av svensk klimatstatistik 2018, Naturvårdsverkets rapport 6848

41
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Intern klimatväxling är en form av intern klimatkompensation för tjänsteresor. Det innebär att en extra kostnad läggs
på klimatbelastande resor som flyg, och pengarna används
till att subventionera åtgärder och aktiviteter med positiv
klimatpåverkan

Klimat- och energistrategi för Uppsala län

Bilaga 1. Åtgärdsprogram
för miljömål i Uppsala län
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Åtgärdsprogram för
miljömål i Uppsala län

genom ”Färdplan för ett hållbart län” som bidrar
till att uppnå de nationella miljömålen genom fyra
åtgärdsprogram (se figur 1). Varje åtgärdsprogram
samlar prioriterade åtgärder för länets aktörer
inom ett temaområde och varje program har en
fyraårig genomförandeperiod. Programmens temaområden är:

Färdplan för ett hållbart län
Trots att miljöarbetet varit framgångsrikt inom
många områden är nuvarande åtgärder inte tillräckliga för att nå miljömålen vare sig nationellt
eller i Uppsala län. På flera områden går utvecklingen åt rätt håll, men åtgärdstakten är inte tillräckligt hög och naturens återhämtning går inte
tillräckligt fort. Det finns därför ett behov av att
öka takten i genomförandet av konkreta åtgärder
för att uppnå miljömålen.

•
•
•
•

Minskad klimatpåverkan
Ekosystem och biologisk mångfald
Vatten
Samhällsutveckling

Åtgärdsprogrammen omfattar tillsammans arbete
med samtliga svenska miljömål som länet berörs
av. Programmen förväntas öka takten i genom
förandet av åtgärder genom att aktörer uppmanas
att teckna hållbarhetslöften med Länsstyrelsen.
Genom ett hållbarhetslöfte förbinder sig en aktör
att genomföra ett antal åtgärder ur åtgärds
programmet under programperioden och genomförandet av löftet följs upp årligen. Programmen
stimulerar även till ökad samverkan inom miljöarbetet där länet kan nå en större förändring när
olika lokala och regionala aktörer arbetar tillsammans mot samma mål.

Länsstyrelsen har ett regeringsuppdrag att vägleda
och samordna länets arbete med att nå de nationella miljömålen. Uppdraget omfattar att upprätta
och genomföra regionala åtgärdsprogram för att
öka takten i genomförandet av åtgärder som bidrar till att länets miljötillstånd förbättras och att
miljömålen nås.
Länsstyrelsen har i samråd med Uppsala läns
miljö- och klimatråd valt att genomföra uppdraget

Figur 1. Temaområden, år för framtagande, samt genomförandeperiod för Uppsala läns åtgärdsprogram
inom Färdplan för ett hållbart län.
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Mycket bra miljöarbete pågår redan i Uppsala län.
Det finns ett stort engagemang hos såväl offentlig
och ideell sektor, universitet, näringsliv som hos
enskilda individer för att minska miljöpåverkan
och hitta långsiktigt hållbara lösningar. Genom
åtgärdsprogrammen fokuseras denna drivkraft
så att länet gemensamt flyttar fram positionerna i
miljöarbetet.

miljömål beaktas och lyfts fram i det regionala
tillväxtarbetet.
Färdplan för ett hållbart läns fyra åtgärdsprogram
relaterar till flera andra program, styrdokument
och lagkrav samt redan pågående arbete som syftar till att stärka miljöarbetet inom olika samhällsområden. Åtgärderna i respektive åtgärdsprogram
kommer att kopplas till de insatser som redan görs
inom området och samordnas med övriga regionala program. Relevanta regionala styrdokument
som stärker och avgränsar genomförandet av
respektive åtgärd redovisas i respektive åtgärdsprogram.

Ett samlat och kraftfullt regionalt och lokalt ledarskap är avgörande för att nå miljömålen. 2017
bildades Uppsala läns Miljö- och klimatråd på
strategisk nivå för att ytterligare stärka samverkan
och ge förutsättningar för att möta de utmaningar
som följer av att vara ett län i stark tillväxt. En
god samverkan i länet skapar en bra grund för att
utveckla de ekonomiska, sociala och miljömässiga
dimensionerna av hållbar utveckling.

Exempel på pågående arbete som utgör
viktiga förutsättningar för genomförandet
av åtgärdsprogram för miljömål är:

En av rådets främsta uppgifter blir att vara aktiv
i framtagande och genomförande av åtgärdsprogrammen inom Färdplan för ett hållbart län, den
regionala klimat- och energistrategin samt den
regionala handlingsplanen för grön infrastruktur.
Rådet är också en viktig arena för fördjupad analys och samsyn kring länets miljöutmaningar.

--Samhällsplanering
--Tillsyn och prövning av miljöfarliga
verksamheter
--Skydd av naturmiljöer och arter
--Restaurering av sjöar och vattendrag
--Vattenförvaltning
--Klimat- och energiarbete
--Landsbygdsutveckling

Medlemmar i rådet är kommuner, myndigheter
och organisationer som genom sin verksamhet har
stor påverkan på länets miljöutveckling.

Avgränsningar
En hållbar utveckling i Uppsala län handlar om
både miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. De fyra åtgärdsprogrammen är inriktade på
den miljömässiga dimensionen genom att miljömålen står i fokus. Vid framtagandet av åtgärder
beaktas även de andra två hållbarhetsaspekterna i
den mån det är möjligt.
Det regionala tillväxtarbetet har stor betydelse
för hur miljötillståndet utvecklas i länet och omställningen till ett hållbart samhälle kan utgöra
en viktig drivkraft för regional tillväxt. Målen i
den regionala utvecklingsstrategin för Uppsala län
(RUS) ligger väl i linje med åtgärdsprogrammet
för minskad klimatpåverkan. När den regionala
utvecklingsstrategin uppdateras under 2019 är det
viktigt att den förhåller sig till alla fyra åtgärdsprogram i Färdplan för ett hållbart län, så att samtliga
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är beslutade av riksdagen och är de nationella mål
som bidrar till att vi uppnår den ekologiska dimensionen av de globala hållbarhetsmålen. Sveriges
miljömål beskriver det tillstånd som miljöarbetet
ska leda till, och visar även vad Sverige ska göra
nationellt och internationellt för att bidra till att
genomföra den ekologiska dimensionen av Agenda
2030.

Agenda 2030 och det
svenska miljömålssystemet
Hösten 2015 enades FN:s generalförsamling om
en gemensam plan för framtiden genom att anta
Agenda 2030 innehållande 17 globala mål för hållbar utveckling. Sedan dess förväntas agendan vara
vägledande för såväl beslut inom FN som för alla
medlemsnationer. Bakom beslutet ligger insikten
om att vi idag är den första generationen som kan
utrota fattigdomen, och sannolikt den sista som
kan stoppa klimatförändringarna. Det finns också
en bred uppslutning om att ekonomisk, social och
miljömässig hållbarhet är beroende av varandra.
De 17 globala målen (figur 2) med sammanlagt
169 delmål handlar om att bygga en rättvisare och
mer jämställd värld inom planetens gränser. De
globala målen ska balansera och integrera de tre
dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den ekologiska.

Generationsmålet är ett övergripande mål som
innebär att till nästa generation ska man kunna
lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. Generationsmålet är vägledande för
miljöarbetet på alla nivåer i samhället.
Miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i den
svenska miljön som miljöarbetet ska leda till. Preciseringarna ska förtydliga vad miljökvalitetsmålen
innebär och används även som kriterier vid uppföljningen av målen.
Etappmålen är steg på vägen för att nå generationsmålet och ett eller flera miljökvalitetsmål. De
visar vad Sverige kan göra och tydliggör var insatser bör sättas in.

Den svenska ambitionen är att vara internationellt
ledande i arbetet med att nå en hållbar utveckling
och bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer, som visar vägen till hur minskade utsläpp
kan kombineras med ekonomisk tillväxt, jobb och
välstånd.

Generationsmålet och de 16 miljökvalitetsmålen
har hittills följts upp med sikte på 2020, förutom
miljökvalitetsmålet begränsad klimatpåverkan,
där målåret är 2050. Miljömålen bidrar till att
strukturera miljöarbetet och ger en systematisk
uppföljning av miljötillstånd samt bedömning av
om målen nås. Årliga uppföljningar görs, liksom
fördjupade utvärderingar vart fjärde år.

Sveriges miljömål består av ett generationsmål,
16 miljökvalitetsmål med preciseringar, samt 17
aktuella etappmål inom områdena avfall, biologisk
mångfald, farliga ämnen och klimat. Miljömålen

Figur 2. De 17 globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030

55

319

Klimat- och energistrategi för Uppsala län
Skyddande ozonskikt
Ozonskiktet ska utvecklas så att det
långsiktigt ger skydd mot skadlig
UV-strålning.

Uppsala län berörs av 15 av de 16 miljökvalitetsmålen (länet berörs ej av mål 14. Storslagen
fjällmiljö). Samtliga miljökvalitetsmål samt generationsmålet presenteras nedan:
Generationsmålet
Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation
lämna över ett samhälle där de stora
miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.

Säker strålmiljö
Människors hälsa och den biologiska
mångfalden ska skyddas mot skadliga
effekter av strålning.

Ingen övergödning
Halterna av gödande ämnen i mark
och vatten ska inte ha någon negativ
inverkan på människors hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald
eller möjligheterna till allsidig användning av mark
och vatten.

Begränsad klimatpåverkan
Halten av växthusgaser i atmosfären
ska i enlighet med på klimatsystemet
inte blir farlig. Målet ska uppnås på
ett sådant sätt och i en sådan takt att
den biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar
utveckling inte äventyras. Sverige har tillsammans
med andra länder ett ansvar för att det globala målet kan uppnås.

Levande sjöar och vattendrag
Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig
produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion ska bevaras,
samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas.

Frisk luft
Luften ska vara så ren att människors
hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas.

Grundvatten av god kvalitet
Grundvattnet ska ge en säker och
hållbar dricksvattenförsörjning samt
bidra till en god livsmiljö för växter
och djur i sjöar och vattendrag.

Bara naturlig försurning
De försurande effekterna av nedfall
och markanvändning ska underskrida
gränsen för vad mark och vatten tål.
Nedfallet av försurande ämnen ska
inte heller öka korrosionshastigheten i markförlagda tekniska material, vattenledningssystem, arkeologiska föremål och hällristningar.

Hav i balans samt levande kust och skärgård
Västerhavet och Östersjön ska ha en
långsiktigt hållbar produktionsförmåga och den biologiska mångfalden
ska bevaras. Kust och skärgård ska
ha en hög grad av biologisk mångfald, upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. Näringar,
rekreation och annat nyttjande av hav, kust och
skärgård ska bedrivas så att en hållbar utveckling
främjas. Särskilt värdefulla områden ska skyddas
mot ingrepp och andra störningar

Giftfri miljö
Förekomsten av ämnen i miljön som
har skapats i eller utvunnits av samhället ska inte hota människors hälsa
eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll och
deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna.

Myllrande våtmarker
Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet ska
bibehållas och värdefulla våtmarker
bevaras för framtiden.
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Levande skogar
Skogens och skogsmarkens värde för
biologisk produktion ska skyddas
samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas.
Ett rikt odlingslandskap
Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och livsmedelsproduktion ska
skyddas samtidigt som den biologiska
mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och
stärks.
Storslagen fjällmiljö
Fjällen ska ha en hög grad av ursprunglighet vad gäller biologisk
mångfald, upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. Verksamheter i
fjällen ska bedrivas med hänsyn till dessa värden
och så att en hållbar utveckling främjas. Särskilt
värdefulla områden ska skyddas mot ingrepp och
andra störningar.
God bebyggd miljö
Städer, tätorter och annan bebyggd
miljö ska utgöra en god och hälsosam
livsmiljö samt medverka till en god
regional och global miljö. Natur- och
kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en
långsiktigt god hushållning med mark, vatten och
andra resurser främjas.
Ett rikt växt- och djurliv
Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för
nuvarande och framtida generationer.
Arternas livsmiljöer och ekosystemen
samt deras funktioner och processer ska värnas.
Arter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga
bestånd med tillräcklig genetisk variation.
Människor ska ha tillgång till en god natur- och
kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som
grund för hälsa, livskvalitet och välfärd.
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Alla de undertecknande aktörerna samlade med landshövding Göran Enander i mitten. Foto: Göran Ekeberg
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Länsstyrelsen har i uppdrag från regeringen att utveckla, samordna och genomföra regionala
åtgärdsprogram med bred förankring i länet för att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen.
Genom ett ökat fokus och en ökad samverkan i miljöarbetet förväntas åtgärdstakten inom miljöarbetet
i länet öka.
Åtgärdsprogrammet för minskad klimatpåverkan är det första av fyra regionala åtgärdsprogram som
planeras att tas fram för länet. Ytterligare tre åtgärdsprogram inom ämnesområdena Ekosystem och
biologisk mångfald, Vatten samt Samhällsutveckling tas fram under perioden 2019–2021. De fyra
åtgärdsprogrammen omfattar tillsammans åtgärdsarbete med samtliga de miljömål som länet berörs av.
Åtgärdsprogrammet för minskad klimatpåverkan samlar prioriterade åtgärder i syfte att minska de
klimatpåverkande utsläppen och effektivisera energianvändningen i länet. Åtgärdsprogrammet
är framtaget i bred samverkan med länets aktörer och utgår från den uppdaterade klimat- och
energistrategin för länet Tillsammans för ett fossilfritt Uppsala län. Det regionala åtgärdsprogrammet
kopplar samman och förstärker med en regional nivå, de olika initiativ och program som finns på
nationell-, lokal- och aktörsnivå.

MEDDELANDESERIEN 2019
1. Tobaksfri skoltid och rökfria skolgårdar i Uppsala län - lägesrapport
2. Tillsammans för ett fossilfritt Uppsala län - Klimat- och energistrategi
3. Grön infrastruktur i Uppsala län
4. Färdplan för ett hållbart län - Åtgärder för minskad klimatpåverkan
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Inbjudan att anta hållbarhetslöfte för att bevara
och öka biologisk mångfald Uppsala län
-samt möjlighet att anta hållbarhetslöfte för minskad klimatpåverkan*

Ekosystemens livskraft och variation är hotad på många sätt över
hela jorden. Antalet arter som hotas av utrotning ökar ständigt och
inom en tioårsperiod kan en miljon djur- och växtarter riskera att
försvinna. De åtgärder som hittills vidtagits för att skydda naturen och
ekosystemtjänsterna är otillräckliga.
Om den nuvarande utvecklingen fortsätter innebär det att de globala
Agenda 2030-målen för hållbar utveckling inte nås, inte heller nås
de mål för biologisk mångfald som FN:s konvention för biologisk
mångfald antagit. Det behövs snabba och kraftfulla insatser för att vända den negativa
utvecklingen och hejda förlusten av biologisk mångfald i miljön.
Länsstyrelsen bjuder härmed in aktörer i länet att delta i genomförandet av det
regionala åtgärdsprogrammet Färdplan för ett hållbart län – åtgärder för ekosystem
och biologisk mångfald, genom att anta hållbarhetslöften. Åtgärdsprogrammets syfte
är att samla åtgärder för att bevara och stärka biologisk mångfald i länet och att öka
takten i genomförandet av åtgärder som bidrar till att nå de nationella miljömålen och
de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.
Åtgärdsprogrammet för ekosystem och biologisk mångfald innehåller 17 åtgärder
inom sex fokusområden:
• Vattenlandskapet
• Skogslandskapet
• Jordbrukslandskapet

• Invasiva arter
• Byggd miljö
• Beteende och konsumtion

Beskrivning av åtgärderna återfinns i åtgärdsprogrammet vars genomförandeperiod är
2020-2023.
* Aktörer som önskar anta ett hållbarhetslöfte i åtgärdsprogrammet ”Färdplan för ett
hållbart län – åtgärder för minskad klimatpåverkan” erbjuds detta genom att delta i
beskriven löftesprocess på nästa sida.

Ett hållbarhetslöfte är en frivillig avsiktsförklaring mellan länsstyrelsen och aktörer i länet. Löftet beskriver de åtgärder
en aktör åtar sig att genomföra ur ett regionalt åtgärdsprogram för miljömålen.
Genomförandet följs upp årligen. Läs
mer om länsstyrelsens arbete med hållbarhetslöften i det regionala mijömålsarbetet på lansstyrelsen.se/uppsala
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Så här gör vi
1. Anmälan
Aktörer som avser anta ett hållbarhetslöfte i något av
Hållbarhetslöften ger
åtgärdsprogrammen anmäler detta till länsstyrelsen.
hela länet möjlighet
Anmälan avser bara en avsiktsförklaring och behöver
inte innehålla vilka åtgärder som avses genomföras.
att bidra till ett hållbart
Länsstyrelsen tar gärna emot en anmälan även från de
Uppsala län
aktörer som redan gjort motsvarande avsiktsförklaring
i sitt remissyttrande till åtgärdsprogrammet för
biologisk mångfald. Detta för att skapa goda
förutsättningar för den fortsatta processen, bl.a.
genom en tydlig kontaktperson hos varje aktör.
Anmälan görs senast 21 september 2020 via mail till adress:
hallbarhetsloften.uppsala@lansstyrelsen.se
2. Innehåll i hållbarhetslöfte
Respektive aktör förtydligar innehållet i sitt löfte genom att fylla i samtliga obligatoriska
uppgifter i exceltabell ”Förtydligande av aktörs hållbarhetslöfte” som bifogas denna
inbjudan. Ifylld tabell skickas till länsstyrelsen via mail senast 23 oktober 2020 till
adress:hallbarhetsloften.uppsala@lansstyrelsen.se
3. Länsstyrelsen ger stöd i processen
Länsstyrelsen erbjuder aktörer stöd i arbetet med att anta och förtydliga
hållbarhetslöften. Ett avstämningsmöte (via webb eller fysiskt möte) i detta syfte kan
bokas med länsstyrelsen under perioden 19 augusti till 21 oktober. Önskemål om
avstämning och förslag på mötestid mailas länsstyrelsen till adress:
hallbarhetsloften.uppsala@lansstyrelsen.se
4. Ceremoni på slottet
Den 13 november genomförs en löftesceremoni, för signering av löften på Uppsala
slott. Signering av löften görs av landshövdingen och representant från varje aktör.
5. Samverkan vid genomförande av åtgärder
Efter den 13 november påbörjas genomförande av antaget hållbarhetslöfte
hos respektive aktör. Länsstyrelsen kommer att möjliggöra för aktörer som har
liknande åtgärder att träffas och vid behov samverka i genomförandet av åtgärden.
Målsättningen är att samverkan inom det konkreta åtgärdsarbetet så långt som möjligt
integreras i redan befintliga nätverk inom respektive ämnesområde. Uppstart av nya
nätverk eller forum för samverkan kan bli aktuellt om behov föreligger.
Med hopp om god uppslutning i arbetet för att bevara och stärka biologisk mångfald i
Uppsala län.

Göran Enander
Landshövding i Uppsala län
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Dokumentnamn

Yttrande
Datum

Diarienummer

2019-08-13

KS 2019/587

Färdplan för ett hållbart län – Hållbarhetslöften för Tierps
kommun antagna 2019
Nedan listas de åtgärder som är aktuella för ett åtagande. I anslutning till
respektive åtagande finns aktiviteter som är budgeterade sedan tidigare.


Åtgärd 1: Öka gång och cykling

-

Vidta strategisk hastighetsbegränsning för motorfordon för att öka
prioriterade vägsträckors attraktivitet för gång och cykel.
Prioritera snöröjning av gång-/cykelbanor framför bilväg (även
utanför tätort)
Anlägg säkra och attraktiva parkeringsmöjligheter för cykel vid
viktiga målpunkter som skolor, stationer, resecentra, affärer, och
arbetsplatser.

-



Åtgärd 2: Underlätta att kombinera olika färdmedel och
linjebyten

-

Upplåt mark för kollektivtrafikanläggningar och pendelparkeringar
vid viktiga knutpunkter för kollektivtrafiken
Iordningställ trygga och tillgängliga pendlarparkeringar för bil och
cykel, gärna med laddmöjlighet och väderskydd.



Åtgärd 3: Fossilfri arbetspendling och möteskultur

-

Möjliggör för anställda att arbeta hemifrån eller via
distansarbetsplats.
”Annan aktivitet med samma mål som åtgärden”: Arbeta för att
genomföra och möjliggöra distansmöten via digitala verktyg.



Åtgärd 9: Främja tankmöjlighet av fossilfria drivmedel

-

Möjliggör för publik laddning/tankning vid ladd-/tankplats för
exempelvis kollektivtrafik.
Inrätta alternativt förbered för laddstationer.



Åtgärd 14: Minska klimatpåverkan från måltider
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-

Servera mindre men bättre kött – byt importerat kött mot svenskt
kött, gärna naturbeteskött eller motsvarande.
Säkerställ att matrester som ändå uppstår kan nyttiggöras genom
t.ex. biogasproduktion
Ta tillvara och förädla restprodukter inom livsmedelsindustrin som
kan bli bra ingredienser i andra produkter.



Åtgärd 17: Utbildnings- och informationsinsatser för
beslutsfattare

-

Genomför löpande utbildning av politiker och beslutsfattare inom
klimat- och hållbarhetsfrågor.

Namn: Julia Cederstrand
Titel: Samhällsplanerare Trafik och infrastruktur
Enhet: Planering och myndighet
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Dokumentnamn

Bilaga
Datum

Diarienummer

2020-09-30

KS 2020/722

Verksamhetens planering för att verkställa de
kompletterande hållbarhetslöftena för minskad
klimatpåverkan
Nedan listas de åtgärder som syftar till att verkställa hållbarhetslöftena:


Åtgärd 13: Minska klimatpåverkan från bygg- och
anläggningsprojekt

-

Som beställare ställa upphandlingskrav på beräkning och
minskning av klimatpåverkan från byggnationer samt väg- och
anläggningsprojekt i samarbete mellan beställare och
branschaktörer.


-

Åtgärd 14: Minska klimatpåverkan från måltider
Ställ upphandlingskrav för miljöhänsyn och minskad
klimatpåverkan från livsmedel och livsmedelstransporter.
Utveckla ett kontinuerligt arbete med mätbara mål för att minska
matsvinnet i tillagning, förvaring och konsumtion.



Åtgärd 15: Inspirera till klimatsmarta val

-

Skapa attraktivare bygder med god tillgång till natur, kultur och
evenemang för att minska behovet av att resa långt bort på
semester, samt för att attrahera besökare.



Åtgärd 16: Integrera klimat, energi och hållbar utveckling i
skola och förskola.

-

Säkerställ säkra skolvägar där eleverna själva kan ta sig säkert och
fossilfritt till skolan.
Anpassa och utforma utemiljöer så att de stimulerar till utevistelse
och fysisk aktivitet samtidigt som de bidrar till andra
hållbarhetsaspekter, exempelvis klimatanpassning, biologisk
mångfald och förbättrad vattenhushållning.

-
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Åtgärd 18: Stimulera klimatklok produktion och konsumtion
genom exempelvis cirkulära affärsmodeller och
delningsekonomi.

-

Ställ krav i upphandling att produkter ska gå att lagas och/eller
recirkuleras.
Gör en kartläggning om vad som skulle kunna delas inom den egna
organisationen, både organisatoriskt och till andra aktörer och
privatpersoner.



Åtgärd 20: Fasa ut fossil plast

-

Genomför kartläggning av verksamhetens plastkonsumtion
Genomför kartläggning av alternativa material, för att ersätta
nuvarande plastanvändning.

I tjänsten
Randi Graungaard
Kommundirektör
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§ 65
Dnr 2020/768

Ombudgeteringar samt totalutgift investeringar
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att totalutgifter för redan pågående projekt som baseras på den
prognostiserade totalutgiften beviljas, samt
att bevilja begärda ombudgeteringar av projektmedel inom 2020 års
investeringsram.
Sammanfattning av ärendet

Enligt 10 kap. 2 § LKBR ska investeringsredovisningen
innehålla en samlad redovisning av kommunens investeringsverksamhet.
Investeringsredovisningen gör det möjligt för fullmäktige att jämföra
beslutade/beräknade totalutgifter och anslag med utfall.
Den kommunala budgeten består bland annat av en investeringsredovisning
som visar finansieringen av investeringsobjekten (utgifter och inkomster).
Investeringsredovisningen ska utformas så att utfallen på ett överskådligt
sätt kan stämmas av mot fullmäktiges budget och andra för
investeringsverksamheten relevanta fullmäktigebeslut.
Investeringsredovisningens budgetposter ska avse senast beslutad budget. I
de fall utgiftsbeslut tagits under året ska uppgift lämnas om till vilka belopp
och vid vilka tidpunkter budgetposterna justerats. Fleråriga pågående och
under året avslutade investeringar ska kunna stämmas av mot beslutade eller
beräknade totalutgifter.
Eftersom investeringsredovisningen från 2019 och tidigare inte på ett
överskådligt sätt redovisar fullmäktiges beslutade totalutgifter meddelas
härmed förslag till beslut. Förslag till beslut baseras på den prognostiserade
totalutgiften för redan pågående projekt. Detta på grund av den
övergångsperiod som krävs för att kunna fullfölja 10 kap. 2 § LKBR och
den normerande delen i RKRs rekommendation R14.
Definitionen nedan för färdigställande av fleråriga investeringsprojekt är:
Beslutad totalutgift= förkalkyl/medgiven investeringsram, (ej budget eller
anslag)
Beräknad totalutgift= Prognostiserad totalutgift vid rapporttillfället

Ordförande sign

Justerare sign
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Barnrättskonsekvenser

Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av
beslutet.
Beslutsmotivering

För att verkställa befintliga investeringar begärs ombudgeteringar inom
befintlig investeringsram. Fleråriga pågående och under året avslutade
investeringar ska kunna stämmas av mot politiskt beslutade eller beräknade
totalutgifter.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Begärda ombudgeteringar ligger inom befintlig investeringsram.
Totalutgifter för anläggningstillgångar för fleråriga redan pågående projekt
Projekt 1711 Triangelparken DP 1058- Start tillstånd beviljat-Genomförandefas
Beslutad ram 2018-2020
Totalutgift prognos
Behov 2020
Ram 2020

29 miljoner kr
29 miljoner kr
9 miljoner kr
14 miljoner kr

Genomförande enligt DP 1058 Triangelparken, lagakraft bevis EDP 2016.1831
Projekt 1709 Trädgårdsstaden DP 1036 –Inför genomförandefas
Beslutad ram 2016-2020
Totalutgift prognos
Behov 2020
Ram 2020

65,7miljoner kr
168 miljoner kr
2, 7 miljoner kr
15 miljoner kr

Genomförande enligt DP 1036 Trädgårdsstaden, lagakraft bevis EDP 2016.1830
Projekt 1827 Vattenfördröjning Siggbobäcken- Inför genomförandefas
Beslutad ram 2020-2022
Totalutgift prognos
Behov 2020
Ram 2020

2,2 miljoner kr
2,2 miljoner kr
0,6 miljoner kr
2,2 miljoner kr

Förstudie enligt KS 2018/437. Projektet har beviljats LONA-bidrag om 1,3 miljoner
kr

Ordförande sign

Justerare sign
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Projekt 1927 Återmeandring Siggebobäcken-Inför genomförandefas
Beslutad ram 2020
Totalutgift prognos
Behov 2020
Ram 2020

0 miljoner kr
0,9 miljoner kr
0,5 miljoner kr
0 miljoner kr

Förstudie enligt KS 2018/437
För att finanserna projekt 1927 föreslås följande omfördelning.
Omfördelade investeringsprojekt:
Ans-13102
Chef Samhällsbyggnad
Vht-8200
Naturvård
Proj-1827
Vattenfördröjning Siggbobäcken
Totalt anslaget belopp år 2020 är 2,2 miljoner kr.
Förbrukat belopp är 0,6 kr, varvid omfördelning begärs av 2,2 miljoner kr till
projekt 1927 Återmeandring Siggebobäcken.
Mottagande investeringsprojekt, 0,5 miljoner kr:
Ans-13102
Chef Samhällsbyggnad
Vht -8200
Natur
Proj-1927
Återmeandring Siggebobäcken
Projekt 1024 Tegelsmoraleden Inför genomförandefas
Beslutad ram 2020
Totalutgift prognos
Behov 2020
Ram 2020

0 kr
1 miljon kr
1 miljon kr
0 miljoner kr

Tierps kommun har beviljats medel ur landsbygdsprogrammet 581 735 kr,
Upplandsstiftelsen ska medfinansiera med 29 000 kr
För att finanserna projekt 1024 föreslås följande omfördelning
Ans-13104
Vht-3100
Proj-1709

Chef Samhällsbyggnad
Gator/Vägar
Trädgårdsstaden

Totalt anslaget belopp år 2020 är 15 miljoner kr.
Förbrukat belopp är 2,7 miljoner kr, varvid omfördelning begärs av 1 miljoner kr
till projekt 1024 Tegelsmoraleden.

Ordförande sign

Justerare sign
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Mottagande investeringsprojekt, 1 miljon kr:
Ans-13102
Chef Samhällsbyggnad
Vht -8200
Natur
Proj-1024
Tegelsmoraleden
Projekt 1825 Dagvattendamm Örbyhus
Beslutad ram
Totalutgift prognos
Behov 2020
Ram 2020

0 miljoner kr
1,65 miljoner kr
1,65 miljoner kr
0 miljoner kr

Finansiering sker delvis genom LONA-bidrag med 684 000 kr
Förstudie enligt KS 2018/440
För att finanserna projekt 1825 föreslås följande omfördelning
Ans-13104
Vht-3100
Proj-1709

Chef Samhällsbyggnad
Gator/Vägar
Trädgårdsstaden

Totalt anslaget belopp år 2020 är 15 mnkr.
Prognostiseras bli 2,7 mnkr kr, varvid omfördelning begärs 1,65 mnkr till projekt
1825 Dagvattendamm Örbyhus.
Mottagande investeringsprojekt, 1,65 mnkr:
Ans-13102
Chef Samhällsbyggnad
Vht -8200
Natur
Proj-1825
Dagvattendamm Örbyhus
Projekt 1027 Biogastankstation
Beslutad ram 2020
Totalutgift prognos
Behov 2020
Ram 2020

0,3 miljoner kr
0 miljoner kr
0 miljoner kr
0,3 miljoner kr

Projektet 1027 Biogastankstation utgår och ramen för 2020 ska vara noll.

Ordförande sign

Justerare sign
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Beslutsunderlag



Handläggarens tjänsteutlåtande

Beslutet skickas till






Chef Samhällsbyggnadsenheten
Chef Medborgarservice
Ekonom Medborgarservice
Ekonomichef

Ordförande sign

Justerare sign
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Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2020-09-29

KS 2020/768

Ombudgetering samt totalutgift investeringar
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att totalutgifter för redan pågående projekt som baseras på den
prognostiserade totalutgiften beviljas, samt
att bevilja begärda ombudgeteringar av projektmedel inom 2020 års
investeringsram.
Sammanfattning av ärendet

Enligt 10 kap. 2 § LKBR ska investeringsredovisningen
innehålla en samlad redovisning av kommunens investeringsverksamhet.
Investeringsredovisningen gör det möjligt för fullmäktige att jämföra
beslutade/beräknade totalutgifter och anslag med utfall.
Den kommunala budgeten består bland annat av en
investeringsredovisning som visar finansieringen av investeringsobjekten
(utgifter och inkomster). Investeringsredovisningen ska utformas så att
utfallen på ett överskådligt sätt kan stämmas av mot fullmäktiges budget
och andra för investeringsverksamheten relevanta fullmäktigebeslut.
Investeringsredovisningens budgetposter ska avse senast beslutad budget. I
de fall utgiftsbeslut tagits under året ska uppgift lämnas om till vilka
belopp och vid vilka tidpunkter budgetposterna justerats. Fleråriga
pågående och under året avslutade investeringar ska kunna stämmas av
mot beslutade eller beräknade totalutgifter.
Eftersom investeringsredovisningen från 2019 och tidigare inte på ett
överskådligt sätt redovisar fullmäktiges beslutade totalutgifter meddelas
härmed förslag till beslut. Förslag till beslut baseras på den prognostiserade
totalutgiften för redan pågående projekt. Detta på grund av den
övergångsperiod som krävs för att kunna fullfölja 10 kap. 2 § LKBR och
den normerande delen i RKRs rekommendation R14.
Definitionen nedan för färdigställande av fleråriga investeringsprojekt är:
Beslutad totalutgift= förkalkyl/medgiven investeringsram, (ej budget eller
anslag)
Beräknad totalutgift= Prognostiserad totalutgift vid rapporttillfället
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Beslutsmotivering

För att verkställa befintliga investeringar begärs ombudgeteringar inom
befintlig investeringsram. Fleråriga pågående och under året avslutade
investeringar ska kunna stämmas av mot politiskt beslutade eller beräknade
totalutgifter.
Barnrättskonsekvenser

Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av
beslutet.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Begärda ombudgeteringar ligger inom befintlig investeringsram.
Totalutgifter för anläggningstillgångar för fleråriga redan pågående projekt
Projekt 1711 Triangelparken DP 1058- Start tillstånd beviljat-Genomförandefas
Beslutad ram 2018-2020
Totalutgift prognos
Behov 2020
Ram 2020

29 miljoner kr
29 miljoner kr
9 miljoner kr
14 miljoner kr

Genomförande enligt DP 1058 Triangelparken, lagakraft bevis EDP 2016.1831
Projekt 1709 Trädgårdsstaden DP 1036 –Inför genomförandefas
Beslutad ram 2016-2020
Totalutgift prognos
Behov 2020
Ram 2020

65,7miljoner kr
168 miljoner kr
2, 7 miljoner kr
15 miljoner kr

Genomförande enligt DP 1036 Trädgårdsstaden, lagakraft bevis EDP 2016.1830
Projekt 1827 Vattenfördröjning Siggbobäcken- Inför genomförandefas
Beslutad ram 2020-2022
Totalutgift prognos
Behov 2020
Ram 2020

2,2 miljoner kr
2,2 miljoner kr
0,6 miljoner kr
2,2 miljoner kr

Förstudie enligt KS 2018/437. Projektet har beviljats LONA-bidrag om 1,3
miljoner kr
Projekt 1927 Återmeandring Siggebobäcken-Inför genomförandefas
Beslutad ram 2020
Totalutgift prognos
Behov 2020
Ram 2020

0 miljoner kr
0,9 miljoner kr
0,5 miljoner kr
0 miljoner kr
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Förstudie enligt KS 2018/437
För att finanserna projekt 1927 föreslås följande omfördelning.
Omfördelade investeringsprojekt:
Ans-13102
Chef Samhällsbyggnad
Vht-8200
Naturvård
Proj-1827
Vattenfördröjning Siggbobäcken
Totalt anslaget belopp år 2020 är 2,2 miljoner kr.
Förbrukat belopp är 0,6 kr, varvid omfördelning begärs av 2,2 miljoner kr till
projekt 1927 Återmeandring Siggebobäcken.
Mottagande investeringsprojekt, 0,5 miljoner kr:
Ans-13102
Chef Samhällsbyggnad
Vht -8200
Natur
Proj-1927
Återmeandring Siggebobäcken
Projekt 1024 Tegelsmoraleden Inför genomförandefas
Beslutad ram 2020
Totalutgift prognos
Behov 2020
Ram 2020

0 kr
1 miljon kr
1 miljon kr
0 miljoner kr

Tierps kommun har beviljats medel ur landsbygdsprogrammet 581 735 kr,
Upplandsstiftelsen ska medfinansiera med 29 000 kr
För att finanserna projekt 1024 föreslås följande omfördelning
Ans-13104
Vht-3100
Proj-1709

Chef Samhällsbyggnad
Gator/Vägar
Trädgårdsstaden

Totalt anslaget belopp år 2020 är 15 miljoner kr.
Förbrukat belopp är 2,7 miljoner kr, varvid omfördelning begärs av 1 miljoner kr
till projekt 1024 Tegelsmoraleden.
Mottagande investeringsprojekt, 1 miljon kr:
Ans-13102
Chef Samhällsbyggnad
Vht -8200
Natur
Proj-1024
Tegelsmoraleden
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Projekt 1825 Dagvattendamm Örbyhus
Beslutad ram
Totalutgift prognos
Behov 2020
Ram 2020

0 miljoner kr
1,65 miljoner kr
1,65 miljoner kr
0 miljoner kr

Finansiering sker delvis genom LONA-bidrag med 684 000 kr
Förstudie enligt KS 2018/440
För att finanserna projekt 1825 föreslås följande omfördelning
Ans-13104
Vht-3100
Proj-1709

Chef Samhällsbyggnad
Gator/Vägar
Trädgårdsstaden

Totalt anslaget belopp år 2020 är 15 mnkr.
Prognostiseras bli 2,7 mnkr kr, varvid omfördelning begärs 1,65 mnkr till projekt
1825 Dagvattendamm Örbyhus.
Mottagande investeringsprojekt, 1,65 mnkr:
Ans-13102
Chef Samhällsbyggnad
Vht -8200
Natur
Proj-1825
Dagvattendamm Örbyhus
Projekt 1027 Biogastankstation
Beslutad ram 2020
Totalutgift prognos
Behov 2020
Ram 2020

0,3 miljoner kr
0 miljoner kr
0 miljoner kr
0,3 miljoner kr

Projektet 1027 Biogastankstation utgår och ramen för 2020 ska vara noll.

Beslutsunderlag



Handläggarens tjänsteutlåtande

Beslutet skickas till






Chef Samhällsbyggnadsenheten
Chef Medborgarservice
Ekonom Medborgarservice
Ekonomichef
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I tjänsten
Thomas Kihlström
Chef
Tillväxt och samhällsbyggnad
Lars Ingeberg
Chef
Medborgarservice
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§ 67
Dnr 2020/571

Rapport från bolagen - Tierps kommunfastigheter AB (TKAB)
och AB Tierpsbyggen (ABTB)
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår med anledning av inlämnat svar
kommunstyrelsen besluta
att lägga rapporten till handlingarna, samt
att ge kommundirektören i uppdrag att fortsätta dialog kring de
frågeställningar som bolagen lyfter.
Sammanfattning av ärendet

Revisionen har vid flera tillfällen påpekat kommunstyrelsens ansvar
avseende tillsynsplikt för nämnder och bolag. Detta arbete förstärks nu.
Först ut är Tierpsbyggen AB och Tierps kommunfastigheter AB.
Rapporteringen har inkommit från VD Roger Kjettselberg den 17 juli 2020.
Kommunstyrelsen begärde kompletterande svar från bolaget. Dessa inkom
18 september.
Barnrättskonsekvenser

Inga barnrättskonsekvenser med anledning av rapporteringen.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Begärda underlag, kompletteringar och inkomna svar har ingen direkt
ekonomisk påverkan.
Beslutsunderlag










Handläggarens tjänsteutlåtande
Följebrev - Rapport från bolagen – Tierps kommun
Rapport från bolagen Tierps kommunfastigheter AB och AB
Tierpsbyggen
Komplettering KS-förfrågan
Styrdokument
Revisionsrapport 200306
Svar på kommunförfrågan Rapport från bolagen 200717_2
Ledningens genomgång ABTB TKAB 200527 TK_2

Beslutet skickas till



VD ABTB/TKAB

Ordförande sign

Justerare sign
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Ekonomichef
Kommundirektör
Kommunrevision

Ordförande sign

Justerare sign
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Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2020-09-28

KS 2020/571

Rapport bolag
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår med anledning av inlämnat svar
kommunstyrelsen besluta
att lägga rapporten till handlingarna samt
att ge kommundirektören i uppdrag att fortsätta dialog då det inkomna
svaret lyfter en del frågeställningar som behöver hanteras i fortsatt dialog
med bolaget i relation till ekonomiska konsekvenser på koncernnivå och
efterlevnad till ägardirektiv.
Sammanfattning av ärendet

Revisionen har vid flera tillfällen påpekat kommunstyrelsens ansvar
avseende tillsynsplikt för nämnder och bolag. Detta arbete förstärks nu.
Först ut är Tierpsbyggen AB och Tierps kommunfastigheter AB.
Rapporteringen har inkommit från VD Roger Kjettselberg den 17 juli
2020.
Kommunstyrelsen begärde kompletterande svar från bolaget. Dessa inkom
18 september.
Barnrättskonsekvenser

Inga barnrättskonsekvenser med anledning av rapporteringen.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Begärda underlag, kompletteringar och inkomna svar har ingen direkt
ekonomisk påverkan.
Beslutsunderlag










Handläggarens tjänsteutlåtande
Följebrev - Rapport från bolagen – Tierps kommun
Rapport från bolagen Tierps kommunfastigheter AB och AB
Tierpsbyggen
Komplettering KS-förfrågan
Styrdokument
Revisionsrapport 200306
Svar på kommunförfrågan Rapport från bolagen 200717_2
Ledningens genomgång ABTB TKAB 200527 TK_2
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2 (2)
Beslutet skickas till






VD ABTB/TKAB
Ekonomichef
Kommundirektör
Kommunrevision

I tjänsten
Randi Graungaard
Kommundirektör
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Förtydligande enligt KS-beslut §28, 2020/571, ”Rapport bolag”.

I vilken omfattning planerade besparingar och effektiviseringar förväntas påverka årets
ekonomiska utfall för ABTB/TKAB?
ABTB
Bolaget är löpande föremål för effektiviseringsåtgärder för att kunna möta de utmaningar
som finns beträffande kostnadsökningar som inte täcks av motsvarande intäktsökningar.
De senaste åren har intäktsökningarna i form av hyreshöjningar varit små i förhållande till
de prishöjningar som skett på flertalet områden, t ex reparationer och underhåll,
taxebundna kostnader, uppvärmning och personalkostnader. Det som delvis motverkat
detta är ett gynnsamt ränteläge, vilket även antas bestå ytterligare en tid. Samtidigt har det
gynnsamma ränteläget möjliggjort ett kraftigt ökat underhåll vilket möjliggjort att delar av
ett tidigare eftersatt underhåll kunna åtgärdas.
Det underskott som redovisades föregående år är inte den primära orsaken till behovet av
effektiviseringsåtgärder utan det är det som beskrivs ovan. Underskottet 2019 berodde
främst på underhålls och ombyggnadsprojekt och är inte onaturligt då sådana åtgärder inte
medför en jämn kostnad över åren, beroende på omfattningen av de olika projekteten.
Sedan 2002, som angavs i det tidigare svaret, har ett positivt resultat på 70 Mkr kunnat
upparbetas samtidigt som det upparbetade underhållsbehovet kunnat åtgärdas i större
omfattning. Behovet av externfinansiering har också kunna hållas nere.
Det här innebär dock att effektiviseringsarbetet ständigt måste fortgå. Organisationen ses
regelbundet över för att motsvara aktuell verksamhet. På t ex energiområdet finns stor
potential att genomföra besparingar. Där har organisationen ytterligare förstärkts de
senaste åren för att möjliggöra en så effektiv drift som möjligt i fastigheterna. Det är dock
ett långsiktigt arbete och medför ofta även investeringskostnader. Injustering av
fastigheternas drift utgör dock en relativt stor påverkan till en mindre kostnad. I samband
med renoveringsåtgärder byts också ofta delar i fastigheten till mer energisnål utrustning.
För 2020 har en budget i balans, med en vinst på 1,2 Mkr, fastställts av styrelsen. I
tertialbokslutet 20200430 var resultatet 1,0 Mkr bättre än budget och prognosen för 2020
pekade på ett utfall på 1,2 Mkr bättre än budget. Någon specifik korrigering i
verksamheten fanns ingen anledning att vidta med anledning av prognosen. Det ordinarie
effektiviseringsarbete fortsätter naturligtvis som vanligt.
Underhållskostnaderna bedömdes visserligen bli 2,8 Mkr högre än budgeterat men är
också det område som är lättas att styra över. Delårsbokslutet 20200831 kommer att ge en
fingervisning om några åtgärder på underhållsområdet behöver vidtas. Ett högre underhåll
än budgeterat behöver inte var negativt, förutsatt att verksamheten i övrigt tål överdraget,
utan tvärtom positivt då behovet finns och det leder till en förädling av fastigheterna.
Underhållskostnaderna som belastar resultatet beräknas uppgå till 18,8 Mkr vilket är 1,6
Mkr lägre än 2019. K3 reglerna i redovisningen medför dock en försvårande omständighet
när det gäller att prognostisera posten då det inte säkert framgår förrän vid projektavslut
huruvida underhållet belastar resultaträkningen eller ska redovisas i balansräkningen.
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På energisidan minskar förbrukningen för samtliga energislag med anledning av
genomförda effektiviseringsåtgärder. Jämförelsetal tas fram årsvis.
Klimatkorrigerad uppvärmning (kWh/m2) minskade med 14,1 % de senaste 5 åren vilket
motsvarar ca 3,8 Mkr.
För fastighetsel har förbrukningen kWh/m2) minskat med 33,8 % de senaste 5 åren vilket
motsvarar ca 1,5 Mkr.
Vattenförbrukningen (m3/m”) har minskat med 12,2 % de senaste 5 åren vilket motsvarar
ca 0,8 Mkr
Arbetet fortsätter och bolaget deltar i Allmännyttans klimatinitiativ vilket bl.a. innebär att
sänka energiförbrukningen med 30 % mellan 2007 och 2030. Detta är bra för såväl miljö
som ekonomi.

TKAB
Precis som i Tierpsbyggen sker ett löpande arbete med att effektivisera
verksamheten/fastigheterna. Här är dock arbetet i en mycket tidigare fas och framför allt
underhållet kräver och kommer att kräva stora insatser, då det eftersatta underhållet är
stort och som även inneburit att byggnader fått rivas och sen återställas. Det gör att
resultatet kan komma att variera pga det över åren.
Bolaget redovisade en vinst på 1,8 Mkr för 2019, vilket är i nivå med ägarens
avkastningskrav. Vid tertialbokslutet 20200430 var resultatet 0,7 Mkr bättre än budget och
prognosen visade en vinst på 0,3 Mkr vilket var 0,8 Mkr sämre jämfört med årsbudgeten.
Prognosunderskottet motsvarar i stort den kostnad som bolaget haft, i form av avskrivna
investeringar, med anledning att kommunen avyttrat Rörholmsbadet i Söderfors. Där
räknar bolaget med att underskottet återställs till årsskiftet i och med att kvarvarande
tillgångsvärde faktureras kommunen, som var ägare till fastigheten, och som sålde
fastigheten inklusive tillgångarna.
På samma sätt kommer investeringar i Vendelbadet på ca 2,9 Mkr att faktureras med
anledning av att kommunen övertagit anläggningen, inklusive investeringen, i egen regi.
Tillgången saknar efter övertagande värde i TKAB och kommer att skrivas av och
kostnadsföras, men matchar då det värde som faktureras.
Kommunens försäljningar och återtagandet av Vendelbadet påverkar bolagets ekonomi
negativt om inte hyressättningen i fastighetskollektivet ses över. I samband med att
bolaget bildades övertogs de flesta kommunala fastigheter. Den genomsnittliga hyresnivån
innebar i princip ett nollresultat i bolaget, detta med övertagen kostnadsnivå. Övertagandet
innebar att bolaget övertog de intäkter och kostnader som fanns vid tidpunkten. I
fastighetsportföljen visade vissa fastigheter överskott medan andra visade underskott. När
det gäller Rörholmsbadet och Vendelbadet har dessa fastigheter varit överskottsfastigheter
med ca 0,4 Mkr respektive 0,5 Mkr. Det innebär en negativ resultatpåverkan för bolaget
,med anledning av att det inte längre förvaltar fastigheten, på nästan en miljon kr. För att
detta inte skall få negativa följder för bolagets resultat och förmågan att underhålla
fastigheterna bör frågan hanteras av kommunen och bolaget.
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Utöver det som nämns i stycket ovan finns särskilda utmaningar det gäller underhållet. Då
hyresnivåerna togs över vid bolagets bildande och då innehöll en mycket låg nivå för
underhåll, kommer återställandet av det eftersatta underhållet att ta mycket lång och skapa
ytterligare uppdämda underhålls behov. Effektiviseringsåtgärder kan inte kompensera
detta så ett erforderligt underhåll kan genomföras, om inte hyran anpassas till den
underhållsnivå som behövs. Bolaget betalar också en hyra till kommunen för
fastigheterna, som hyrs ut av kommunen utan drift och underhåll, till en nivå som
betydligt överstiger hyresvärdet för fastigheterna och där överhyran som idag stannar i
den kommunala ekonomin skulle användas till underhållsåtgärder på fastigheterna.
Oberoende av vem ägaren av fastigheterna måste dessa pengar läggas på fastigheternas
underhåll.
Även i de fastigheter som TKAB förvaltar pågår arbetet med att energieffektiviseras
fastigheterna. För el och värme har förbrukningen minskat medan den ökat för vatten.
Klimatkorrigerad uppvärmning (kWh/m2) minskade med 10,3 % de senaste 5 åren vilket
motsvarar ca 1,1 Mkr.
För fastighetsel har förbrukningen kWh/m2) minskat med 11,4 % de senaste 5 åren vilket
motsvarar ca 1,6 Mkr.
Vattenförbrukningen (m3/m”) har ökat med 17,9 % de senaste 5 åren vilket motsvarar ca 0,3 Mkr. Ökningen har påverkats av ett läckage vid Vendelbadet.
Det löpande effektiviseringsarbetet fortsätter för att möte de utmaningar som finns
gällande fastighetsbeståndet. Detta också bästa för att på bästa sätt möte hyresgästernas
förväntningar med de resurser som bolaget har till förfogande.
Vilka tillkommande kostnader för åtgärd i enlighet med utfästelser gjorde avseende
Rörholmsbadet förväntas påverka årets ekonomiska utfall för ABTB/TKAB?
För ABTB´s del så innebär det påstådda läckaget att personella resurser måste tillsättas för
att bistå kommunen med läcksökning. I dagsläget så har inte något läckage upptäckts i den
omfattning som köparen har uppgivit. Bolaget har levererat de uppgifter, bla
driftkostnader, som kommunen har efterfrågat vid försäljningen. För att kunna fortsätta
med läcksökningen måste bassängen tömmas. Då det inte gjorts några utfästelser så kan
inte påverkan på det ekonomiska utfallet uppskattas. Visar det sig att TKAB har brustit i
något så tar vi givetvis vårt ansvar för detta.
Planering för konkret samverkan i närtid med kommunen/TEMAB?









Fortsatta regelbundna möten, Kommunstyrelseordförande/Kommundirektör
och Bolagsordförande/VD.
Fortsatta regelbundna möten med kommunens planavdelning och
näringslivsavdelning.
Fortsatta regelbundna möten med investeringsgruppen.
Fortsatt kontinuerlig kontakt med kommunens verksamheter.
Fortsatta regelbundna möten med NIS, Näringsliv i samverkan.
Fortsatta regelbundna möten med styrgruppen för Teknikcollege.
Fortsatt delaktighet i ”Från köping till kärna”.
Fortsatta regelbundna samverkansmöten med TEMAB.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-10-06

§ 70
Dnr 2020/781

Extra föreningsbidrag med anledning av Corona
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att ge föreningarna i Tierps kommun möjlighet att söka
kompensationsbidrag med anledning av Corona i enlighet med bifogat
ansökningsformulär.
Sammanfattning av ärendet

Föreningslivet har drabbats hårt, inte minst ekonomiskt, under pandemin.
Många aktiviteter har ställts in vilket medfört stora ekonomiska förluster för
många.
Förslaget är att ge möjlighet för föreningarna att ansöka om bidrag enligt
bifogade.
Barnrättskonsekvenser

Föreningslivets överlevnad är av yttersta vikt för barn och folkhälsa.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Kostnaden bedöms rymmas inom kultur och fritids budget på verksamhet
4010 (administration). Budget där uppgår till 1827,1 tkr. Förbrukat hittills i
år är 141 tkr. Ytterligare ca 150 tkr kommer behövas till ordinarie
verksamhet.
Beslutsunderlag




Handläggarens tjänsteutlåtande
Förslag extra föreningsbidrag

Beslutet skickas till





Ekonomichef
Kommundirektör
Kultur- och fritidschef

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

1 (1)
Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2020-09-29

KS 2020/781

Extra föreningsbidrag
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att ge föreningarna i Tierps kommun möjlighet att söka
kompensationsbidrag med anledning av Corona i enlighet med bifogade
Sammanfattning av ärendet

Föreningslivet har drabbats hårt, inte minst ekonomiskt, under pandemin.
Många aktiviteter har ställts in vilket medfört stora ekonomiska förluster
för många.
Förslaget är att ge möjlighet för föreningarna att ansöka om bidrag enligt
bifogade.
Barnrättskonsekvenser

Föreningslivets överlevnad är av yttersta vikt för barn och folkhälsa.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Kostnaden bedöms rymmas inom kultur och fritids budget på verksamhet
4010 (administration). Budget där uppgår till 1827,1 tkr. Förbrukat hittills i
år är 141 tkr. Ytterligare ca 150 tkr kommer behövas till ordinarie
verksamhet.
Beslutsunderlag



Förslag extra föreningsbidrag

Beslutet skickas till





Ekonomichef
Kommundirektör
Kultur- och fritidschef

I tjänsten
Randi Graungaard
Kommundirektör
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Kompensationsbidrag
Syftet är att stödja det ideella föreningslivet för uteblivna intäkter och/eller ökade kostnader
p g a Covid-19.
Stödet riktas till föreningar som uppfyller grundvillkoren för bidragsberättigad förening och
som senaste året (2019 – 2020) har erhållit bidrag enligt gällande bidragsregler fastställda av
KS § 164/2017
Särskild hänsyn kommer att tas till föreningar med barn- och ungdomsverksamhet samt
föreningar med egen anläggning eller lokal.
Sökande förening ska ha haft ett intäktsbortfall eller drabbats av ökade kostnader p.g.a.
coronaviruset och de restriktioner och rekommendationer som myndigheterna utfärdat
och/eller de beslut som regeringen fattat om förbud.
Det man söker för ska vara planerat och finnas med i föreningens verksamhetsplan för 2020.
Bidrag kan sökas för
 Minskade intäkter för exempelvis cuper, turneringar, föreställningar, arrangemang.
 Minskade hyresintäkter.
 Ökade kostnader för omställning och anpassning av verksamhet.
Bidrag kan inte sökas för
 Löner och arvoden.
 Uteblivna intäkter från sponsorer.
 Kostnader som inte har någon koppling till Corona pandemin.
 Kostnader för reparationer, underhåll, inventarier och förbrukningsartiklar.
Förening som har erhållit kompensation med anledning av Corona pandemin från annan
aktör, myndighet eller organisation ska ange det i ansökan, bidragets storlek och vad man
fått kompensation för.
I ansökan ska man också ange om man inte sökt kompensation från annat håll och varför
man inte gjort det.
Ansökan
Ansökan görs genom att fylla i blankett Ansökningsblankett för Kompensationsbidrag 2020.
I ansökan ska föreningen kort beskriva vad man söker för och vilka konsekvenser de fått för
föreningen med uteblivna intäkter och ökade kostnader.
I ansökan ska en ekonomisk redovisning bifogas som styrker de minskade intäkterna (netto)
eller ökade kostnaderna genom jämförande statistik och resultatrapport för samma period
2019 och 2020.
Ansökan kan skickas in löpande med sista ansökningsdatum 30 november 2020.
Ansökan måste vara komplett vid ansökningsperiodens slut med motivering av behovet av
kompensationsbidrag samt kompletterad med relevanta underlag som underlättar
bedömning och styrker innehållet i ansökan.
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Ansökningsblankett för Kompensationsbidrag 2020

Ansökningsdatum
Sökande förening
Organisationsnummer
Kontonummer (ange vilken typ av konto)
Kontaktperson
Adress
Epost
Telefon
Sökt belopp
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Beskriv vilken typ av intäktsbortfall eller ökade kostnader som ni söker för?
Plats för kommentarer
Hur har det påverkat föreningen i år?
Plats för kommentarer
Hur bedömer ni att det påverkar föreningen på längre sikt?
Plats för kommentarer
Har föreningen fast lokal/anläggning? Om ja, vilken?
Plats för kommentarer
Beskriv vilken typ av fasta kostnader föreningen har.
Plats för kommentarer
Har er förening sökt statliga/regionala eller andra kompensationsstöd?
Om ja, vad? Ange både sökt och beviljat.
Plats för kommentarer
Om nej, varför har inte er förening sökt dessa bidrag?
Plats för kommentarer

Ansökan med bilagor skickas till kultur –fritid@tierp.se
eller till Tierps kommun, Kultur och fritid, 815 80 Tierp senast 30 november 2020
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utskottet samhällsbyggnad
2020-10-06

§ 130
Dnr 2020/431

Svar på remiss - Regional vattenförsörjningsplan för Uppsala
län
Beslut

Utskottet Samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen besluta
att anta remissvaret och skicka det till Länsstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet

Länsstyrelsen har berett kommunen tillfälle att lämna synpunkter på förslag
till Regional vattenförsörjningsplan för Uppsala län.
Den regionala vattenförsörjningsplanen är ett planeringsunderlag som ska
belysa vattenbehovet i länet i ett långsiktigt, flergenerationsperspektiv.
Planen ska peka ut de vattenresurser, ytvatten som sjöar eller vattendrag,
grundvattenmagasin eller områden med saltvatten, som kan säkerställa
dricksvattenförsörjningen i länet och utgöra underlag till strategiska beslut.
Planen ska också belysa de möjligheter som finns kring samverkan kring
vattenresurser i ett brett perspektiv.
Länsstyrelsen önskar främst synpunkter på del C, där långsiktig strategi,
utpekade vattenresurser samt förslag på åtgärder behandlas. De föreslagna
åtgärderna avses sedan stämmas av årligen i Länsstyrelsens miljö- och
klimatråd.
Kommunen avser medverka till att samtliga åtgärder som berör kommunen
genomförs, flera av åtgärderna är redan påbörjade/pågående men för att öka
åtgärdstakten krävs mer resurser.
Barnrättskonsekvenser

Barn och unga gynnas av en väl genomarbetad vattenförsörjningsplan. Att
säkra långsiktig vattenförsörjning är av största betydelse för kommande
generationer och en förutsättning för en hållbar samhällsutveckling.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Genomförandet av de föreslagna åtgärderna i den regionala
vattenförsörjningsplanen kommer att innebära ett ökat resursbehov, främst
av personella resurser, både på kommunen och på Temab.

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utskottet samhällsbyggnad
2020-10-06
Beslutsunderlag





Handläggarens tjänsteutlåtande
Remissvar
Remiss Regional vattenförsörjningsplan för Uppsala län, dnr. 408-336920

Beslutet skickas till



Medborgarkansliet för vidareexpediering till Länsstyrelsen per epost uppsala@lansstyrelsen.se, ange diarienummer 408-3369-20

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

1 (2)
Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2020-09-15

KS 2020/431

Svar på remiss - Regional vattenförsörjningsplan för Uppsala
län
Förslag till beslut

Utskottet Samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen besluta
att anta remissvaret och skicka det till Länsstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet

Länsstyrelsen har berett kommunen tillfälle att lämna synpunkter på
förslag till Regional vattenförsörjningsplan för Uppsala län.
Den regionala vattenförsörjningsplanen är ett planeringsunderlag som ska
belysa vattenbehovet i länet i ett långsiktigt, flergenerationsperspektiv.
Planen ska peka ut de vattenresurser, ytvatten som sjöar eller vattendrag,
grundvattenmagasin eller områden med saltvatten, som kan säkerställa
dricksvattenförsörjningen i länet och utgöra underlag till strategiska beslut.
Planen ska också belysa de möjligheter som finns kring samverkan kring
vattenresurser i ett brett perspektiv.
Länsstyrelsen önskar främst synpunkter på del C, där långsiktig strategi,
utpekade vattenresurser samt förslag på åtgärder behandlas. De föreslagna
åtgärderna avses sedan stämmas av årligen i Länsstyrelsens miljö- och
klimatråd.
Kommunen avser medverka till att samtliga åtgärder som berör kommunen
genomförs, flera av åtgärderna är redan påbörjade/pågående men för att
öka åtgärdstakten krävs mer resurser.
Barnrättskonsekvenser

Barn och unga gynnas av en väl genomarbetad vattenförsörjningsplan. Att
säkra långsiktig vattenförsörjning är av största betydelse för kommande
generationer och en förutsättning för en hållbar samhällsutveckling.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Genomförandet av de föreslagna åtgärderna i den regionala
vattenförsörjningsplanen kommer att innebära ett ökat resursbehov, främst
av personella resurser, både på kommunen och på Temab.
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2 (2)
Beslutsunderlag





Handläggarens tjänsteutlåtande
Remissvar
Remiss Regional vattenförsörjningsplan för Uppsala län, dnr. 4083369-20

Beslutet skickas till



Medborgarkansliet för vidareexpediering till Länsstyrelsen per epost uppsala@lansstyrelsen.se, ange diarienummer 408-3369-20

I tjänsten
Taija Lindfors
Kommunekolog
Planering och myndighet
Tillväxt och samhällsbyggnad
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1 (2)
Dokumentnamn

Remissvar
Datum

Diarienummer

2020-09-15

KS 2020/431

Svar på remiss – Förslag till Regional vattenförsörjningsplan
för Uppsala län, lst dnr 408-3369-20
Länsstyrelsen har berett kommunen möjlighet att lämna synpunkter på
förslag till Regional vattenförsörjningsplan för Uppsala län. Synpunkter
önskas främst på del C, där långsiktig strategi, utpekade vattenresurser
samt förslag på åtgärder behandlas. Länsstyrelsen önskar att de som har en
åtgärd riktad till sig tydligt tar ställning till om organisationen avser
medverka till att åtgärden genomförs samt om man vill leda det arbetet.
Länsstyrelsen undrar även om det finns ytterligare förslag på åtgärder som
bör genomföras för en långsiktigt trygg dricksvattenförsörjning.
Kommunen avser medverka till att samtliga åtgärder som berör kommunen
genomförs, flera av åtgärderna är redan påbörjade/pågående men för att
öka åtgärdstakten krävs mer resurser. Främst personella resurser. Det vore
önskvärt att en möjlighet till någon form av statlig finansiering kunde
komma till stånd under den mest intensiva utredningsfasen.
Åtgärd 8 behöver förtydligas. Det är oklart vilka vattentäkter och tillstånd
som menas. Åtgärd 9 bedöms svårgenomförbar, eller kommer att kräva
mycket utredning. Bedömningsunderlaget för grundvattentillgång och –
kvalitet är fortfarande bristfälligt, så innan utredning om bygglovsplikt
eller miljöprövningsplikt kan inledas behövs ett mer pålitligt underlag samt
en kartläggning av akvifärer som försörjer sammanhängande bebyggelse
med enskilt vatten. Utredningen bör sedan belysa vilka konsekvenser det
kan få för en kommun om bygglov för vattentäkt beviljas och det sedan
uppkommer problem med antingen vattentillgång eller -kvalitet.
Åtgärd 14 bedöms kräva mycket resurser och screeninganalyser är idag
inget krav, ett förslag är därför att åtgärden antingen bekostas eller
genomförs av Länsstyrelsen. För åtgärd 16 bedöms tiden väldigt snävt
tilltagen, att samtliga vattentäkter ska ha klimatanpassats till 2022. Kan
vara svår att hinna genomföra även om resurser tillförs.
I avsnittet om utpekade vattenresurser skriver Länsstyrelsen att det är
lämpligt att i en kommunal vattenförsörjningsplan utreda, bedöma och
prioritera även de grundvattenförekomster som valts bort i det första
urvalet i multikriterieanalysen. Samt att alla vattenförekomster omfattas av
huvudstrategin ”skydda det grundvatten vi har” oavsett bedömd
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vattenkapacitet. Det framgår dock inte om kommunerna kan få tillgång till
detta material, som vi bedömer vore mycket värdefullt för att kunna ta
erforderlig hänsyn i samhällsutvecklingen.
I vattenförsörjningsplanen bör det även nämnas något om riskerna med
okontrollerad etablering av avsaltningsanläggningar, att någon form av
prövning/anmälan behöver göras för att säkerställa att det starkt
koncentrerade avfallet från anläggningarna inte släpps ut i känsliga
havsvikar. Det vore även önskvärt med en åtgärd där Länsstyrelsen
genomför en informationsinsats rörande vattenuttag för bevattning av
villaträdgårdar. Att det inte ingår i undantaget som finns för uttag av vatten
för husbehov. Bevattning av villatomter har en mycket stor påverkan på
många mindre vattendrag.
Kommunen vill även framföra, såsom vi gjort i tidigare yttrande, att
vattenförsörjningsplanen bör skilja mellan behovet av
dricksvattenförsörjning och vattentillgång. Det behövs kartläggning av
områden där det används dricksvatten idag men där det inte behövs vatten
av dricksvattenkvalitet. Det heter vattenförsörjningsplan men oftast
likställs det med dricksvatten. Det finns även behov av vattenförsörjning
med vatten av en annan kvalitet än dricksvatten tex vid bevattning av
växtlighet och gator, spola av fordon, brandskydd, kylvatten mm när det
blir brist på dricksvatten. Planen bör belysa hur dessa vattenbehov ska
försörjas. Vattentillgången bör beskrivas i en årscykel. Planen bör beskriva
bristområden och hur de kan åtgärdas, exempelvis behov av reservoarer
och utjämning av vattentillgången under året. Betydelsefulla frågor att föra
dialog kring även på länsnivå, då avrinningsområdena korsar
kommungränserna. Kännedomen om var eventuella reservoarer kan
behövas blir ett viktigt underlag i kommunens planarbete.
Deltagande tjänstemän:
Taija Lindfors, Kommunekolog
Wiltrud Neumann, Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Adam Nyström, Kommunarkitekt
Jørgen Johnsen, Enhetschef VA Tierps energi och miljö AB
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From:
Medborgarservice
Sent:
Mon, 27 Apr 2020 07:46:26 +0200
To:
ks_reg_drift@tierp.se
Subject:
VB: Remiss Regional vattenförsörjningsplan för Uppsala län, dnr. 408-3369-20
[2020KC17383]
Attachments:
Remissmissiv vattenförsörjningsplan dnr 408-3369-20.pdf, Förslag till reg
vattenförsörjningsplan Uppsala län.pdf, Bilagor till förslag till reg vattenförsörjningsplan Uppsala län.pdf

Från: Blomster Åsa <asa.Blomster@lansstyrelsen.se>
Skickat: den 24 april 2020 16:42
Till: Blomster Åsa <asa.Blomster@lansstyrelsen.se>
Ämne: Remiss Regional vattenförsörjningsplan för Uppsala län, dnr. 408-3369-20
Remiss – Regional vattenförsörjningsplan för Uppsala län
Länsstyrelsen i Uppsala län har tagit fram ett förslag till regional vattenförsörjningsplan för Uppsala län.
Remissmissiv samt rapport med bilagor i pfd-format bifogas detta mail.
Ni kan också läsa rapporten i en story map i er webbläsare. Det finns en fullständig version samt en
kortversion med slutsatser och förslag till åtgärder. Dessa hittar ni på länsstyrelsens webbplats:
https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/miljo-och-vatten/vatten--och-avloppsforsorjning/regionalvattenforsorjningsplan.html
Vänliga hälsningar
Länsstyrelsen Uppsala län
Åsa Blomster
Planhandläggare, projektledare
Telefon: 010-22 33 226
E-post: asa.blomster@lansstyrelsen.se
Postadress: 751 86 Uppsala
Besöksadress: Bäverns gränd 17
Webb: www.lansstyrelsen.se/uppsala
Facebook: www.facebook.com/Lansstyrelsen.Uppsala.lan
Twitter: www.twitter.com/uppsalalst
Instagram: https://www.instagram.com/uppsalalst/
För information om hur länsstyrelsen behandlar personuppgifter, se www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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Sändlista
Åsa Blomster
Plan- och bostadsenheten
010-22 33 226
asa.blomster@lansstyrelsen.se

Förslag till Regional vattenförsörjningsplan för Uppsala län
Länsstyrelsen översänder förslag till Regional vattenförsörjningsplan för Uppsala län på
remiss. Ni erbjuds att lämna synpunkter på remissversionen till och med den 31 oktober
2020.
Bakgrund
Framtagande av regionala vattenförsörjningsplaner är en åtgärd i Åtgärdsprogram 2016–
2021 för Norra Östersjöns vattendistrikt 1. I Uppsala län inleddes arbetet med den
regionala vattenförsörjningsplanen under 2017/2018 med omvärldsbevakning och dialog
med länets kommuner. Dialogen har fortsatt under flera workshops.
I januari 2020 publicerade Havs- och vattenmyndigheten Vägledning för regional
vattenförsörjningsplanering, rapport 2020:1. 2
Mål och syfte med en regional vattenförsörjningsplan
Målet med den regionala vattenförsörjningsplanen är att långsiktigt trygga tillgången på
vattenresurser för dricksvattenförsörjning i Uppsala län i ett flergenerationsperspektiv.
Planen är tänkt att vara ett planeringsunderlag för kommunal översiktsplanering, VAplanering och kommunala vattenförsörjningsplaner samt för överenskommelser om
samverkan. Den ska stärka länets förmåga att hantera ett framtida klimat samt
krissituationer kopplade till hot mot vattenförsörjningen.
Vattenförsörjningsplanen finns i två format
Vattenförsörjningsplanen redovisas dels som en rapport i pdf-format, dels i en story-map.
Story-map finns både i en fullständig version samt i en kortversion. De är publicerade på
länsstyrelsens webbplats: https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/miljo-och-vatten/vatten-och-avloppsforsorjning/regional-vattenforsorjningsplan.html
Rapporten är uppdelad i tre delar:
Del A: Vattenförsörjningsplan, bakgrund och syfte, ansvar för vattenfrågor samt värdet
på vatten

Vattenmyndigheten Norra Östersjön, Åtgärdsprogram 2016-2021
Vägledning för regional vattenförsörjningsplanering, Havs- och vattenmyndigheten. Rapport
2020:1
1
2

Postadress 751 86 UPPSALA Gatuadress Bäverns gränd 17
Telefon 010-22 33 000 FAX 010-22 33 010
E-post uppsala@lansstyrelsen.se WEB www.lansstyrelsen.se/uppsala
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Del B: Förutsättningar i Uppsala län, vatten i Uppsala län, klimatförändringarnas
påverkan samt vattenbehov nu och i framtiden
Del C: Långsiktig strategi, utpekade vattenresurser samt förslag på åtgärder
I del C finns de delar där vi önskar att ni tar ställning till, både utpekade vattenresurser
samt de åtgärder som föreslås. Åtgärderna avses stämmas av årligen i Länsstyrelsens
miljö- och klimatråd.
Ert remissyttrande kan förbättra slutversionen
Länsstyrelsen avser uppdatera vattenförsörjningsplanen i framtiden, men era
remissyttranden kan förbättra denna version och ge bättre underlag till kommande
revideringar samt medverka i arbetet med en långsiktig vattenresursförvaltning i länet.
Länsstyrelsen ser fram emot era konstruktiva synpunkter och kommentarer med
utgångspunkt från nedan:
1. Länsstyrelsen önskar ett samlat yttrande från respektive organisation.
2. Länsstyrelsen önskar att de som har en åtgärd riktad till sig tydligt tar ställning
till:
a. Avser organisationen medverka till att åtgärden genomförs?
b. Vill organisationen leda arbetet med att åtgärden genomförs?
3. Finns ytterligare förslag på åtgärder som bör genomföras för en långsiktigt trygg
dricksvattenförsörjning? Vilka aktörer riktar sig i så fall åtgärden till samt vilket
är ett rimligt målår?
Efter remisstidens slut kommer vattenförsörjningsplanen att färdigställas och en
samrådsredogörelse upprättas där alla remissvar bemöts och kommenteras.
Lämna synpunkter
Synpunkter skickas till uppsala@lansstyrelsen.se och märks med dnr. 408-3369-20
Under remisstiden kan du kontakta:
− Åsa Blomster, plan- och bostadsenheten, 010-22 33 226,
asa.blomster@lansstyrelsen.se
− Helena Holmberg, enheten för vatten och naturtillsyn, 010-22 33 430,
helena.holmberg@lansstyrelsen.se
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Länsstyrelsens styrgrupp:
Christel Benfalk, avdelningschef samhällsavdelningen
Kristina Jansson, avdelningschef landsbygdsavdelningen
Lennart Nordvarg, avdelningschef miljöavdelningen
Projektledare: Åsa Blomster, plan- och bostadsenheten
Arbetsgrupp: Helena Holmberg, enheten för vatten- och naturtillsyn
Daniel Öman, plan- och bostadsenheten
Gunilla Lindgren, miljöstrategienheten
Klara Pers, enheten för samhällsskydd och beredskap
Louise Tränk och Lena Krantz, GIS
Sara Nilsson, enheten för landsbygdsutveckling
Så här hanterar länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
Bilaga: Sändlista
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SÄNDLISTA
Boverket
Enköpings kommun
Försvarsmakten
Gästrike Vatten AB
Havs- och vattenmyndigheten
Heby kommun
Håbo kommun
Knivsta kommun
Jordbruksverket
Livsmedelsverket
LRF Mälardalen
Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Länsstyrelsen i Stockholms län
Länsstyrelsen i Södermanlands län
Länsstyrelsen i Västmanlands län
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Naturvårdsverket
Norrvatten AB
Region Uppsala
Roslagsvatten
SMHI
Sveriges geologiska undersökning, SGU
Svenskt Vatten
Tierps kommun
Tierps Miljö & Energi AB
Trafikverket
Uppsala kommun
Uppsala Vatten och Avfall AB
Älvkarleby kommun
Östhammars kommun
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1. Inledning
Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Rent vatten är ett av de globala hållbarhetsmålen
och en förutsättning för hållbar utveckling och tillväxt.
Dricksvattenutredningen, en trygg dricksvattenförsörjning1 redogör för att
samhällsförändringar och klimatförändringarna utmanar dricksvattnet. Förutom
vattenbrist har bakterier, miljögifter och försämrad vattenkvalitet också
uppmärksammats på senare år och lyfter fram värdet av rent vatten. Det visar också på
betydelsen av att ha god kontroll på vattnets kvalitet och att forskning och
råvattenkontroll och miljöövervakning måste gå hand i hand.
Utredningen ”Prissatt vatten2” utredde Sveriges prispolitik för vattentjänster och annan
vattenanvändning 2010. Utredningen konstaterade bland annat att det inte annat än
undantagsvis finns någon vattenbrist i Sverige. Därför bedömdes inga incitament finnas
att säkerställa att vattenresurserna i Sverige används effektivt. Vatten i Sverige
bedömdes inte konkurrensutsatt och betingade därför, enligt utredningen, inget pris.
Sedan dess har torka och vattenbrist, när behoven överstiger tillgångarna, för både
allmän och enskild vattenförsörjning även i Sverige visat sig kunna vara ett problem
som förväntas öka till följd av klimatförändringarna. Det finns olika typer av
vattenbrist; brist på kapacitet i vattenverk och ledningssystem samt bristande tillgång på
råvatten. Det är den senare typen av vattenbrist som vi avser fortsättningsvis.
Planeringen för en trygg dricksvattenförsörjning behöver stärkas och samverkan lyfts i
dricksvattenutredningen fram som en nyckelfaktor. Även behovet av de regionala
perspektiven lyfts fram i dricksvattenutredningen. Att ta fram regionala
vattenförsörjningsplaner är en åtgärd som åligger länsstyrelserna enligt Vattenmyndighetens åtgärdsprogram3. De regionala vattenförsörjningsplanerna är tänkta att
vara ett underlag till kommunernas översiktsplaner, eftersom samhällsplaneringen är ett
viktigt verktyg för att långsiktigt säkerställa dricksvattenförsörjningen. Underlaget kan
också användas för kommunernas VA-planering och kommunala
vattenförsörjningsplaner.
Varför en regional vattenförsörjningsplan?
Finns det vatten till alla i länet idag och i framtiden? Tillväxttakten är hög i länet
och konkurrensen om vatten förväntas öka i framtiden. God planering av markanvändningen och ny bebyggelse, utifrån förutsättningarna i ett framtida klimat, är
nödvändigt för att säkra både kvalitet och kvantitet i våra grundvattenmagasin och
kvaliteten i våra ytvatten. En regional vattenförsörjningsplan behövs för att belysa
de regionala vattenbehoven idag och i framtiden samt redovisa vilka vattenresurser
vi har som kan vara användbara för dricksvattenförsörjning och som långsiktigt bör
skyddas. De regionala vattenförsörjningsplanerna ska lyfta fram värdet på vatten
och värdet i att samverka kring långsiktig hållbar dricksvattenförsörjning. Den
regionala vattenförsörjningsplanen kan även bli ett underlag för arbete inom
krisberedskap, då kunskap om länets vattentillgångar är en viktig resurs exempelvis
när åtgärder ska prioriteras under eller efter en krishändelse.

1

En trygg dricksvattenförsörjning, SOU 2016:32
Prissatt vatten? SOU 2010:17
3
Vattenmyndighetens åtgärdsprogram för Norra Östersjön 2016–2021
2
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Vad är en regional vattenförsörjningsplan och hur kan den användas?
Den regionala vattenförsörjningsplanen är inget bindande underlag utan ett
planeringsunderlag för kommuner, länsstyrelse och vattenproducenter i arbetet med
att långsiktigt trygga tillgången på vattenresurser för dricksvatten.
Samhällsplaneringen är ett viktigt verktyg för att långsiktigt säkerställa
dricksvattenförsörjningen. Arbetet med den regionala vattenförsörjningsplanen ska
också stärka redan pågående samarbeten mellan kommuner och VA-bolag, öppna
upp för nya nätverk och forum samt utgöra grunden för vilka frågor som behöver
diskuteras och utredas vidare i olika forum.

Kommun

Länsstyrelse

•Planeringsunderlag till:
översiktsplanering,
detaljplaner samt VAplaner
•Översyn av
vattenskyddsområden
•Underlag till kommunala
vattenförsörjningsplaner

•Prioritering av arbetet
med vattenskyddsområden
•Underlag i forum och
nätverk för vattenfrågor
•Sammanfattande
redogörelser och samråd
och granskning av
översiktsplaner
•Underlag i ärenden och
prövningar

Vattenproducent
•Underlag för:
remissyttranden
•Remissyttranden
•Planering, se
kommunens ruta
•Strategisk planering

Kommunerna är ansvariga för vattenförsörjningen i ett större sammanhang, se
avsnitt 2.
Mål och inriktning
Målet med den regionala vattenförsörjningsplanen är att långsiktigt trygga tillgången på
vattenresurser för dricksvatten Uppsala län i ett flergenerationsperspektiv.
Delmålen som har styrt inriktningen och analysen under är att planen ska:
❖ vara ett underlag för gemensamma överenskommelser om samverkan
❖ öka redundansen i vattenförsörjningen
❖ stärka länets förmåga att hantera ett förändrat klimat
❖ belysa framtida behov av dricksvatten i länet
❖ planeringsunderlag – översiktsplanering och kommunala vattenförsörjningsplaner
❖ stötta, inspirera, visa på goda exempel på innovationer och lösningar för
hushållning med vattenresurser och minskad vattenanvändning
❖ arbeta och samverka för att genomföra de åtgärder som behövs för att minska
riskerna för att vattenresursernas kvalitet och kvantitet ska försämras
❖ öka förmågan att hantera krissituationer kopplade till hot mot
dricksvattenförsörjningen

5
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Planens upplägg och innehåll
Innehållet i planen följer i stort Havs- och vattenmyndighetens (HaV:s) förslag till
vägledning som publicerades i januari 2020. Dock har det inledande arbetet med planen
genomförts på annat sätt än vad vägledningen föreslår. Planen innehåller följande delar:
Översikt –
vatten i
Uppsala län

Samhällets
vattenbehov i
dag och i
framtiden

Viktiga ytoch
grundvattenresurser

Länets
strategi för
långsiktigt
säker
dricksvattenförsörjning

Åtgärder

Behov av
kunskapsunderlag

Processen att ta fram planen
Länsstyrelsen har haft dialog med samt samlat in information och underlag från länets
kommuner, Region Uppsala och kommunala VA-bolag. Dessutom har omfattande
samverkan skett med andra statliga myndigheter, exempelvis Sveriges Geologiska
undersökning, SGU, SMHI och Livsmedelsverket samt angränsande länsstyrelser.
Ambitionen har varit att förankra arbetet på både politisk nivå och högsta ledningsnivå
(miljö- och klimatrådet, landshövdingens kommunmöten, regionala ledningsgruppen)
samt med handläggare och chefer via seminarier, personlig kommunikation, begäran om
underlag etcetera.
Avgränsningar
I underlaget presenteras behovet av vatten i dagsläget, bedömningar och scenarier för
vattenbehov i länet år 2030 samt i ett flergenerationsperspektiv 2100. Vattenbehov i det
långsiktiga tidsperspektivet är något som måste utvecklas i framtida uppdateringar.
Vattenkvalitet behandlas översiktligt och utifrån de uppgifter vi har, med hänvisningar till
den nationella och regionala miljöövervakningen samt den riskbedömning och
statusklassning av vattenförekomster som genomförs inom ramen för
Vattenmyndigheternas arbete, enligt föreskrifter från Havs- och vattenmyndigheten
gällande ytvatten och grundvatten. Anledningen till att vattenkvalitet behandlas
översiktligt är att råvattnets kvalitetskrav är kopplade till den aktuella VA-huvudmannens
strategi och behov. Arbetet och åtgärder med att uppnå god ekologisk, kemisk och
kvantitativ status i yt- och grundvatten hanteras främst i vattenmyndigheten för Norra
Östersjöns vattendistrikts två åtgärdsprogram för yt- och grundvatten4 respektive
prioriterade ämnen i ytvatten och PFAS i grundvatten5.
En avgränsning är att vi utgår från data som redan finns framtagen. Länsstyrelsen tar inte
fram ytterligare hydrogeologiska underlag, gör provtagningar i vattenförekomster eller
liknande.
Ledningsnätet, vattenverket och andra tekniska anläggningar lämnas till VAhuvudmannen att belysa i kommunala vattenförsörjningsplaner, VA-planer samt i
samband med klimatanpassad dricksvattenförsörjning.
Länsstyrelsen tar inte ställning till om det är genomförbart att ta vatten från alla de
utpekade vattenresurserna. Detta får avgöras genom utredningar och tillståndsprövningar.

4

Åtgärdsprogram för Norra Östersjöns vattendistrikt.
Åtgärdsprogram 2018–2021 för nya prioriterade ämnen i ytvatten och PFAS i grundvatten för
Norra Östersjöns vattendistrikt.
5
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Uppföljning
Länsstyrelsen föreslår att den regionala vattenförsörjningsplanen följs upp och uppdateras
varje mandatperiod, så att den kan överlämnas som underlag till kommunernas
översiktsplanering år tre eller fyra varje mandatperiod. Genom de olika åtgärderna
kommer frågorna om regional vattenförsörjning att hållas levande. Länsstyrelsens
förhoppning är att det ska pågå ett gemensamt arbete om våra vattenresurser, där ny
kunskap kontinuerligt implementeras. Ett förslag är att det i länsstyrelsens miljö- och
klimatråd görs en årlig avstämning av aktiviteterna i vattenförsörjningsplanen.
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2. Vem ansvarar för dricksvattenförsörjningen?
Allmän vattenförsörjning
Kommunen är skyldig att ordna vattenförsörjning i ett större sammanhang, om det
behövs med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön. Kommunen ansvarar
således för vattenförsörjning för befintlig eller blivande bebyggelse under förutsättning
att bebyggelsen består av minst ett antal hushåll, enligt domar och praxis cirka 15–30
hushåll, och/eller att det finns ett behov av vatten och avlopp för att skydda miljön eller
människors hälsa. Kravet kan aktualiseras även vid färre fastigheter. Kommunen ska:
1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna
behöver ordnas, och
2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i
verksamhetsområdet genom en allmän VA-anläggning.
Ovanstående gäller enligt lagen om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412). Med
verksamhetsområde avses det geografiska området där tjänster för dricksvatten och
avlopp, så kallade VA-tjänster, allmän VA-anläggning har ordnats. Det som ska levereras
är dricksvatten för normal hushållsanvändning, Den som äger denna anläggning benämns
VA-huvudman. VA-huvudmannen har inget ansvar enligt lagen att leverera vatten för
industriella ändamål.
Kommunen kan överlåta ansvaret för vattentjänsterna på ett kommunalt bolag eller ett
kommunalförbund, men kommunen ska ändå ha beslutande- och äganderätt över tjänster,
anläggningar, avgifter, verksamhetsområden och ABVA, till exempel genom majoritet i
styrelse. Om flera kommuner har gått ihop är det respektive kommun som beslutar om sin
egen kommun. Så trots överlåtande så har kommunen ett ansvar för försörjning av vatten
för normal hushållsanvändning. En tät dialog mellan kommunens olika förvaltningar och
VA-huvudmannen är viktig eftersom utbyggnadsplaner för bostäder leder till att
verksamhetsområden kan behöva utökas eller att nya behöver ordnas.
VA-huvudmannen som dricksvattenproducent har ansvaret att följa livsmedelsverkets
föreskrifter för produktionen och för dricksvattnets kvalitet. Vid krissituationer kvarstår
ansvaret för dricksvattenförsörjningen hos VA-huvudmannen.
Enskild vattenförsörjning
Ligger bostadsfastigheter utanför kommunalt verksamhetsområde är det den enskilda
fastighetsägaren som har ansvar för vattenförsörjningen genom egen brunn eller samfälld
anläggning. Fastighetsägaren har också ansvaret för att ta prover och kontrollera att
dricksvattnet håller god kvalitet. Råd och stöd lämnas både av Livsmedelsverket6 och
SGU7.
Uttag av yt- och grundvatten för dricksvatten eller husbehovsförbrukning, så kallad
vattentäkt, är en tillståndspliktig vattenverksamhet enligt miljöbalken. Det finns vissa
undantag från tillståndsplikten, till exempel vattentäkt för en- eller tvåfamiljsfastighet
samt för jordbrukets husbehovsförbrukning. I jordbrukets husbehovsförbrukning ingår
tvätt av stallar, vattning av djur med mera. Dock ingår inte bevattning av grödor. Det
finns ingen mängdangivelse vad gäller ett jordbruks husbehovsförbrukning men uttag
som är av en sådan omfattning att de kan jämställas med uttag för industriellt behov bör
6
7

Livsmedelsverkets råd om enskild vattenförsörjning.
SGU:s råd om egen brunn m.m..
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inte rymmas i begreppet husbehovsförbrukning. Undantagen är också bara tillämpliga så
länge uttagen inte påverkar allmänna eller enskilda intressen negativt. Vissa mindre uttag
av ytvatten kan anmälas till länsstyrelsen. Uttag av grundvatten för vattentäkt för fler än
två familjer är tillståndspliktigt.
Kommunen har planmonopol att planera områden för ny bostadsbebyggelse samt ger
bygglov för nya bostadsfastigheter. Kommunen har ett ansvar att inte lämna bygglov i
de områden där det inte finns goda förutsättningar för dricksvattenförsörjning.
Kommunen kan med stöd av 9 kap. 10 § i miljöbalken införa anmälningsplikt för nya
brunnar för dricksvattenförsörjning. Detta kan vara lämpligt i områden med risk för
vattenbrist. Alternativ kan bygglovsplikt enligt plan- och bygglagen införas.
Vem har ansvaret för att leverera vatten vid vattenbrist?
VA-huvudmannen har ansvar för att leverera vatten till normal hushållsanvändning (§)
även under kriser. Bevattningsförbud får införas om kommunen har stöd för det i sina
allmänna bestämmelser för användande av de allmänna vattenanläggningarna (ABVA).
VAKA, den nationella vattenkatastrofgruppen, kan ge stöd på plats eller via telefon till
kommuner och dricksvattenproducenter. VAKA har även utrustning för utlåning. God
samverkan för att dela på resurser är viktig. I Uppsala län finns en samverkan som kan
utvecklas genom det krisberedskapsnätverk som finns etablerat.
Livsmedelsverket har tagit fram guider för nödvattenplanering8. Länets kommuner har
olika nödvattenplaner av olika aktualitet. Det finns ett behov av att alla har uppdaterade
nödvattenplaner för att kunna prioritera och leverera vid kortvariga kriser.
Verksamhetsutövare inom jordbruk och industrier har eget ansvar för vattenförsörjningen
även vid kris och vattenbrist. Beroende på vilken typ av industri det är kan
vattenförsörjningen till industrin vara inom kommunens ansvar. Det kan exempelvis vara
aktuellt om industrin har kopplingar till folkhälsa, livsmedelsproduktion eller liknande.
God samverkan är viktig även här för att lindra konsekvenserna av en situation med
vattenbrist.
Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram en rapport om Juridiken kring vatten och
avlopp9.
Länsstyrelsens ansvar i dricksvattenfrågor
Länsstyrelsens arbete med dricksvattenfrågor är både proaktivt och myndighetsutövande.
De viktigaste områdena sammanfattas nedan:

8
9

•

Plan- och bygglagen och samhällsplanering
o Bevaka frågorna i samhällsplaneringen bland annat med stöd av
prövningsgrunden hälsa och säkerhet

•

Lag om allmänna vattentjänster
o Tillsyn samt vägledning om kommunala VA-planer

•

Skydd och kontroll
o Besluta om vattenskyddsområden
o Miljöövervakning
o Vattenförvaltning
o Klimatanpassning

Guide för planering av nödvattenförsörjning. Livsmedelsverket
Juridiken kring vatten och avlopp. Havs- och vattenmyndigheten, rapport 2015:15

9
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o Tillstånd vattenuttag, vattenverksamhet
•

•

Krisberedskap
o Samverkan i länet i de två nätverk som ingår i Krissamverkan i Uppsala
län
o Utveckla skydd mot olyckor, bl.a. genom övningar
Livsmedel
o Handlingsplan för livsmedel
o Tillsynsvägledning livsmedelskontroll

Utöver detta har länsstyrelsen flera uppgifter som kan påverka dricksvattenförsörjningen
och råvattnets kvalitet, såsom tillsyn av förorenade områden samt prövning av
vattenverksamheter och miljöfarliga verksamheter. Arbetet inom ramen för prövning och
tillsyn av miljöfarliga verksamheter syftar till att förhindra att föroreningar tillförs yt- och
grundvatten via utsläpp till ytvatten av förorenat processvatten eller dagvatten. I
prövningar av kommunala avloppsreningsverk, till exempel i samband med ett behov av
utökad kapacitet, är frågor om ny teknik viktiga för att uppnå god ytvattenstatus men
också för att säkerställa en god ytvattenkvalitet då recipienterna ibland även utgör
råvattentäkter för dricksvatten.

10
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3. Värdet på vatten
Rent vatten är för många i Sverige en självklarhet, men det har ett värde. Speglar
priset, det som konsumenterna får betala för rent dricksvatten, värdet?
Priset på kranvatten i bostäder anslutna till kommunalt (allmänt) vatten i länet varierar
mellan 2,2 öre/liter och 6,5 öre/liter beroende på var i länet du bor och om du bor i
lägenhet eller villa10. Medelvärdet i kommunerna räknat på typhus A, som betraktas
som en normalvilla på 150 kvm, är 5,3 öre/liter och motsvarande för en lägenhet är 3,7
öre/liter. Årskostnaden för en typvilla varierar mellan cirka 4 600 kronor och 9 800
kronor. Den kommun i länet där VA-kollektivet är störst har i dagsläget den lägsta
taxan.
Priset på vatten, taxan, sätts av kommunfullmäktige eller VA-huvudmannen. I
vattentjänstlagen anges att intäkterna från verksamheten inte får överstiga nödvändiga
kostnader. Svenskt vatten, som årligen publicerar taxestatistiken, flaggar för att det
finns behov av att fördubbla VA-taxorna de kommande 20 åren11. Det beror på ett ökat
behov av förnyelse av ledningsnäten, befolkningsökningen, anpassning till ett
förändrat klimat och extra beredningssteg på grund av föroreningar eller humusämnen.
Vikten av en långsiktig strategi och samverkan mellan kommuner lyfts fram som än
viktigare i framtiden, en slutsats som också dricksvattenutredningen kommer fram till.
Värdet på vatten är något annat än priset som vi betalar för att utnyttja det.
Naturvårdsverket tog 2002 fram Metod och vägledning för att värdera
grundvattenresurser12. Avsikten var att skapa gemensamma utgångspunkter för hur
såväl en ekonomisk som kvalitativ värdering av grundvattenresurser kan göras. Flera
metoder presenteras, både indirekt metoder eller en mer direkt som exempelvis
ersättningsmetoden som bedömer vad det kostar att faktiskt ersätta vattentäkten. De
värderingar vi tagit del av och som är relevanta för Uppsala län sammanfattas nedan.
Uppsalaåsen värderades av Tekniska kontoret, Uppsala kommun, 1996 enligt en egen
metod som motsvarar ersättningsmetoden. 1996 uppgavs ersättningsvärdet vara 1100
Mkr. Ersättningsvärdet inkluderade kostnader för nytt ytvattenverk (700 Mkr),
ombyggnad ledningsnät (300 Mkr) och ökade driftskostnader (100 Mkr). I senare
dokument från Uppsala kommun, till exempel ”riskanalys grundvattenskydd” i
samband med planerad utbyggnad av Ulleråker13, bedöms att ersättningsvärdet, som
består av att använda ytvatten från Mälaren, uppgår till minst tre miljarder kronor.
Mälaren, ytvattentäkt till cirka två miljoner människor, har tillsammans med
Vombsjön utretts som ett av två fall i studien om samhällsekonomisk värdering av rent
vatten14. Målet har varit att visa hur ekonomiskt hållbart ett vattensystem är, när man
tar hänsyn till de nyttor som vattnet ger samt de belastningar det utsätts för samt att
vattnet ska bibehålla dagens råvattenstatus. För Mälaren har totalsiffran på den
producerade nyttan beräknats till 127 miljarder kronor årligen. Utredningen beräknar
att i Mälaren saknas drygt en miljard kronor på årlig basis, för ett hållbart
10

Svenskt vatten, taxeundersökning. Statistiken är inlämnad av respektive VA-organisation.
Investeringsbehov och framtida kostnader för kommunalt vatten och avlopp. Svenskt vatten,
rapport augusti 2017.
12
Värdering av grundvattenresurser. Metoder och tillvägagångsätt. Naturvårdsverket, rapport
5142.
13
Strategi och handlingsplan för riskreducerande åtgärder för grundvatten i Ulleråker. Uppsala
kommun. 2017-11-21
14
Samhällsekonomisk värdering av rent vatten. Fallstudier av Vombsjön och Mälaren. Löfmarck
och Svensson. Svenskt vatten utveckling, rapport Nr 2014-14.
11
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vattensystem som bevarar befintlig status på vattenkvaliteten i både dricksvatten och
vattentäkt. Produktionen av det dricksvatten som många drar nytta av behöver
finansieras så att återinvesteringar kan ske långsiktigt. Utredningen visar att det kan
göras genom ett höjt pris på dricksvatten från Mälaren med 3,40 kr/m3.
Ett annat exempel på objekt som värderats enligt ersättningsmetoden är vattentäkten i
Kallinge i Ronneby, som fick ersättas på grund av förorening av PFAS. År 2015
rapporterades att den beräknade kostnaden för att ersätta vattentäkten, med en ny som
låg inom rimligt avstånd, var 25 miljoner kronor. Utredningskostnaderna och reningen
av vatten innan en ny täkt öppnades kostade ytterligare minst tio miljoner kronor15.
Sammanfattningsvis speglar inte priset på vatten värdet av våra vattenresurser. Vi
måste tillsammans lyfta värdet av våra vattenresurser.
Värdera era vattenresurser! Använd bedömningen vid fördelningsdiskussioner,
diskussioner om VA-taxor, nödvändiga skyddsåtgärder för att skydda vattentäkten och
vattenkvaliteten, uppgradering av ledningsnätet etc.

15

DN 26 november 2015
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374

Utkast Regional vattenförsörjningsplan för Uppsala län

DEL B
VATTEN I UPPSALA LÄN
DEL B
KLIMATFÖRÄNDRINGAR
VATTEN I UPPSALA LÄN
VATTENBEHOV NU OCH I FRAMTIDEN
KLIMATFÖRÄNDRINGAR
VATTENBEHOV NU OCH I
FRAMTIDEN

13
375

Utkast Regional vattenförsörjningsplan för Uppsala län

4. Vatten i Uppsala län
Vattenbalans
Vattnet har sitt ständiga kretslopp och
vattenbalansen är sammanställningen av
inkommande och utgående vatten samt
lagrat vatten i ett område under en
bestämd tidsperiod. Vattenbalansen
brukar beräknas i en
vattenbalansekvation som vanligen
skrivs som

E = avdunstning och växterna
transpiration

Q = P – E – ΔS
där:
Q = avrinning
P = nederbörd

Illustration av vattenbalansen (SMHI)

ΔS = magasinsförändring i snö, sjöar, mark och grundvatten

Beskrivning av vattenbalansekvationen (SMHI 2019)

För att få en uppfattning om storleksordningen på ingående parametrar i vattenbalansen
för Uppsala län, kan data sammanställt av SMHI användas. Medelavrinningen under år
1961–1990 var i Uppsala län cirka 200 mm. Årsmedelnederbörden var 500 mm i stora
delar av länet och uppemot 600 mm i länets kustområden under samma period.
Avrinningen kan variera från år till år beroende på temperatur, avdunstning och upptag av
växter samt när under året den mesta nederbörden kommer. Nedan visas ett exempel på
hur avrinningen under två olika år, 2017 respektive 1986, varierar.
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Figur 1: Avrinningen i mm år 2017 jämfört med år 1986. Källa SMHI.
I SMHI:s tjänst ”Vattenbalans” på vattenwebben16 finns data, karttjänster och underlag.
Bland annat kan kartor tas fram som visar avvikelser från normalvärdet för de ingående
parametrarna i vatten-balansen, inklusive lagring av yt- och grundvatten i olika
tidsintervall. Ett exempel visas i bilden nedan.
Figur 2: Lagring av mark- och grundvatten i
Uppsala län under perioden april 2018–april
2019 (SMHI).

16

SMHI Vattenwebb
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Grundvattenmagasin och grundvattenförekomster
Grundvatten finns i både berg och jord och fyller sprickzoner, porer och håligheter. I
inströmningsområden sker en påfyllnad av grundvatten. I utströmningsområden flödar
grundvatten ut i en källa eller ett ytvatten. Grundvattenmagasin definieras som geologiska
formationer i jord och berg där det är möjligt att göra ett grundvattenuttag. Ett exempel
på en tydligt avgränsad geologisk formation, där det är möjligt att göra betydande
grundvattenuttag, är rullstensåsar. I Uppsala län finns två stora rullstensåsar: Uppsalaåsen
och Enköpingsåsen. Grundvattenmagasinets förmåga att lagra vatten, dess
magasineringsförmåga, avser hur mycket vatten som kan lagras i magasinet och dessutom
hur mycket som kan användas under en längre tid då ingen betydande
grundvattenbildning sker. Det är möjligt att beräkna magasineringsförmågan för ett visst
grundvattenmagasin, vilket utförts av SGU17 2017 (RR 2017:09 ”Grundvattenbildning
och grundvattentillgång i Sverige”).
Grundvattenförekomster är ett begrepp hämtat från vattenmyndigheternas arbete.
Begreppet används för att definiera vattnet i ett grundvattenmagasin.
Vattenförekomsterna har i vattenmyndigheternas arbete fått ett specifikt namn och
nummer, som vi hänvisar till i denna rapport.
Grundvattenbildning

Illustration av vattnets kretslopp och grundvattenbildning från SGU:s rapport ”Beskrivning av
grundvattenförekomster i Enköpings kommun, K110, 2011”. Illustration av ArtAnna

Bildningen av grundvatten är beroende av klimat, nederbörd och temperatur. Den
påverkas också av geologi och markanvändning. Grundvattenbildningen är inte jämnt
fördelad över året. Generellt sker den mesta grundvattenbildningen under höst, vinter och
vår medan torrperioder utan grundvattenbildning uppstår under sommaren.
Lokalt kan grundvattenbildningen påverkas av samhällsplaneringen, då byggnationer och
hårdgjorda ytor hindrar infiltrationen och grundvattenbildningen. Dränering i diken och
17

Grundvattenbildning och grundvattentillgång i Sverige. SGU. RR 2017:09
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bortledning av yt- och grundvatten kan också ha betydelse för grundvattenbildningen och
grundvattentillgången i ett område. Minskad grundvattenbildning kan få stor betydelse i
områden där vattenförsörjningen baseras på uttag från små och lokala grundvattenresurser. Det kan också bli en motsättning i samband med byggande i områden med
sårbara grundvattenmagasin, där infiltrationen är snabb. I dessa områden vill man behålla
infiltration av grundvatten för att bibehålla grundvattenbildningen, men förorenat
dagvatten är inte lämpligt att infiltreras. En sådan infiltration kan medföra spridning av
föroreningar till grundvattnet både från byggande och drift av områden.
Grundvattenbildningen förväntas minska i länet på grund av klimatförändringar, se
avsnitt 5.
Uttagskapacitet
Uttagskapaciteten i ett grundvattenmagasin har stor betydelse för om det är möjligt att
använda för vattenförsörjning. Kapaciteten är beroende av grundvattenbildningen men
också av jordens magasinerande förmåga och jorddjupet. I dalgångarna och de lägre
liggande områdena finns mäktiga lager av finkorniga jordarter. I högre terräng är
jordtäcket oftast tunt, liksom vid kusten där havsvågornas erosion haft en större effekt.
Kustområdet är ett identifierat vattenbristområde på grund av de grunda jordarna och
avsaknad av större isälvsavlagringar, som kan försörja området med råvatten.
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Figur 3: Grundvattenförekomster i länet.
I detta underlag har vi utgått från SGU:s bedömningar av uttagskapacitet18 och verifierat
dessa mot uppgifter i vattentäktsarkivet19 om uttagsmängder i vattentäkter.
Både yt- och grundvatten påverkas av det landskap som vattnet rinner igenom. Berggrund
och jordart ger olika förutsättningar för vattenkvalitet, lagring av vatten och vattnets
innehåll och beskaffenhet.
Jordarter
Utmärkande för landskapet i Uppsala län är alla stora och små sprickdalar som
genomkorsar terrängen av berg och morän. De större sprickdalarna har gett upphov
till relativt stora lerslätter, till exempel kring Uppsala och Enköping. Moränen är
mäktigast i de centrala delarna av länet och tunnast vid kusten och i de södra
delarna.

18
19

SGU, grundvatten, öppna data
SGU Vattentäktsarkivet
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Figur 4: Jordartskarta, SGU

Illustration av isälvsavlagring och grundvattenmagasin från SGUs publikation ”Grundvatten i
Enköpings kommun”, rapport K11, 2010”. Illustration: Anna Jonson, ArtAnna.

Rullstensåsar utgör ett karaktäristiskt inslag i länets landskapsbild och har betydelse
för såväl naturvärden och friluftsliv som material- och dricksvattenförsörjning. Två
stora isälvsstråk, rullstensåsar, Enköpingsåsen och Uppsalaåsen som beskrivs i ett
särskilt stycke nedan, går i nord–sydlig riktning i de stora sprickdalarna genom
länet. Åsarna reser sig mellan 30 och 40 m över omgivande slätt och utgör ett
dominerande inslag i landskapet. Det är i dessa stora isälvsavlagringars
grundvattenmagasin som de största uttagsmöjligheterna av grundvatten finns i
länet. Åsmiljöerna i sig är ett nätverk och en viktig ekosystemtjänst, både
försörjande och en reglerande. Konnektiviteten längs åsarna är av betydelse för
ekosystemtjänster såsom grundvattentransport och friluftsliv. Åsarna utgör även
19
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kulturbärare i landskapet både som geologiska formationer från istiden som gör
landskapet begripligt och läsbart för människor som vistas i det. handlingsplanen
för grön infrastruktur20 har länsstyrelsen föreslagit att ta fram en plan för hur vi i
framtiden bör hantera åsarna för att säkerställa att deras värden kan kvarstå.
Åsvårdsplanen utgör insats 4, åsmiljöer för alla, och avses tas fram under 2020–
2021, vilket är en av åtgärderna även i denna plan. Inom ramen för åsvårdsplanen
ska möjligheten till grundvattenråd studeras. Inom grundvattenråd kan samverkan
ske, bland annat om vattenprovtagning och riskanalyser, se förslag till åtgärder.
Förutom de två stora åsarna finns det tre betydelsefulla biåsar, som ansluter till
Uppsalaåsen från nordost. Dessa är Vattholmaåsen, som ansluter till huvudåsen
strax norr om Uppsala, Vendelåsen, som ansluter vid Läby i Uppsala kommun, och
Västlandsåsen, som ansluter vid Torslunda i Tierps kommun.
Det finns också några mindre åsstråk, bland annat Börstilsåsen i Östhammars
kommun. Börstilsåsen har blivit utplanad genom vågornas eroderande verkan samt
uttag av grus och är inte ett lika tydligt inslag i landskapet som ovan nämnda åsar.
Den har inte heller samma mäktighet och magasineringsförmåga. Med anledning av
torka och vattenbrist under flera somrar beslutade regeringen om en extra
grundvattensatsning för perioden 2018–2020. SGU har använt medel att
genomföra kompletterande undersökning i områden med vattenbrist. Östhammars
kommun är ett sådant område. Underlaget har inte funnits tillgängligt i arbetet med
denna plan, men ska presenteras under 2020.
I Uppsala kommun finns också några mindre åsstråk vid Järlåsa, Knutby och
Jumkilsåns dalgång.
Totalt finns det 73 grundvattenförekomster21 i länet. Huvuddelen är
grundvattenmagasin i sand och grus. I länet används 34 grundvattenförekomster för
allmän vattenförsörjning. Fler kan användas av samfälligheter eller enskilda samt
för djurhållning. De tillstånd som finns för uttag av grundvatten har granskats och
det bedöms inte finnas någon konkurrenssituation mellan olika branscher.
Uppsalaåsen
Uppsalaåsen är en betydande vattenresurs som sträcker sig från Billudden i Älvkarleby
kommun och i nord-sydlig riktning genom länet. Den berör Älvkarleby, Tierp, Uppsala
och Knivsta kommuner och försörjer de tre förstnämnda kommunerna med råvatten till
kommunalt vatten. Åsen bidrar också, eller avses bidra, till vattenförsörjningen i Gävle
och Östhammars kommuner.
Uppsalaåsen är indelad i tio olika vattenförekomster. SGU har bedömt
uttagsmöjligheterna som mycket goda; 2000–10 000 m3/dygn i många av dem samt
> 10 000 m3/dygn i tre stycken. Många av förekomsterna har förutsättningar för
konstgjord grundvattenbildning genom infiltration i hela eller delar av magasinet.
Konstgjord grundvattenbildning nyttjas också för Uppsalas och delar av Tierps
vattenförsörjning.
20
21

Grön infrastruktur i Uppsala län, Länsstyrelsen 2019:03
www.viss.lansstyrelsen.se
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Miljögifter har identifierats i flera grundvattenmagasin nära Uppsala stad, bland annat
PFAS. Uran och rester av bekämpningsmedel är exempel på andra kvalitetsproblem som
kräver reningsutrustning i vattenverken. Det finns, förutom råvattenkontroll, nationell och
regional miljöövervakning av grundvattenkemin i Uppsalaåsen.
Enköpingsåsen/Dalkarlsåsen
Även Enköpingsåsen är en grundvattenresurs av stor betydelse för länet och
vattenförsörjningen i Heby och Enköpings kommuner. Heby utreder dessutom en
reservvattentäkt i åsen. Åsen är indelad i sju olika förekomster med goda (400–2000
m3/dygn) eller mycket goda (2000–10 000 m3/dygn) uttagsmöjligheter. SGU har inte
bedömt om vattenresurserna är lämpliga för konstgjord grundvattenbildning. Därför har
länsstyrelsen gjort en egen bedömning, med rådgivning från SGU samt utifrån Va-Forsk
rapport 2000:5, Svenskt vattens kursmaterial om dricksvattenteknik och modell från
Länsstyrelsen i Östergötlands län. Resultatet av bedömningen är att i Heby kommun,
främst norr om tätorten Heby, torde det finnas möjlighet till konstgjord infiltration. I
Enköpings kommun är det en komplex geologi och hydrogeologi och möjligheten till
konstgjord infiltration behöver utredas närmare. Den initiala bedömningen är att
möjligheten till konstgjord infiltration är mindre och att tillgången på lämpliga ytvatten,
förutom Mälaren, är liten.

Figur 5: Grundvattennivåernas variation med årstiden i Tärnsjö i Heby kommun från 1985. Data
från SGU:s övervakning av grundvattennivåer22.

Uran har uppmätts i råvatten i åsen, främst i den södra delen. I Tärnsjö krävs att
grundvattnet luftas och återinfiltreras för att reducera halten av mangan, som annars kan
fällas ut och missfärga dricksvattnet. Förhöjda halter av klorid har detekterats i åsen söder
om Tärnsjö. Kloriden är sannolikt ett resultat av saltning av väg 56 när den hade sin
sträckning över och på isälvsavlagringen. Trafikverket analyserar fortfarande regelbundet
grundvattnet, men resultatet och en trendanalys finns ännu inte tillgängligt.

22

Kartvisaren SGU, grundvattenkartvisaren
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Vattenkemi
Berggrunden har en påverkan på vattenkemin och grundvattnets beskaffenhet, till
exempel förekomst av naturligt radioaktiva ämnen, arsenik och andra metaller23.
Uran och radium finns naturligt i Sveriges berggrund och särskilt i vissa graniter och
pegmatiter som finns i länet24. I områden med förhöjda halter av uran och radium i
berggrunden finns ibland även förhöjda halter av uran, radium och radon i grundvattnet i
både jord- och bergborrade brunnar.
I Enköpings och Uppsala kommuner har förhöjda halter av uran detekterats i både
kommunalt vatten och enskilda bergborrade brunnar. Det är ofta stora skillnader i
vattenkvalitet med avseende på radioaktiva ämnen även om brunnarna ligger nära
varandra. De lokala kemiska förhållandena har stor inverkan på förekomst och
löslighet av ämnena i det enskilda vattenmagasinet.
Arsenik finns också naturligt i berg och jord. I områden med sulfidrika bergarter, vissa
skiffrar och andra äldre sedimentbergarter kan grundvattnet ha förhöjda halter av arsenik.
Enköpings kommun pekas ut som ett riskområde för arsenik i grundvatten i samma
undersökning som hänvisas till ovan.
Vattenkemin i grundvatten påverkas inte bara av berggrunden, som beskrivits ovan, utan
även av jordarternas ursprung.
Hårt vatten - Uppland är ett kalkpåverkat område som utgörs av urberg. Jordarna är
kalkhaltiga genom sitt bergartsinnehåll, som delvis har sitt ursprung i sedimentära
bergarter i Bottenhavet. Kalkinnehållet medför kalkrikt, hårt dricksvatten och att
motståndskraften mot försurning blir högre i naturen.
Klorid - Länet ligger under högsta kustlinjen och höga naturliga kloridhalter förekommer
i kustnära områden samt från kvarvarande relikt havsvatten i berggrund och jordlager25.
Se risk för saltvatteninträngning i avsnitt 7 om risker.
Det är viktigt att alla med enskilda brunnar regelbundet (vart tredje år) analyserar vattnet
och undersöker om Livsmedelsverkets råd26 om dricksvattenkvalitet följs och om
åtgärder för att rena vattnet behövs.
Faktaruta: Identifiering av grundvattenmagasin har skett utifrån vattenförekomster
i VISS samt SGU:s grundvattendatabas och hydrogeologiska kartmaterial, samt den
naturliga uttagskapacitet som finns angiven i dessa data. Detaljeringsgraden i det
hydrogeologiska kartmaterialet som använts som underlag varierar från de länsvisa
karteringarna (motsvarande skala 1:250 000) till detaljerade karteringar kommunvis
(motsvarande skala 1:50 000). Kunskapsläget varierar inom länet. I både Uppsala
och Enköping finns en 3D-modell över åsarna inom respektive tätort. Dessutom har
Uppsala kommun/Uppsala vatten en omfattande riskanalys samt en funktionsanalys
över den del av åsen som nyttjas för stadens vattenförsörjning.
Länk till SGU: exempel på 3D-projekt

23

Naturligt radioaktiva ämnen, arsenik och andra metaller i dricksvatten från enskilda brunnar.
SGU. SSI rapport 2008:15
24
Radon, radium och uran i brunnsvatten. Information på SGU:s webbplats.
25
Bedömningsgrunder för grundvatten, SGU rapport 2013:01
26
Råd om enskild vattenförsörjning, Livsmedelsverket, mars 2015
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Grundvattnets vattenkvalitet
Grundvatten är som tidigare nämnts påverkat av berg- och jordarter. Dessutom är
dess kvalitet mer eller mindre påverkat av föroreningar från mänskliga aktiviteter.
Vattenkvaliteten styr vilka reningssteg som krävs i vattenverken för att producera
ett rent dricksvatten. Ytvatten kräver ofta mer avancerade reningssteg. Ett renare
råvatten medför fördelar i vattenproduktionen. Syftet med beskrivningen av
grundvattnets kvalitet är att ge en regional bild av den kemiska statusen och
riskerna. I de två åtgärdsprogrammen beslutade av Vattenmyndigheterna för nya
prioriterade ämnen i ytvatten och PFAS i grundvatten27 tas åtgärder fram för att
uppnå god kemisk och kvantitativ status. Inom ramen för detta arbetet görs bland
annat en påverkananalys och riskbedömning som underlag till statusklassningen. I
vatteninformation Sverige28. Finns information om påverkanskällor med mera som
kan användas i kommunernas fortsatta arbete.
Majoriteten av grundvattenförekomster i Uppsala län har god kvantitativ och kemisk
status. Av grundvattenförekomsterna som har sänkt kemisk status har flera för höga
uppmätta halter av bekämpningsmedel, klorerade alifater, klorider och perfluorerade
ämnen (PFAS). Föroreningskällan till miljögifterna är främst förorenade områden och
deponier som uppkommer och sprids lokalt. Det är dock en större andel, cirka en tredjedel av vattenförekomsterna, som har risk för sänkt status på grund av något miljöproblem.
Diffus spridning av vägsalt utgör risker för knappt 20 grundvattenförekomster. För sex
vattenresurser är saltvatteninträngning ett problem på grund av uttag av vatten. Diffus
spridning från jordbruket bedöms medföra risker för cirka sex förekomster och miljögifter, både diffus spridning men främst punktkällor som deponier och förorenade
områden, för cirka 15.
Ett av de miljögifter som finns i grundvattnet i länet är PFAS. PFAS är ett samlingsnamn
på en grupp syntetiska kemikalier där bland annat PFOS och PFOA ingår. Dessa ämnen
har bland annat funnits i brandskum och använts på brandövningsplatser. Mer finns att
läsa i utredningen om spridningen av PFAS-föroreningar i grundvatten29. PFAS har
detekterats i grundvatten i Uppsalaåsen i Uppsala kommun och är anledningen till att
grundvattenförekomsten har låg status. Livsmedelsverket har rekommendationen att
PFAS inte bör förekomma i dricksvatten. Summan av PFAS-11 bör vara så långt under
90 ng/l som möjligt. EFSA (Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet) utvärderar
de framtagna värdena för tolerabelt veckointag (TVI) av PFOS och PFOA vilket kan leda
till att dessa TVI kommer att sänkas. Huruvida detta kan innebära en sänkning av
åtgärdsgränsen på 90 ng/l PFOS i dricksvatten är fortfarande oklart. Försvarsmakten har
fått i uppdrag av regeringen att ta fram en handlingsplan för PFAS-föroreningarna i
Uppsala stad30.
I Enköpings kommun har klorerade lösningsmedel spårats till ett nedlagt tvätteri
som ett exempel på en punktkälla. Området ska saneras. Ett annat exempel på
punktkällor är de lokala föroreningarna i gruvområdet runt Dannemora. Det finns
även uppmätta halter av växtskyddsmedel i stora delar av länet som härrör från
jordbruk, och kan därmed ses som en diffus påverkanskälla. Det finns även
27

Åtgärdsprogram 2018–2021 för nya prioriterade ämnen i ytvatten och PFAS i grundvatten för
Norra Östersjöns vattendistrikt
28
Vatteninformationssystem Sverige, VISS, Vattenmyndigheterna, länsstyrelserna och Havs- och
vattenmyndigheten
29
Utredningen om spridning av PFAS-föroreningar i dricksvatten (M 2015:B), 2016
30
Försvarsmakten ska ta fram PFAS handlingsplan. Regeringskansliet 4 februari 2020
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punktkällor i anslutning till historiska och befintliga plantskolor, som ger upphov
till växtskyddsmedel i grundvatten.
I den påverkansanalys som gjorts av länsstyrelsen inom ramen för vattenförvaltningens arbete med förbättrad status kan det finnas brister i underlaget.
Utökade provtagningar behövs för att få högre tillförlitlighet i bedömningarna av
risken för betydande påverkan av föroreningskällor. Kontroll av råvattnets kvalitet
samt nivåmätningar i grundvattenmagasin ger bra underlag för att följa trender och
hur både kvalitet och kvantitet förändras med klimatet.
Berggrund
Uppsala län är ett flackt landskap. De högsta områdena finns i de nordvästra
delarna och når cirka 100 meter över havet. Berggrunden i StockholmUppsalaområdet är en del av en 2,0–1,8 miljarder år gammal bergskedjebildning,
den så kallade Svekokarelska orogenen, under vilken huvuddelen av berggrunden i
östra Sverige bildades.
Bergets sprickfrekvens, sprickornas stupning och jordlagrens vattenmagasin är
avgörande för grundvattenbildningspotentialen till berg. SGU:s kartvisare visar
översiktligt grundvattenkapaciteten i berggrunden i länet (skala 1:1000 000). Enligt
SGU:s kartor om grundvattenkapacitet i berg är den begränsad i länet. Det finns
endast ett fåtal områden med kapacitet över 2000 l/timme. I en stor andel av länet
ligger uttagskapaciteten på 600–2000 l/timme eller under 600 l/timme vilket
motsvarar 0,2–1,7 l/s eller 14–144 m3/dygn. Det finns några enstaka områden i
Uppsala och Tierps kommun som har en bedömd högre uttagskapacitet (2000–
6000 l/timme)31.
Av länets 73 grundvattenförekomster finns fem kända vattentäkter i urberg, varav
tre används för allmän vattenförsörjning i dagsläget, men avveckling pågår på sikt.
Möjligheterna att ha någon omfattande kommunal vattenförsörjning av regional
betydelse med grundvatten från bergborrade brunnar, bedöms som liten i länet och
utreds inte vidare i arbetet med den regionala vattenförsörjningsplanen.

Inforuta
SGU har i samarbete med länsstyrelserna i Stockholms och Uppsala län tagit fram underlaget
”Hållbar ballastförsörjning – förutsättningar i Stockholms och Uppsala län” (2018:09).
Underlaget visar var det finns lämpligt berg som kan ersätta naturgrus.
http://resource.sgu.se/produkter/sgurapp/s1809-rapport.pdf

31

SGU webbplats, kartvisare grundvattenkapacitet i berg
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Figur 6: Grundvattenkapacitet i berg (SGU).

Ytvatten
Sötvatten
Sjöar och vattendrag i Uppsala län kan grovt delas in i tre olika kategorier:
• Dalälven
• Övriga kustmynnande vatten med sjöar
• Mälaren och vattendrag som mynnar i Mälaren
Sjöar
Enligt SMHIs sjöregister32 finns det 117 sjöar i länet, varav 65 stycken räknas som
vattenförekomster då de är större än 1 km2. I dessa 65 ingår fjärdarna i Dalälven
samt flera bassänger i Mälaren, bland annat Ekoln. Sjön Tämnaren är efter Mälaren
länets största sjö. Tämnaren har ett medeldjup på 1,3 meter och ett maxdjup på
cirka 1,8 meter. Många sjöar i länet är grunda, dels av naturliga orsaker, dels
eftersom det tidigare har skett en omfattande sänkning av länets sjöar. Sedan 1850
har 100 sjöar upphört att existera och nästan alla andra är sänkta33. Naturliga
32
33

SMHI, Damm- och sjöregister
SMHI (1995) Sänkta och torrlagda sjöar. Hydrologirapport nr 62
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vattendrag i odlingslandskapet är också i stort sett borta till följd av
markavvattningar.
I länet har det identifierats ett fåtal sjöar, utöver Mälaren och fjärdarna i Dalälven,
som har ett medeldjup större än 4 meter och en yta större än 2 km2. I kartan nedan
visas länets sjöar med medeldjup samt vattendrag med medellågvattenflöden,
MLQ. MLQ är medelvärdet av varje års lågflöde.

12,1

Figur 7: Vattendrag i länet som har en medellågvattenföring som är högre än 1 m3/s (grön ruta)
och sjöar som har ett medeldjup större än 2 m (grå ruta). Medeldjupet för Mälaren är 12,1 m och
är beräknat utifrån hela Mälaren.

Vattendrag
Enligt VISS finns det i länet 172 vattendrag med en total längd av cirka 1 500 km.
Dalälven är länets största vattendrag som mynnar i havet, i Älvkarleby kommun.
Älven är reglerad och medellågvattenföringen (MLQ 1981–2001) är vid mynningen
99 m3/s (SMHI:s vattenwebb).
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Förutom Dalälven är Tämnarån, Forsmarksån och Olandsån de större vattendragen
som mynnar i havet. Tämnarån har ett högre medellågvattenflöde, 1,6 m3/s medan
de andra åarnas är cirka 0,4 m3/s.
De största vattendrag som mynnar i Mälaren är Fyrisån (MLQ 2,1 m3/s),
Enköpingsån och Örsundaån. Fyrisån är ett av de större avrinningsområdena i
Norra Östersjöns vattendistrikt och flera stora biflöden ansluter: Vendelån,
Björklingeån, Sävjaån och Jumkilsån. Fyrisån är det i särklass värdefullaste
slättlandsvattendraget i Uppsala län och den utgör ett karaktärsexempel på en
nordlig slättlandså.
Tillrinning/flöden och dess årsdynamik
Tillrinningen, det vill säga det vatten som rinner till en sjö, varierar mellan år och under
året, beroende på variation och samspel mellan nederbörd, temperatur, snötäcke,
markfuktighet och avdunstning. För vattendragen ses dock vanligen en återkommande
dynamik under året med högre flöden på hösten, en vårflod i samband med snösmältning
och låga flöden under sommaren.
Vattendragen i länet uppvisar typiska drag i dagens klimat, med tydlig flödestopp på
våren, den så kallade vårfloden, och en relativt lång vegetationsperiod med låga flöden.
Om man jämför med länen i norra Sverige är vintertillrinningen relativt hög. I vattendrag
med låg medelvattenföring kan flödena snabbt reagera på nederbörd.
För att bedöma ett vattendrags potential för uttag, antingen för dricksvattenproduktion eller infiltration, är det viktigt att titta på såväl hur flödena förändras i
ett framtida klimat, som hur det historiskt sett ut.
MLQ m³/s medellågvattenföring – medelvärdet av varje års lägsta
dygnsvattenföring. Observera att data ej är mätt utan modellerat.
Alla Uppsala läns vattendrag, bortsett från Dalälven, har ofta mycket låga flöden
sommartid. Torrår ligger flödena ofta långt under modellerade MLQ. Detta beror
delvis på att låga flöden är svåra att modellera och att stora delar av länet är kraftigt
utdikat. Fyrisån har i perioder flöden under 500 l/s, trots att MLQ ligger kring
1,5 m3/s. Nedan visas flöden för Fyrisån och Olandsån. Mönstret är detsamma även
för Tämnarån.
Lågflöden
Flöde i Fyrisån och Olandsån från 2004–2018 redovisas i diagrammen nedan.
Gråmarkerade perioder motsvarar medellågvattenföring (MLQ) minus ett simulerat
vattenuttag om 9,99 procent, som i många vattenförsörjningsplaner bedömts vara
det maximala uttaget som är ekologiskt hållbart. Underlagsdata kommer från
SMHI:s modellerade flöden med en felmarginal kring 20 procent. Notera att för
Fyrisån sker ett uttag av vatten redan idag ned till ett flöde om 0,5 m3/s, dessa
lågflöden representeras inte i figuren. Det konstateras således att redan i dagens
klimat förekommer perioder med väldigt låga flöden sommartid i Fyrisån.
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Figur 8: Flöde [m3/s] i Fyrisån 2004-2018 (SMHI). Under de gråmarkerade perioden är flödena
låga. Se text ovan för förklaring.
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Figur 9: Flöde i Olandsåns mynning 2004-2018 (SMHI). Olandsån uppvisar samma mönster som
Fyrisån, med låga flöden (gråmarkerade perioder) särskilt sommartid. Ytterligare förklaring finns
i texten ovan bilderna.

Vattenkvalitet i ytvatten
De flesta vattendrag i Uppsala län, hela 92 procent, har måttlig status. Knappt tre
procent har god status medan lika stor andel har otillfredsställande eller dålig status.
Den huvudsakliga orsaken till otillräcklig status är övergödning och hydromorfologisk påverkan. Hälften av sjöarna riskerar att inte uppnå god status på grund av
övergödning. En tiondel av vattendragen i länet har måttlig ekologisk status på
grund av uppmätta halter av särskilda förorenade ämnen (till exempel ammoniak
och nitrat).
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Av länets vattendrag bedöms cirka fem procent ha ej god kemisk status på grund av
uppmätta halter miljögifter (om man bortser från Hg och polybromerade difenyletrar
(PBDE) som är ett nationellt problem). Alla vattendrag i länet har otillfredsställande
kemisk status beroende på att kvicksilver och PBDE uppmäts i för höga halter i fisk
överallt. Kvicksilver härrör från gamla synder både från svensk massaindustri och från
långväga luftburna källor. PBDE, polybromerade difenyletrar, används som
flamskyddsmedel och har också sitt ursprung både i inhemska och utländska källor.
Miljögifter, både organiska och oorganiska, sprids i vår miljö från punktkällor men även
via diffusa utsläpp till följd av mänsklig aktivitet. Utöver detta sker ett naturligt läckage
av vissa miljögifter, till exempel metaller från berggrunden. Punktkällorna är reningsverk,
urban markanvändning, jordbruket och förorenade områden. Av de diffusa källorna
dominerar atmosfärisk deposition.
Svenskt Vatten har utrett vilken vattenkvalitet som är lämplig för dricksvattenförsörjning.
Föreningen publicerade år 2008 Branschriktlinjer för råvattenkvalitet34. Där beskrivs
olika parametrar och lämpliga värden. Färgtal är en parameter där länsstyrelsen har gjort
en avstämning mot tillgängliga data. För de flesta parametrar saknas data i nuläget. För
att utreda om vattnets kvalitet är lämpligt som råvatten behövs analyser under alla
årstider.
En vattenkvalitetsförändring som uppmärksammats som ett problem för dricksvattenförsörjningen är den ökade brunifieringen. Vattnets färg i våra sjöar har blivit påtagligt
brunare de senaste 50 åren. Den bruna färgen beror på organiskt material och järn. Detta
har en negativ påverkan på vattenlevande växter och djur men också för
dricksvattenproduktionen, se mer i avsnitt 5.
Kunskapen om miljögifter i vatten i Uppsala län behöver utökas. Underlag om miljögifter
fås idag genom den nationella och regionala miljöövervakningen, VA-huvudmännens
vattenanalyser samt vattenvårdsförbundens provtagningar. Det har lämnats ett betänkande
över Sveriges miljöövervakning – dess uppgift och organisation för god
miljöförvaltning35. Utredningen lyfter fram vikten av screeninganalyser av miljögifter för
att upptäcka nya miljörisker. Det bör utvecklas metoder för förutsättningslösa screeninganalyser för att identifiera så många ämnen som möjligt och på så sätt upptäcka vilka nya
kemikalier och miljögifter som spridits i miljön. SLU har ett pågående forskningsprojekt
som syftar till att förbättra metoderna att upptäcka farliga ämnen i Mälaren.
De vattenresurser som kan tänkas bli möjliga vattentäkter behöver utredas med avseende
på fler parametrar enligt Svenskt vattens branschriktlinjer nämnda ovan. Dessutom
behöver det beaktas att grundvatten och ytvatten är två olika vattensystem som reagerar
olika på klimatpåverkan,
Yt- och grundvatten påverkar varandra
Yt- och grundvatten påverkar varandra. Ytvatten kan strömma in i grundvattenmagasin,
vilket kallas inducering, och grundvatten strömmar ut i ytvatten i utströmningsområden
och när grundvattennivån är i nivå med ytvattnets vattenyta. Det innebär att
vattenkvaliteten kan påverkas i de olika vattensystemen. Vid låga flöden kan exempelvis
ytvattnets kvalitet försämras och påverka grundvattnets kemiska sammansättning, eller
tvärt om. Både inströmning av ytvatten och utströmning av grundvatten är faktorer som
34

Råvattenkontroll – Krav på vattenkvalitet. Svenskt Vatten. 2008-12-08
Sveriges miljöövervakning – dess uppgift och organisation för en god miljöförvaltning. SOU
2019:22, 29 april 2019
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bör has i åtanke när vattentäkter planeras och när åtgärder för att uppnå god vattenkvalitet
planeras.
Ytvatten för vattenförsörjning idag
Andelen ytvatten som används för dricksvattenförsörjning är lägre än för landet
som helhet. De större förekomsterna av ytvatten som används för detta ändamål är
främst följande sjöar och vattendrag:
• Mälaren, dricksvattenförsörjning i Knivsta kommun (via Norrvatten) och i Håbo
kommun
• Fyrisån och Tämnaren, vatten för konstgjord infiltration i Uppsala kommun
• Tämnarån, vatten för konstgjord infiltration i Tierps kommun
• Långsjön, Länna, Uppsala kommun, samt
• Bruksdammen, Östhammars kommun.
Vid en genomgång av registrerade domar för uttag av vatten samt övrig information så
används en del vattendrag och sjöar för andra ändamål än dricksvatten, exempel
industrier, golfbanor och jordbruk. Några av de större uttagen som kan nämnas är:
•
•
•

Industriändamål: Dalälven, Gimo damm
Jordbruksändamål: Olandsån, Tämnarån
Golfbanor: Mälaren, Östhammarsfjärden

Det saknas en fullständig bild över vattenuttag från ytvatten eftersom alla uttag inte
kräver tillstånd. Lagstiftningens utformning gör det även möjligt för verksamhetsutövare att undantas från anmälnings- eller tillståndsplikten om verksamhetsutövaren bedömer att varken enskilda eller allmänna intressen skadas av vattenuttaget. Många små uttag av ytvatten för bevattning sker utan att dessa anmäls eller
tillståndsprövas. SMHI genomför ett regeringsuppdrag att utreda hur alla
vattenuttag kan kartläggas, i syfte att få bättre underlag och kunna planera för
situationer med vattenbrist36. Bättre kunskap om läget ger också möjlighet till mer
korrekta beräkningar av framtidens vattentillgång.
Klimatförändringarna medför förändringar i flöden i vattendrag samt årstidsförloppen.
Det får stor betydelse för vattenförsörjning, miljö och biologisk mångfald,
översvämningsrisker och vattenkraftsproduktion.
Saltvatten
Havsvattnet längs Uppsala läns kust är indelat i cirka 20 stycken olika
vattenförekomster från Skutskärsfjärden vid Dalälvens mynning i norr till
Järsjöviken och Edeboviken i söder. Dessa vattenförekomster varierar i storlek och
andra hydromorfologiska egenskaper såsom vattendjup. De är också olika
påverkade av miljöproblem som till exempelvis övergödning. Generellt ligger de
mest påverkade vattenförekomsterna längre in mot kusten och har mer begränsat
vattenutbyte. Uppsala läns kustvatten har alla måttlig eller sämre status. Det är
främst övergödning som sänker övergripande statusen i samtliga vattenförekomster.
För organiska miljögifter längs kusten har det tidigare år uppmätts dioxiner på flera
ställen i sediment och på vissa ställen även i fisk. Ny provtagning behövs för att

36

SMHI:s nyhetsarkiv
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utreda om föroreningsnivåerna kvarstår. Det gäller till exempel Skutskärsfjärden,
Karlholmsfjärden, Östhammarsfjärden, Öregrundsgrepen och Lövstabukten.
Havsvatten är idag ingen använd råvattenresurs för dricksvattenproduktion i länet,
förutom att det finns enstaka privata avsaltningsanläggningar i fritidshusområden eller
bebyggelse nära kusten, främst i Östhammars kommun. Havsvatten används som
kylvatten till Forsmarks kärnkraftverk och dessutom har en golfbana en vattendom för
uttag av vatten till bevattning.
På senare år har avsaltningsverk för dricksvattenförsörjning anlagts både på Öland, i
Borgholms kommun, samt på Gotland. Dessa områden påminner om Uppsala läns
kustområden, då det är kustområden med få vattenresurser och risk för vattenbrist samt
stora säsongsvariationer i vattenbehov, på grund av att antalet sommarboende är stort och
att områdena är attraktiva för turister. Främst Östhammars kommun är den kommun som
bedöms ha störst behov av mer dricksvatten i kustområdet. Kommunen har också beslutat
att påbörja en förstudie om avsaltningsverk inom kommunen samt för diskussioner med
Norrtälje kommun om eventuell samverkan.
Hälsorisker med avsaltat dricksvatten har diskuterats i media. Livsmedelsverket har tagit
fram en riskhantering gällande avsaltat vatten och gör bland annat bedömningen att
dricksvatten som avsaltats genom omvänd osmos varken medför positiva eller negativa
hälsoeffekter på befolkningen med avseende på mineralerna kalcium, kalium och
magnesium37.
Länsstyrelsen har samlat in erfarenheter från anläggningar och prövningarna av
avsaltningsverken i Sanda på Öland i Borgholms kommun, Herrvik på Gotlands ostkust
samt Sveriges hittills största bräckvattenverk i Kvarnåkershamn på Gotlands sydvästkust.
Några faktorer av betydelse vid anläggning av avsaltningsverk är:
• Strategisk placering av vattenverket med hänsyn till tillgänglig infrastruktur och
befintligt VA-nät
• Risker, omgivande verksamheter, farleder etc
• Naturvärden
• Vattentemperatur (djup) vid intag
• Vattenkvalitet
• Föroreningar
Erfarenheter från projekt i Sverige kan hämtas från Borgholms kommun och Region
Gotland.
Vattenskyddsområden
Vattenskyddsområden finns för den största delen av länets vattentäkter, men inte alla. En
stor del av föreskrifterna beslutades före 1980 samt även innan miljöbalken trädde i kraft
1999. Därutöver finns det beslut innehållande skyddsföreskrifter som inte är funktionella
och ändamålsenliga, varför områdena utsätts för onödiga risker.

37
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Beslut om vattenskyddsområden

31%

34%

35%
Antal innan 1980

Antal 1980-1999

Antal efter 2000

Figur 10: Diagram som visar när beslut om vattenskyddsområden fattats i länet.
Länsstyrelsen har ett antal pågående ärenden som gäller ansökningar om att inrätta
vattenskyddsområden i Heby och Håbo kommuner. Även i Östhammars kommun pågår
revideringar av befintliga vattenskyddsområden.
Vattenskyddsområden är ett verktyg för att skydda de grundvattenresurser vi har.
Huvudstrategin i vattenförsörjningsplanen är att rätt avgränsade vattenskyddsområden
och funktionella föreskrifter är nödvändigt. Flera kommuner har i sina VA-planer lyft
fram att det finns ett behov av att revidera vattenskyddsområdena. De vattenskyddsområden som är högt prioriterade att se över är de:
•

som används, och används av många individer eller stor andel av
kommuninvånarna,

•

där markanvändningen har förändrats sedan föreskrifterna beslutades och fler
risker eller påverkanskällor har tillkommit,

•

som omfattar vattenresurser med hög kapacitet,

•

där föreskrifterna inte är ändamålsenliga, det vill säga inte skyddar vattenresursen
i den utsträckning som är möjlig, samt

•

där vattenskyddsföreskrifterna är inskrivna i domar.

Havs- och vattenmyndigheten vägleder om vattenskyddsområden38 och har tagit fram en
checklista och vägledning. HaV har också under 2019 haft en remiss om principer för
riskbedömning i arbetet med vattenskyddsområden39. I länsstyrelsens roll ingår också
vägledning och tidiga dialoger kring hur utredningar och ansökningshandlingar kan
utformas för nya eller reviderade vattenskyddsområden. Dessutom hänger ofta avloppsoch vattenfrågorna, samt tillsyn enligt lagen om allmänna vattentjänster, ihop.
Länsstyrelsens ambition är att prioritera ett mer proaktivt arbete och föreslår därför som
en åtgärd att årliga dialogmöten ska genomföras med kommunerna.

38

Havs- och vattenmyndighetens webbplats
Principer för riskbedömning i arbetet med vattenskyddsområde Havs- och vattenmyndighetens
ärende 3271-2019
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Länsstyrelsen har också i arbetet med vattenförsörjningsplanen sett ett behov av att
processen med att inrätta vattenskyddsområden behöver tydliggöras och tillgängliggöras
för bland annat andra aktörer inom kommunen som inte deltagit i ansökan om
vattenskyddsområden. Länsstyrelsen föreslår därför som en åtgärd att ge information om
hur samrådet av den aktuella ansökan kommer att gå till samt en ungefärlig tidplan.
Dokumentet kan komma att innehålla följande delar:
•

Hur länsstyrelsen kommer att prioritera mellan ansökningar om
vattenskyddsområden.

•

Hur länsstyrelsen avser kommunicera ärende om vattenskyddsområden.
o ungefärlig tidplan
o de olika momenten som ska gås igenom och vilka som involverar
kommunen,
o hur en förändrad tidplan ska kommuniceras

Riksintresse – anläggningar för dricksvattenförsörjning
Uppsalaåsens dricksvattenanläggningar är utpekade som område av riksintresse för
dricksvattenanläggningar enligt 3 kap. 8 1 MB40. Havs- och vattenmyndigheten är
sektorsmyndighet som beslutar om att peka ut områden av riksintresse. Till beslutet hör
en värdebeskrivning som bland annat. beskriver värdena sårbarhet och hot.
Kriterierna för att peka ut områden och anläggningar av riksintresse var bland annat att
anläggningarna minska ska användas av 50 000 personer. Nya anläggningar i länet kan
komma att uppfylla kriterierna. Det är Havs- och vattenmyndigheten som beslutar om
riksintressen, utifrån underlag som sammanställs av länsstyrelsen. Kommuner och VAhuvudmän får lämna synpunkter på underlagen.

40

Havs- och vattenmyndigheten. Riksintresse för anläggningar för vattenförsörjning.
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5. Klimatförändringarnas påverkan på yt- och grundvatten i Uppsala
län
Klimatförändringarna innebär redan idag att förutsättningarna för en trygg dricksvattenförsörjning påverkas, vilket är en av anledningarna till att denna vattenförsörjningsplan
tas fram. Delbetänkandet till dricksvattenutredningen Klimatförändringar och
dricksvattenförsörjningen (SOU 2015:51)41 bedömer att effekterna blir alltmer uttalade i
takt med att klimatförändringarna fortgår. Livsmedelsverket har tagit fram en handbok
för klimatanpassad dricksvattenförsörjning. I den beskrivs också olika klimateffekters
påverkan på dricksvattenförsörjningen och dess olika delprocesser42.
Ovan nämnda kunskapsunderlag har använts i arbetet tillsammans med de länsvisa
klimatanalyserna från SMHI43. Utifrån den länsvisa klimatanalysen samt uppdaterade
underlag från SMHI och SGU har SMHI tagit fram ett underlag om
klimatförändringarnas påverkan på vattenresurserna i Uppsala län.44 Länet har delats in i
tre olika typområden utifrån de olika förutsättningarna: Mälardalen, Inland och Kust.

Figur 11: Länets indelning i tre typområden för att beskriva klimatförändringarna och dess
påverkan på vattenresurser

De tre typområdena blir påverkade på liknande sätt i ett förändrat klimat, med vissa små
skillnader. Vid kusten förväntas en större ökning av nederbörd än i resterande länet, trots
en ökning i länet generellt. Mälardalen kommer fortsatt att ha längst vegetationsperiod,
41

Klimatförändringar och dricksvattenförsörjning. SOU 2015:51. Publicerad 1 juni 2015.
Handbok för klimatanpassad försörjning av dricksvatten. Livsmedelsverket 2019 version I.
43
Framtidsklimat i Uppsala län. SMHI 2015.
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Klimatförändringarnas påverkan på vattenresurser i Uppsala län. SMHI rapport nr 2018-45.
42

34
396

Utkast Regional vattenförsörjningsplan för Uppsala län
men den blir längre även i de andra typområdena. De södra delarna av Inlandet fortsätter
att vara torrast i länet även i ett framtida klimat.
När klimatscenarier används är det viktigt att tänka på att det generellt är genomsnittliga
förhållanden för en längre period som redovisas. Det kommer fortfarande att finnas stora
variationer mellan olika år. För att ha en god beredskap inför framtiden är det viktigt att
utgå ifrån att avvikelserna blir minst lika stora som de varit tidigare.
Här följer en presentation av möjliga konsekvenser på vattenresurserna av ett framtida
klimat i Uppsala län indelat i de tre typområdena. Underlag har hämtats från ovan
angivna källor.
Försämrad vattenkvalitet
Brunifiering
Vattnets färg i våra sjöar har blivit påtagligt brunare de senast 50 åren. Den bruna färgen
beror på organiskt material och järn. Detta har en negativ påverkan på vattenlevande
växter och djur men också för dricksvattenproduktionen. När råvattnet blir brunare och av
sämre kvalitet så behöver vattenverken använda mer kemikalier och även lägga till fler
steg i reningsprocessen för att nå god kvalitet på dricksvattnet. Det organiska materialet
sätter sig också i vattenledningarna, vilket innebär en ökad risk för bakterietillväxt som i
sin tur kan innebära en hälsofara. Sammantaget innebär det både högre kostnader och
högre risk för oönskade hälsoeffekter. I Dalälven har en ökad trend av COD noterats
genom analys från data i databas som SLU har värdskapet för, Miljödata MVM, som nås
via miljödata.slu.se/mvm. Trenden har dock inte klarlagts statistiskt.
Spridning av smittoämnen
Livsmedelsverket har konstaterat att spridningen av mikroorganismer (virus, bakterier
och protozoer) i vatten utgör reella hot i Sverige. Sjukdomsutbrott och utredningar i
anslutning till dessa visar att norovirus, bakterier av typen Campylobacter samt de
parasitära protozoerna Giardia och Cryptosporidium är särskilt relevanta för svensk del.
Risken är störst där vattenresursen är recipient för avloppsvatten, viket är fallet i bland
annat Mälaren, Tämnarån och Olandsån.
Det varmare klimatet med högre temperaturer under sommartid kan öka risken för
algblomning. Livsmedelsverket anger att det finns risker när temperaturen i
råvatten/dricksvatten överstiger 25 grader eftersom bakterien Legionella kan växa till.
Framtidscenarierna för temperatur visar genomgående att den blir högre i länet under
sommartid. I kombination med mycket grunda sjöar kan temperaturhöjningen bli
problematisk, särskilt om sjöarna är så grunda att de helt saknar språngskikt mellan varmt
och kallt vatten under sommartid (språngskikt är den skarpa gränsen mellan varmt
ytvatten och kallt bottenvatten)45. Att riskerna är större med grunda sjöar är en anledning
till att inga sådana rekommenderas som lämpligt råvatten i länet, se avsnitt 10.
Kommuner med ytvatten, exempelvis Håbo, bör se över djupet för vattenintaget.
Översvämningar och skyfall
Risken för skyfall, liksom översvämningar, förväntas öka i framtiden, vilket i sin tur kan
öka risken för att markföroreningar i förorenade områden kan spridas till yt- eller
grundvatten.
45

Sveriges sjöar. Faktablad nr. 39. SMHI 2009.
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Länsstyrelsen har bedömt riskerna för spridning av markföroreningar utifrån de
översvämningskarteringar som finns46. Risken är störst i Uppsala stad där översvämning
av Fyrisån kan leda till att föroreningar sprids till Fyrisån och Mälaren. Även i Tierp
finns risk för spridning av föroreningar till Tämnarån. Inom ramen för arbetet med
översvämningsdirektivet för Fyrisån har en åtgärd varit att ta fram underlag som visar
vilka förorenade områden som också är riskområden för översvämning samt kartlägga
vilka ämnen som kan spridas från dessa områden vid en översvämning. Arbetet har
genomförts av länsstyrelsen och Uppsala kommun. Det kan finnas ett behov av liknande
utredningar på fler ställen i länet.
Länsstyrelsen föreslår som åtgärd en ökad inventering av potentiellt förorenade områden i
de två högsta riskklasserna.
Vattenflöden och årsdynamik
I ett framtida klimat förväntas både flöden och årsdynamiken förändras. Enligt scenarier
från SMHI kommer den största förändringen av den lokala tillrinningen, liksom för den
totala tillrinningen, att ske under vinterperioden. Det beror på att nederbörden under
vintern väntas öka och högre temperaturer gör att nederbörden inte lagras som snö utan
istället rinner av vintertid.
Mot mitten av seklet ses en generell ökning över hela länet, men med vissa variationer.
Ökningen fortsätter mot slutet av seklet. Den lokala tillrinningen under våren väntas
istället minska eftersom temperaturen och således även avdunstningen förväntas öka.
Därmed uteblir också vårflödestoppen. Enligt framtidsscenarierna kommer den typiska
vårfloden att minska kraftigt eller helt försvinna. Den totala medeltillrinningen under
vårmånaderna förväntas minska med cirka 20–25 procent i slutet av seklet.
Flödet i länets vattendrag förväntas bli lägre under sommaren på grund av
klimatförändringarna. Med Fyrisån som exempel pekar framtidsscenarierna på att
medeltillrinningen på sommaren blir mindre i Fyrisån i båda scenarierna (vänstra figuren)
samt att antal dagar med lågflöden ökar (höger figur).

Figur 12: a) Scenario för framtida medeltillrinning, förändring i %, i Fyrisån
b) scenarier för antalet dagar med lågflöden i Fyrisån

Framtida klimat ger en längre säsong med lägre flöden vilket kan kopplas till en längre
vegetationsperiod. Växterna tar mer vatten och det når då inte vattendragen. Det beräknas
46

Länsstyrelsens information om översvämningsrisker
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också bli en tydlig förskjutning så att de låga flödena uppträder tidigare och det beräknas
bli en snabbare påfyllning mot hösten än tidigare.
RCP (Representative concentration pathways) är scenarier över hur växthuseffekten
kommer fortsätta att öka i framtiden. RCP 8.5 motsvarar fortsatt höga utsläpp av koldioxid.
RCP 4.5 innebär att koldioxidutsläppen ökar fram till år 2040 men sedan avtar.

RCP8.5-scenariot ger högre tillrinning på vintern och lägre tillrinning på sommaren samt
längre period med låg tillrinning än vad RCP4.5-scenariot ger. Det är viktigt att komma
ihåg att variationen mellan år är stor.
Grundvattenbildning
Klimatparametrarna nederbörd och temperatur är styrande för grundvattenbildningen. Det
är risk för minskad grundvattenbildning i hela länet men minskningen förväntas bli störst
i de sydvästra delarna inom typområde Mälaren. Hur stora effekterna blir på
vattenförsörjningen av den minskade grundvattenbildningen beror också på om
grundvattenmagasinen är stora och långsamreagerande eller små och snabbreagerande.

Figur 13: grundvattenbildning i ett förändrat klimat. I kartan till vänster ses stora
långsamreagerande magasin och till höger små snabbreagerande magasin i morän.

Små snabbreagerande magasin reagerar snabbt på förändringar i nederbörd och de har
liten magasinförmåga. De finns främst i morän. Enligt SGU minskar grundvattenbildningen med 5–10 procent till följd av klimatförändringarna i de norra och mellersta
delen av länet men upp till 20 procent i de södra delarna47 i magasin i morän (se figur
ovan). Variationerna mellan år kan dock vara stora. Länets magasin i de två åsarna
bedöms huvudsakligen vara stora och långsamreagerande och där förväntas
förändringarna bli 5–15 procent mindre grundvattenbildning i ett framtida klimat.
47

Grundvattenbildning och grundvattentillgång i Sverige. SGU. RR 2017:
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SMHI drar följande slutsatser för stora långsamreagerande grundvattenmagasin i länet
utifrån SGU:s rapport Grundvattennivåer i ett förändrat klimat – nya klimatscenarier48.
•

Sänkta årsmedelnivåer

•

Grundvattnets max- och miniminivåer minskar

•

Nivåfluktuationerna beräknas öka

Grundvattenmagasinen i Uppsalaåsen bedöms som långsamreagerande då magasinens
mäktighet är stor. Grundvattnets genomsnittliga variationsmönster under året (regim)
förväntas ändras i ett framtida klimat med bland annat sänkta grundvattennivåer under
våren samt minskad grundvattenbildning, vilket påverkar möjligheten att ta ut vatten.
Hållbart uttag av grundvatten behöver säkerställas genom både nivåövervakning och
råvattenkontroller. Råvattenkontrollen är viktig eftersom kvaliteten kan förändras efter
perioder med låga grundvattennivåer.
Liksom magasinen i Uppsalaåsen bedöms magasinen i Enköpingsåsen/Dalkarlsåsen vara
stora och långsamreagerande och kan påverkas av minskad grundvattenbildning i ett
framtida klimat. Särskilt den södra delen i Enköpings kommun bedöms vara mest sårbar
för detta.
Grundvattenbildning i ett framtida klimat är ett område där kunskapen behöver utvecklas
och där nya regionala scenerier behöver tas fram, eftersom den minskade
grundvattenbildningen kan leda till kvalitets- eller kapacitetsproblem. Föroreningar kan
koncentreras och det kan bli förändrade flöden med inflöden av förorenat ytvatten. Även
naturliga processer som påverkas av klimatförändringarna kan förändra
grundvattenkemin då grundvattennivån förändras. Läs mer i SGU:s rapport Klimatets
påverkan på koncentrationer av kemiska ämnen i grundvatten (2012:27)49:
SGU har fått i uppdrag att fördubbla antalet mätstationer för nivåövervakning, vilket
kommer att ge bättre underlag till prognoser för grundvattennivåer. Som en åtgärd i
denna plan föreslås att kommuner och VA-huvudmän utökar nivåmätningarna i
vattenresurserna även utanför avsänkningstratten, för att få underlag och se trender på hur
vattennivåerna ändras.
Stigande havsnivåer
Mälaren är den viktigaste ytvattentäkten för Mälardalsregionen. Det förändrade
klimatet gör att Östersjöns nivåer i framtiden kommer stiga vilket får konsekvenser
för Mälaren som mynnar ut i Saltsjön och Södertälje kanal.
Länsstyrelserna kring Mälaren tog i en förstudie från 2011 fram tre alternativ för
hur detta kan hanteras på lång sikt, bortom 210050:
• Mälaren tillåts återgå som havsvik, vilket kräver ny dricksvattentäkt alternativt ny
teknik för dricksvattenproduktion.
• Mälaren höjs i samma takt som havet, vilket innebär stor påverkan på bebyggelse
och infrastruktur runt sjön.
• Barriärer och vallar byggs i skärgården.

48

Grundvattennivåer i ett förändrat klimat – nya klimatscenarier. SGU-rapport 2015:19
Klimatets påverkan på koncentrationer av kemiska ämnen i grundvatten. SGU-rapport 2012:27
50
Mälaren om 100 år – förstudie om dricksvattentäkten Mälaren i framtiden. Länsstyrelserna.
49
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Konsekvenserna kommer att bli stora oavsett vilket alternativ som väljs, det är
därför av stor vikt att beslut om hantering fattas snarast för att underlätta en
långsiktigt hållbar planering. I framtiden kommer det bli vanligare med låga nivåer
i Mälaren, vilket kan påverka bland annat sjöfarten. Vattentemperaturen kommer
även att stiga och perioden med istäcke kommer att minska. Detta påverkar
Mälarens ekosystem och även råvattenkvaliteten då det kan leda till bland annat
ökad brunifiering.
Länsstyrelserna kring Mälaren har tagit fram en rapport, Mälaren om hundra år51,
som syftar till att lyfta frågan om klimatförändringarna och vilka konsekvenser en
höjning av havsnivån kan få på Mälaren som dricksvattentäkt på lång sikt. Utifrån
rapportens resultat har länsstyrelserna uppvaktat regeringen med två skrivelser för
att lyfta behovet av en utredning för åtgärder så att Mälaren även fortsatt ska kunna
vara en av landets viktigaste ytvattentäkter. Under 2020 arbetar länsstyrelserna
kring Mälaren med ett nytt underlag till regeringsuppvaktning, vilket är en åtgärd
som lyfts fram i denna plan.
Stigande havsnivåer påverkar också kustzonen i länet, och främst vattenförsörjningen,
genom risken för saltvatteninträngning. Det kan leda till ett större behov av att inrätta
verksamhetsområden med kommunalt vatten.
Vid planering av eventuellt kustnära avsaltningsverk måste havsnivåhöjningen beaktas
liksom den förändring i salthalt som förväntas. Salthalten idag i havet utanför länets kust
bedöms vara 5 promille. SMHI:s bedömning är att salthalten i ytvatten förväntas minska
med cirka 1,2 g/kg i våra kustvatten vid RCP 8.5. Det pågår ett projekt, ClimeMarine,
med många statliga aktörer, till exempel SGU, SMHI och HaV men också Göteborgs
universitet, om effekterna av klimatförändringarna i marin planering. Inom programmet
ska det utredas hur salthalten bedöms förändras i ett framtida klimat, en faktor som kan
ha betydelse för behovet av energi för att producera dricksvatten från havsvatten.
Ökade temperaturer och längre växtsäsong
Beroende på vilken klimatmodell och scenario som används kan resultatet visa på både
torrare och blötare somrar i framtiden än idag. Många modeller förespår större
variationer. Klimatanalyser pekar på att antalet dagar med lågflöden förväntas
förekomma oftare och att framtidens klimat kommer att ge torrare somrar och blötare
vintrar med mer nederbörd i form av regn än snö.52)
För lantbrukarna i Uppsala län kommer klimatförändringarna med stor sannolikhet att
leda till förändrade förutsättningar både för växt- och djurproduktion och de kommer
sannolikt att behöva göra anpassningsåtgärder i sin nuvarande verksamhet.
En längre växtsäsong kan ge möjlighet att odla andra grödor samtidigt som en förändrad
dynamik i nederbörden över säsongerna, ger nya risker såväl som utmaningar. Kanske
kan förändrade förutsättningar på grund av klimatförändringar göra att odling av två
grödor per säsong blir aktuellt, vilket kan ge ett ökat behov av bevattning. Samtidigt kan
växtförädling och användandet av mindre vattenkrävande sorter bidra till mindre behov
av bevattning i stället.

51
52

Mälaren om hundra år. Länsstyrelserna runt Mälaren, 2011.
Klimatanpassning av jordbruket. Information på Jordbruksverkets webbplats.
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Sammanfattning av de viktigaste konsekvenser av klimatförändringarna för
dricksvattenförsörjningen i de olika typområdena:
Mälardalen:
• sämre råvattenkvalitet i ytvatten som kan påverka reningsprocesserna i
vattenverket. Djupet på intaget bör ses över,
• stigande havsnivåer påverkar vattenförsörjningen på lång sikt om Mälaren inte
kan nyttjas som dricksvattentäkt,
• vattenbrist på grund av låga flöden i ytvatten under sommarmånaderna kan få
konsekvenser för möjlighet till konstgjord infiltration samt jordbrukets behov. Det
kan leda till ett ökat behov av magasinering av ytvatten från den mer
nederbördsrika vintern till sommaren,
• stabiliteten längs Mälarens stränder kan påverkas av erosion, ras och skred vilket
kan leda till ökad risk för skador på strandnära anläggningar och ledningsdragningar, och
• minskad grundvattenbildning kan påverka både kvantitet och kvaliteten på vattnet
i Enköpingsåsen.
Inlandet:
• ökat behov av att skydda grundvattenförekomsterna, eftersom det är i detta
område som de största förekomsterna finns,
• längre växtsäsong kan innebära högre produktion inom jordbrukssektorn, vilken
kan motverkas av risk för vattenbrist i mark- och ytvatten. Fortsätter vi odla de
grödor som finns idag kommer bevattningsbehoven att öka. En åtgärd kan vara att
magasinera vatten från vinter till sommar,
• ökad nederbörd och ökad risk för skyfall kan leda till ökad risk för spridning av
föroreningar, och
• en eventuell brist på vatten i Tämnaren samt låga flöden i Fyrisån i framtiden kan
komma att påverka möjligheten till uttag av vatten för infiltration till
Uppsalaåsen.
Kust
•

minskad grundvattenbildning i de mindre grundvattenförekomsterna kan leda till
vattenbrist samt kvalitetsproblem och saltvatteninträngning om det sker överuttag,
• havsnivån förändras vilket kan leda till ökad risk för saltvatteninträngning i
borrade brunnar nära kusten och i och med det ett ökat behov av kommunal
vattenförsörjning och inrättande av fler, eller utökade, kommunala
verksamhetsområden,
• låga flöden i vattendragen på sommaren kan minska möjligheten för uttag till
bevattning och infiltration, och
• kustområdet får mest nederbörd i dagens och framtidens klimat vilket kan leda till
spridning av föroreningar.
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6. Risker
Det finns ett antal risker kopplat till dricksvatten. Förutom tidigare nämnda risker, såsom
klimatförändringar och kapacitetsbegränsningar i vattenledningar, finns på grund av
dricksvattnets centrala roll i människors liv och hälsa en risk att uppsåtlig förorening av
dricksvatten kan ske. Dricksvattenförsörjning är en samhällsviktig verksamhet och en
robust vattenförsörjning har även betydelse för samhällets försvarsförmåga. I denna
vattenförsörjningsplan har vi valt att enbart fokusera på fredstida risker och inte på
avsiktlig skadegörelse.
Risk definieras ofta som sannolikheten gånger konsekvensen. I detta dokument används
risk mer vardagligt och olika risker värderas inte eller jämförs med varandra. Utgångspunkten har varit att identifiera relevanta åtgärder för att minska både sannolikhet och
konsekvenser av olyckor, översvämningar etcetera.
Nedan presenteras ett urval av risker som kan hota vårt dricksvatten.
Avsaknad av reservvattentäkter
Ett hot mot vattenförsörjningen är avsaknaden av redundanta vattenförsörjningssystem. I de fall där det saknas reservvattentäkter eller där alternativa ledningar in i
en kommuns vattenledningsnät saknas blir vattenförsörjningen betydligt mer sårbar
för andra yttre risker. Avsaknad av reservvatten är en sårbarhet som kommunerna
bör beakta i sina risk- och sårbarhetsanalyser. Utifrån de behov som kommunen
identifierar för att stärka dricksvattenförsörjningen bör sedan åtgärder vidtas.
Vattenbrist
Vattenbrist är kopplat till behovet av vatten i ett område och uppstår när behovet är större
än tillgången. Vattenbristen kan vara av olika typer och bero på olika orsaker och har
under 2016–2018 uppmärksammats i samband med väderförhållanden med låg nederbörd
och/eller hög temperatur. Internationellt definieras vattenstress för ett land när den årliga
tillgången är mindre än 1 700 m3/pers. I Sverige nämns ofta olika typer av vattenbrist.
Råvattenbrist
•

när det är låga flöden i sjöar och vattendrag eller låga grundvattennivåer som inte
medger planerade/beräknade vattenuttag.

Kapacitetsbrist
•

Bristande kapacitet i vattenverken som inte kan producera de volymer som
önskas. Detta kan ske under våren/sommaren då förbrukningen ökar på grund av
exempelvis bevattning, påfyllnad av pooler med mera.

•

Vattendomen begränsar kapaciteten. Ny vattendom behövs för att ta ut vatten och
producera större volymer.

•

Brist i distributionsnätet kan också föreligga av samma orsaker som anges ovan.

Risken för råvattenbrist är det som i huvudsak beskrivs i denna vattenförsörjningsplan.
Vattenbrist som beror på att efterfrågan ökar på grund av ett stort antal planerade nya
bostäder tas upp i avsnittet ”Länets utmaningar…” samt ”Kan man bygga överallt”.
De delar av länet som är mest sårbara för råvattenbrist, med dagens vattenförsörjning från
grundvattenmagasin, är kustområdena och Östhammars kommun där det finns
övervägande små och snabbreagerande grundvattenmagasin. Även i Mälardalen finns
risker bland annat i södra delen av Enköpingsåsen. Förhöjda kloridhalter har upptäckts i
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flera av de mindre grundvattenmagasinen i kustområdet vilket kan vara ett tecken på ett
ohållbart uttag. Flera vattenförekomster (nio stycken) har fått dålig kvantitativ status i den
pågående statusklassningen.
Alla kommuner och VA-huvudmän bör ha en strategi för att utfärda bevattningsförbud
vid risk för vattenbrist.
När det gäller enskild vattenförsörjning så visar SGU:s underlag om grundvattentillgång
för enskild vattenförsörjning att de mest sårbara områdena är området vid Öregrund och
Gräsö, Hållnäshalvön samt Mälardalen och södra delarna av länet. Även området kring
Järlåsa utmärker sig. Alla de nämna områdena har sämre förutsättningar för att klara av
längre perioder utan grundvattenbildning jämfört med resten av länet.
SMHI har under 2019 redovisat riskkartor för mark- och ytvatten. Klass 1 (blå) är låg risk
för markvattenbrist respektive ytvattenbrist och 5 hög risk (röd)53.

Figur 14: a) Risk för markvattenbrist. b) risk för vattenbrist i ytvatten, SMHI, 2019

Kartan ovan visar att det är hög risk för vattenbrist i ytvatten i stora delar av vårt län. Det
kan komma att påverka jordbruket, förutsättningarna för bevattning samt uttag av
ytvatten för andra ändamål som exempelvis industrier. Det påverkar också förutsättningarna för att använda ytvatten för konstgjord infiltration.
SMHI har i en studie från 2019 undersökt åtgärder för att motverka vattenbrist i
ytvattentäkter54 genom att påverka lågflödena. Den effektivaste åtgärden för att utnyttja
53

Sveriges vattentillgång utifrån perspektivet vattenbrist och torka, Hydrologi Nr 120, SMHI 2019
Modellstudie för att undersöka åtgärder som påverkar lågflöden – Delrapport 2 i regeringsuppdrag
om åtgärder för att motverka vattenbrist i vattentäkter. SMHI, Hydrologi 121, 2019
54
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ett områdes vatten är att använda sjöar som reglermagasin för att säkra vattentillgången i
vattentäkten. Att utföra åtgärder på diken och andra vattendrag kan ha en lokal effekt,
men ger inte tillräckligt stor effekt för att påverka vattenflödena i större skala. Att anlägga
våtmarker har också främst en lokal effekt, eftersom det krävs så stora arealer våtmark för
att ge effekt på vattentillgången i ytvattentäkter. För att ha en ytvattentäkt krävs det stora
flöden/volymer och åtgärderna kan ha en effekt om ytvatten används i mindre skala för
vattenförsörjning för något annat ändamål.
I avsnittet om länets utmaningar visas en karta med vattenbrist ur olika perspektiv.
Överuttag av grundvatten och risk för saltvatteninträngning
Saltvatteninträngning
Orsaken till ökade kloridhalter i grundvatten kan vara inträngning av relikt havsvatten,
vägsalt eller direkt inträngning av havsvatten. Inträngningen av havsvatten kan bero på
överuttag av grundvatten. SGU har tagit fram en nationell modell55 och konstaterar att de
faktorer som visade sig ha störst betydelse för att förklara kloridhalten är:
•
•
•
•

det geografiska läget (nord-sydlig riktning och höjden över havet),
den marina gränsen,
avstånd till väg och
avstånd till kust.

SGU har sett att kloridhalten avtar norrut i landet och med ökande höjd över havet. I
låglänta områden är kloridhalterna högre under den marina gränsen än över densamma.
Närheten till kust, ungefär 200 meter, innebär ökad risk för inträngning av ytvatten med
mycket höga salthalter. Modellen kommer att utvärderas och kan komma att justeras
något. I länet är risken för saltvatteninträngning störst i kustområdet, men det finns också
en måttlig risk i stora delar av Mälardalen samt i Tierps, Östhammars och östra delen av
Uppsala kommun.
Risken för saltvatteninträngning finns både i enskilda bergborrade brunnar och i grundvattenmagasin där överuttag kan leda till att relikt havsvatten kommer upp. Nio stycken
grundvattenförekomster i länet har enligt riskbedömningen i samband med statusklassningen förhöjda kloridhalter som bedöms vara ett resultat av överuttag
identifierades. Huvuddelen av dessa finns i Östhammars kommun.
SGU har presenterat en karta över sannolikheten för salt grundvatten i bergborrade
brunnar i länet. Sannolikheten är hög i främst kustområdet, längs med trafikerade vägar
och i delar av Mälardalen. Livsmedelsverket har inget riktvärde för när vattnet är otjänligt
med avseende på klorid i enskilda brunnar. Det är tjänligt med anmärkning, med
avseende på teknisk anläggning vid 100 mg/l, eftersom det kan påskynda korrosion. Vid
300 mg/l finns även en estetisk grund för anmärkningen56.

55
56

SGU information om nationell bedömning av saltvattenrisk
Livsmedelsverkets råd om enskild vattenförsörjning, mars 2015
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Figur 15: SGU:s bedömning av sannolikhet för salt grundvatten i bergborrade brunnar i Uppsala
län, bild från SGUs presentation 24 april 2019.

Risker för föroreningar
Infrastruktur
Genom länet går stora infrastrukturleder som korsar både ytvatten och
grundvattenförekomster. Vissa av dessa transportleder är utpekade transportleder
för farligt gods, vilket innebär ytterligare risker för utsläpp i samband med olyckor.
På järnväg är de största stråken Ostkustbanan, Mälarbanan och Dalabanan. Många
av de stora statliga vägarna är också utpekade som rekommenderad väg för farligt
gods. Konsekvenserna för vattenförsörjningen eller vattenförekomsterna av en
olycka beror på vilket farligt gods det är, var det läcker ut samt i vilken omfattning.
Trafikverket har genomfört en nationell riskanalys i syfte att identifiera områden
där åtgärder kan behöva vidtas för att minska konsekvenserna av en olycka med
utsläpp av drivmedel eller kemikalier.
Dessa områden är:
• E18 i Bålsta – fördjupad riskanalys och ÅVS pågår
• E18 vid Munksundet i Enköpings kommun
• Väg 600 i Uppsala kommun
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•
•
•
•

Väg 55 Bärbyleden, Uppsala kommun
E4 Väster om Storvreta, Uppsala kommun
E4 vid Läby, Uppsala kommun
Väg 76 i Skutskär, Älvkarleby kommun

Vilka skyddsåtgärder som blir aktuella inom respektive område ska utredas genom
åtgärdsvalsstudier.
I länet finns ytterligare två vattentäkter: en i Östhammars kommun och en i Enköping i
närheten av statliga vägar. Trafikverket (då det var Vägverket) har tidigare utrett förslag
till skyddsåtgärder för att skydda vattentäkten mot utsläpp av föroreningar. Dessa fick låg
prioritet i den nationella riskbedömningen, nämnd ovan, sannolikt på grund av låg
årsmedelsdygnstrafik ÅDT. Vattentäkter är dock av väldigt stor betydelse för de enskilda
kommunerna eftersom det finns få alternativa vattentäkter och det är angeläget att utreda
vidare om de kan få en högre prioritet. Vägar innebär inte bara ökade olycksrisker utan
även risk för att vägsalt sprids till vattentäkten, se avsnitt nedan.
Trafikverket arbetar med en nationell översiktlig riskanalys för vägar kopplat till ytvatten
med betydelse för dricksvattenförsörjning. Ytvatten som förslagsvis kommer att
prioriteras i länet är Bruksdammen/Åssjön, Tämnarån, Fyrisån/Vendelån, Dalälven och
Mälaren.
Vägar som saltas
Ett avstånd upp till 200 meter från saltad väg innebär risk för höga salthalter.
Förhöjda kloridhalter i grundvatten på grund av vägsalt har detekterats i Enköpingsåsen i
Heby kommun, där Trafikverket analyserar vattenprover och där det finns analyser från
då väg 56 var lokaliserad på vattenförekomsten. I den preliminära statusklassningen har
18 vattenförekomster bedömts vara påverkade av diffus spridning av klorid från vägsalt.
Sjöfart
Mälaren är en sjö där många intressen ska samexistera, bland annat sjöfart och
dricksvattenintresset. För att minska risken för utsläpp från sjöfarten har länsstyrelserna
påbörjat en beredskapsplan för oljeutsläpp.
Markanvändning
Bebyggelse
Markanvändningen har stor betydelse för diffus spridning av föroreningar. Bebyggelse,
verksamheter, anläggningar och transporter kan bidra med en rad olika miljögifter såsom
PAH, PFAS och petroleumprodukter, för att nämna några exempel. Från jordbruksmark
finns risk för spridning av bekämpningsmedel och nitrat. I länet är det fyra
grundvattenförekomster som bedöms påverkade av bekämpningsmedel och en som
bedöms vara påverkat av nitratläckage. Var ny bebyggelse och verksamheter planeras är
av största betydelse för långsiktiga föroreningsrisker eftersom det finns risk för att
föroreningar sprids under både anläggnings- och driftsfasen.
Uppsala län är en expansiv region där nya områden växer fram och där stora
infrastruktursatsningar planeras. Vid exploatering av nya ytor kan markvattnet påverkas
även i de närliggande områdena och förändrade markförhållande kan påverka jordbrukets
vattenhushållning i ett större perspektiv. Utifrån jordbrukets vattenbehov är det även
viktigt att ha med markens dränering i ekvationen.
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Täkter
Länets grustäkter inventerades i Underlag till materialförsörjningsplanen för Uppsala län
som togs fram av SGU i samarbete med länsstyrelsen 2013 (SGU rapport 2013:19).
Listan med täkter har uppdaterats i detta arbete. Sedan 2013 har flertalet grustäkter inte
erhållit förnyat tillstånd. I länet har två grustäkter i Tierps kommun inte fått förlängt
tillstånd. De grundvattenförekomster som berörs av grustäkter är Uppsalaåsen,
Dalkarlsåsen främst i Heby kommun samt i Håbo där uttag sker under grundvattenytan,
men där vattenkvaliteten är så dålig att det inte är ett motstående intresse. Grustäkter står
i konflikt med vattenförsörjningen. De är dels en konkurrerande markanvändning och
dels minskar de totala magasinets storlek. Grundvattenmagasinet blir också mer sårbart
för föroreningar då avståndet till grundvattenytan minskar och jorden som fungerar som
en naturlig barriär och reningssteg har tagits bort.
Stora investeringar planeras i länet vilket medför ett ökat behov av ballas. SGU har tagit
fram ett underlag för hållbar ballastförsörjning i Uppsala och Stockholms län som visar
på berg med god användbarhet för flertalet användningsområden, berg med viss
begränsning och berg med begränsad användbarhet57. Bergtäkterna i länet är generellt
inte i konflikt med allmän vattenförsörjning. Vid sprängning av berg kan nya
transportvägar skapas för ytvattnet till grundvattnet och sprängämnet som sådant kan
också förorena grundvattnet. Bergtäkternas påverkan på de stora grundvattenresurserna
bedöms i dagsläget som liten. Vid prövning och tillståndsgivning ska det tillgodoses att
även enskild vattenförsörjning inte påverkas.
Miljöfarlig verksamhet
Miljöfarlig verksamhet är indelade i A, B och C-anläggningar baserat på storlek och typ
av miljöpåverkan. Därtill finns det också ett stort antal mindre anläggningar, så kallade
U-anläggningar, som inte är listade i miljöskyddsförordningen. A-anläggningar kan
utgöra flygplatser, avfallsdeponier etcetera och prövas av Mark- och miljödomstolen. Banläggningar kan exempelvis vara jordbruk, avloppsreningsverk och energianläggningar.
C-anläggningar kan vara verkstäder, sjukhus och bensinstationer. Anmälningspliktiga Canläggningar och U-anläggningar utgör det dominerande antalet anläggningar.
Tillsynen av så kallade anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet och verksamheter
utanför listorna bedrivs av kommunerna. Tillsynen av A- och B-anläggningar ligger med
automatik på Länsstyrelsen men kommunerna har möjlighet att ta över tillsynsansvaret
från Länsstyrelsen. Länsstyrelsen i Uppsala län är ett av de län i Sverige som har överlåtit
mest tillsyn till kommunerna och har därför tillsynsansvar endast för ett fåtal miljöfarliga
verksamheter i länet. Länsstyrelsen har däremot ett ansvar för att ge tillsynsvägledning
till kommunerna, vilket innebär ett ansvar för att samordna tillsynen i länet och ge råd
och vägledning i olika tillämpningsfrågor. Länsstyrelsen har också en roll genom den
miljösamverkan som bedrivs av kommunerna i länet. Tillsynen kan handla om att
begränsa verksamheters utsläpp till vatten i anslutning till grundvattenförekomster, men
också om att begränsa utsläppen till recipienter som utgör råvatten-, eller
reservvattentäkter för dricksvatten. En större miljöfarlig verksamhet anses typiskt sett ha
en större miljöpåverkan, men en mindre verksamhet kan ha en stor lokal påverkan.
Dessutom kan det stora antalet mindre verksamheter sammantaget ha en stor påverkan.
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Hållbar ballastförsörjning- förutsättningar i Stockholms och Uppsala län, SGU rapport 2018:09
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Figur 16: Analys av täthet av miljöfarliga verksamheter i länet. Ju mörkare färg desto fler
miljöfarliga verksamheter.
Det finns inga A-anläggningar som ligger på grundvattenmagasinet eller i påverkansområdet, förutom i Uppsala stad. Däremot inryms Forsmarks kärnkraftverk inom länets
gränser. Ett utsläpp av radioaktivt nedfall skulle främst drabba ytvatten. De radioaktiva
ämnena når ytvatten via deposition direkt på vattenytan i sjöar eller via tillrinning från
vattendrag. Radioaktiva ämnen i ytvattnet kan sjunka till botten och samlas i bottensedimenten. De kan också föras vidare till andra vattendrag, sjöar och hav. Grundvattnet
ligger skyddat under jord och påverkas inte i samma omfattning58.
Grundvattentäkter blir sannolikt inte påverkade den första tiden efter ett nedfall av
radioaktiva ämnen. I det längre perspektivet behöver eventuell påverkan bedömas från
fall till fall. Detta beror på att förutsättningarna, exempelvis djup och typ av berggrund,
för uttag från grundvattentäkter varierar. När nedfallet på sikt rör sig djupare ned i
marken enligt naturens kretslopp, kan grundvattnet påverkas i större omfattning. Även
om cesium och strontium läcker ut till vattentäkter kommer nivåerna av just strontium-90
och cesium-137 att vara avsevärt mycket lägre än de var vid tidpunkten för nedfallet.

58

Produktion och hantering av livsmedel vid nedfall av radioaktiva ämnen, Livsmedelsverket,
Jordbruksverket, MSB, FOI, SSM och SLU
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Avlopp
Vattenkvaliteten i både allmän och enskild vattenförsörjning kan påverkas av
föroreningar från enskilda avloppsanläggningar samt från läckande avloppsledningar inom kommunala verksamhetsområden. Vid situationer med torka kan
flödesförändringar ske så att orenat avloppsvatten transporteras till intagsbrunnen
för dricksvatten. Risken för inträngning av avloppsvatten kan öka vid både låga och
höga flöden. Länsstyrelsen har inte kartlagt hur vanligt förekommande detta
problem är i länet.
Förorenade områden och framtidens miljögifter? Gamla synder och framtida misstag
I Uppsala län finns cirka 3500 områden som är eller kan vara förorenade59. Det kan vara
både marken och grundvattnet som förorenats av olika industriella verksamheter. Sedan
inventering och klassning av förorenade områden utförts har kunskapen om potentiellt
förorenade områden i länet ökat. Samtidigt finns det många objekt som endast är
identifierade men inte utredda om de har eller kan orsaka föroreningar till mark och
grundvatten. Åsar med de stora grundvattenmagasinen och andra grundvattenförande
geologiska formationer ligger i stor utsträckning i anslutning till åkermark och är ofta
tagna i anspråk för bebyggelse och kommunikation (vägar, järnvägar etcetera). På flera
håll i länet finns städer eller andra tätbebyggda områdena på åsarna, till exempel i
Uppsala, Enköping, Tierp och Tärnsjö. Här finns kommunala vattentäkter och
verksamheter som har eller kan ha förorsakat föroreningar förekommer eller har
förekommit såväl på som i nära anslutning till åsarna. Risken för att föroreningar sprids
till grundvatten påverkas av flera faktorer, såsom typ av förorening och dess egenskaper,
exempelvis om den fastläggs i jorden eller sprids till grundvattnet samt om den har lägre
eller högre densitet än vatten. Ett exempel på ämnen med högre densitet är klorerade
lösningsmedel, exempelvis trikloretylen, som är en förorening som orsakat problem i
flera vattentäkter i Sverige och bland annat i Enköpings kommun. I Uppsala har problem
med PFAS från brandbekämpningsmedel identifierats. Regeringen krävde i början av
februari att Försvarsmakten ska ta fram en handlingsplan för att hantera PFASföroreningar från deras verksamheter. Det är angeläget att hitta effektivare metoder för att
efterbehandla PFAS-förorenade områden. Föroreningarna som spridits i vatten är dock
svårare att sanera.
I Länsstyrelsen regionala program för arbetet med förorenade områden är strategin främst
att prioritera följande åtgärder60:
− Objekt med känsligt läge utifrån exponeringsrisk, det vill säga områden där
människor (särskilt barn) vistas mycket.
− Objekt som kan hota stora vattenförekomster såsom objekt inom
vattenskyddsområden.
− Objekt inom områden med stora naturskyddsvärden.
Länsstyrelsen har tio prioriterade objekt i det regionala programmet. Fyra av dessa är
kopplade till vattentäkter i länet, där åtgärder eller mer undersökningar ska genomföras.
I arbetet med förorenade områden har totalt 76 områden tilldelats riskklass 1 vilket är de
objekt som är högst prioriterade för undersökningar i bland annat jord och grundvatten. I
59

Regionalt program för arbetet med förorenade områden i Uppsala län 2018–2020, Länsstyrelsen i
Uppsala län.
60
Regionalt program för arbetet med förorenade områden i Uppsala län 2018-2020
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länet finns för närvarande 313 objekt som tilldelats riskklass 2, vilket innebär att det är
angeläget att området undersöks. Kommunen har tillsyn över många klass 2-objekt och
där finns behov av ytterligare utredningar. Även Länsstyrelsens tillsyn behöver öka. I
dagsläget är mycket arbete händelsestyrt vilket inte alltid leder till att områdena med
högst prioritet utreds och åtgärdas. Kommunerna bör i större utsträckning ta fram planer
för arbetet med förorenade områden utifrån både rollen som verksamhetsutövare,
fastighetsägare, tillsynsmyndighet och huvudman vid statligt finansierade åtgärder.

Figur 17: a) Täthet av potentiellt förorenade områden i riskklass 1
b) täthet av potentiellt förorenade områden i riskklass 2
För flera områden är undersökningar och i några fall åtgärder planerade och finansierade,
men det finns behov av fler undersökningar och åtgärder. I det långa tidsperspektiv som
vattenförsörjningsplanen har i sikte är förhoppningen att de kända föroreningarna har
åtgärdats och inte längre utgör en risk för vattenförekomsterna.
Miljögifter
Problemet med miljögifter och föroreningar har förändrats genom tiderna. Stora insatser
har gjorts för att komma tillrätta med direkta utsläpp från industrier genom
tillståndsprocesser och tillsyn. Länsstyrelserna bör utöka och prioritera tillsyn av
miljöfarliga verksamheter, förorenade områden och vattenverksamheter. Tillsynen bör
beaktas ur ett avrinningsområdesperspektiv och inriktas på verksamheter och åtgärder
som bidrar till att miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs eller riskerar att inte följas.
Liksom nämnts ovan har också ett stort arbete gjorts med att inventera potentiellt
förorenade områden. Framtidens miljöproblem är svåra att sia om, men redan idag ser
man konsekvenser av global spridning av miljögifter och att konsumtionsvaror orsakar
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föroreningar. Dalälven och alla ytvattenförekomster uppnår inte god kemisk status på
grund av miljögifter, bland annat förekomst av gruppen polybromerade difenlyletrar,
PBDE. Det är en grupp ämnen som ingår i bromerade flamskyddsmedel och som använts
bland annat i elektronik, möbler etcetera. Spridningen av föroreningarna är inte bara från
själva produktionen utan hela varornas livscykel.
På SLU forskas om miljögifter i dricksvatten. I ett policy brief, en sammanfattning av
forskningsläget, publicerat den 1 mars61 2020 om hälsofarliga kemikalier i dricksvatten
presenteras fem rekommendationer, varav tre riktas till beslutsfattare och myndigheter
och två till dricksvattenproducenter. Rekommendationerna utgår från att 95–99 procent
av störande effekter på biologiska processer kommer från okända ämnen som inte ingår i
den vanliga dricksvattenkontrollen. SLU föreslår att effektbaserade metoder kan
användas för att övervaka dricksvattenkvaliteten, så att vårt viktigaste livsmedel uppfyller
de krav som lagstiftaren ställer. Det behövs därför ett nära samarbete mellan
myndigheter, akademi och vattenproducenter i dricksvattenkontrollen. På samma sätt
behöver forskning och miljöövervakning också gå hand i hand. Behov finns av
samordnad ytvatten- och grundvattenprovtagning av miljögifter såsom till exempel
PFAS. För optimal miljöövervakning utifrån dricksvatten behövs samordning och
utredning kring föroreningars spridning mellan yt- och grundvatten. Screening av
organiska miljögifter och analyser av så kallade contaminants of emerging concern
(CEC)62, ämnen och föroreningar som bedöms vara potentiellt hälso- och miljöfarliga,
bör utökas. Dessa ämnen omfattas idag inte av några vattenkvalitetsregler eller
rutinmässiga övervakningsprogram, men kan tänkas ingå i framtiden. Finansiering av
miljöövervakningsprogram och provtagningar inom egenkontroll behöver ökas, så att
screeninganalyser av organiska miljögifter med mera kan genomföras samt att
provtagningarna kan anpassas så att de stämmer överens med påverkansanalyserna.
Konkurrerande vattenuttag
I den så kallade Miljöboken, där domstolarna är föreskrivna att registrera miljödomar för
vattenverksamhet, finns tillstånd för uttag av grund- och ytvatten registrerade. I Uppsala
län finns det cirka 75 registrerade vattendomar för grundvattenuttag och cirka 35 för uttag
av ytvatten. Förutom de tillståndsgivna uttagen kan det finnas ytterligare volymer av
vatten som tas ut där verksamhetsutövaren inte sökt tillstånd utan bedömt att det inte
skadar vare sig enskilda eller allmänna intressen. Uttagen av såväl yt- som grundvatten
bedöms vara betydligt större än vad som redovisas. Dessutom finns det, till exempel i
Uppsala stad, miljödomar (vattendomar) som inte längre är aktuella, bland annat för
industrier som lagts ned (exempelvis Barnängen, Nordviror med flera).
Vid en analys av uttagen så bedöms det inte vara någon större konkurrens om vatten i
länet. I Dalälven råder en konkurrenssituation mellan kraftbolagens nyttjande av vatten
och andra behov. Kraftbolagen har vattenrätter och ska vatten tas från älven behöver det
ske en förhandling. Rättsfall (MMÖD 6618-16 och MMÖD M5398-09) indikerar att
engångskostnaden för att ta cirka 1 m3/s vatten från Dalälven kan uppgå till 35–40 Mkr.
För de kommunala vattentäkter som inte har tillstånd uppmanar Länsstyrelsen
kommunen/VA-huvudmannen att söka tillstånd. Tillståndet innebär inte bara skyldigheter
utan även rättigheter, där den viktigaste rättigheten är att en viss vattenvolym får tas ur
61

Hälsofarliga kemikalier i dricksvatten, Policy brief, publicerat 1 mars. Rapportförfattare Johan
Lundqvist och Agneta Oskarsson, SLU
62
Minska riskerna med potentiellt hälsofarliga ämnen, policy brief, 17 juni 2019, Karin Wiberg,
SLU
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vattenresursen. Även för djurhållning rekommenderar länsstyrelsen att tillstånd för
vattenuttag söks om uttaget är i ett område med risk för vattenbrist. I en
konkurrenssituation har tillståndsgivna vattenuttag företräde under förutsättning att det
finns tillräckligt med vatten för uttaget. Vid en vattenbristsituation kan tillståndsgivna
vattenuttag få ersättning om deras uttag behöver begränsas ytterligare, jämfört med de
begränsningar som följer av tillståndet.
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7. Vattenanvändning nu och i framtiden i Uppsala län
Nuvarande vattenanvändning i Uppsala län
Vatten är ett av våra viktigaste livsmedel och tillgången på vatten för dricksvattenförsörjningen är en förutsättning för att kunna möta exploateringstrycket i länet. Det är
inte bara behovet av vatten som kan förväntas öka utan även konkurrensen om mark kan
bli större. Tillgång till vattenresurser av god kvalitet är en strategisk planeringsfråga
liksom att avsätta markområden för bland annat vattenverk och infiltrationsområden.
Det är inte bara hushållen som behöver vatten av dricksvattenkvalitet. Det behovet finns
även inom industrier, exempelvis livsmedelsindustrin samt ”life science”-sektorn som är
stor i länet. Statistiska centralbyrån (SCB) analyserar regelbundet vattenuttag och
vattenanvändning och senaste tillgängliga statistik är från 201563. Nedan visas den totala
vattenanvändningen i Uppsala län 2015 fördelad på total användning och användning
som försörjs genom allmän vattenförsörjning/kommunalt.
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Figur 18: Total vattenanvändning respektive kommunalt vatten för olika användningsområden i
Uppsala län 1000-tals m3, år 2015 (SCB). I kategorin övrig användning ingår offentliga
verksamheter som skolor, sjukhus och simhallar samt många företag, livsmedelsindustrier och
turistverksamheter såsom hotell, campingar och restauranger, som är anslutna till det allmänna
vattenledningsnätet. I kategorin industri inkluderas inte Forsmarks kärnkraftverks användning av
havsvatten som kylvatten. Källa: SCB

Den totala vattenanvändningen har minskat i länet och det är framförallt inom industrin
som minskningen skett. Troliga orsaker till den minskade vattenanvändningen är
strukturomvandlingen inom industrin, där vissa typer av vattenintensiv industri har
försvunnit, i kombination med introduktion av mer vattensnåla produktionsprocesser.
Även för hushållen ses en sjunkande vattenanvändning eftersom befolkningen har ökat
utan att den totala vattenförbrukningen ökat.

63

Vattenanvändningen i Sverige 2015. Statistiska centralbyrån 2017
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Figur 19: Vattenanvändning i Uppsala län 1000-tals m3 (SCB, 2015).
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Figur 20: Totalt vattenuttag (SCB 2015) i Uppsala län i 1000-tals m3. Not: Kärnkraftverkens
användning av havsvatten för kylning ingår inte.

Hushåll – allmän eller enskild vattenförsörjning i dagsläget
Varje kommun är ansvarig för att säkerställa en fungerande dricksvattenförsörjning
till bebyggelse inom kommunen. Enligt lagen om allmänna vattentjänster (LAV)
ska det vid behov ordnas i ett större sammanhang med hänsyn till skyddet av
människors hälsa eller miljön.
Hushållens dricksvattenförsörjning sker antingen genom:
• allmän/kommunal vattenförsörjning
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•

Detta gäller om hushållen ligger inom kommunalt verksamhetsområde. VAhuvudmannen ska tillgodose hushållen med dricksvatten för normalt
hushållsbehov.
enskild vattenförsörjning
Här ansvarar den enskilda fastighetsägaren för dricksvattenförsörjningen
och kontroll av vattnet i den egna brunnen eller i en samfällighet.

Allmän vattenförsörjning i Uppsala län
Råvatten till allmän vattenförsörjning i Uppsala län skiljer sig åt från Sverige där
den största andelen är från ytvatten, sjöar och vattendrag. I Uppsala län står
grundvatten och konstgjort grundvatten för den största andelen. Två kommuner,
Knivsta och Håbo, försörjs av ytvatten från Mälaren som också är den största
råvattenkällan till befolkningen i Stockholms län. Konstgjord grundvattenbildning,
där ytvatten från Tämnaren/Fyrisån infiltreras i Uppsalaåsen till Uppsala kommuns
vattenförsörjning, står för de största volymerna i länet. Uppgifterna är från SCB, år
2015.

Sverige

151 411

Uppsala län

194 899
16 004

8 466

516 993

1 708

grundvatten
ytvatten
konstgjort grundvatten

Figur 21: Kommunalt vattenuttag i landet respektive Uppsala län i 1000-tals m3 (SCB 2015)

Inom den allmänna vattenförsörjningen i Uppsala län används huvuddelen till
dricksvatten i hushållen. Några kommuner har rapporterat att de även försörjer
industrier med dricksvatten.
Enskild vattenförsörjning idag
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I landet var 86 procent av befolkningen anslutna till kommunalt vatten64 år 2015. Enligt
SCB är det stora regionala skillnader och i Uppsala län var anslutningsgraden 82 procent
vid samma år. Den varierande anslutningsgraden beror dels på var vattenresurserna och
vattentäkterna ligger, dels på hur utbyggnaden av ledningsnätet och verksamhetsområden
genomförts. Markanvändningen i området, samt hur utbyggnaden av bostäder planerats,
är också faktorer som har haft stor betydelse för dagens anslutningsgrad. I länets
kommuner varierade anslutningsgraden på följande sätt under 2015:

Figur 22: I kartan visas anslutningsgraden till allmän vattenförsörjning i respektive kommun samt
den huvudsakliga typen av vattenresurs för kommunal vattenförsörjning. mörkblå=grundvatten,
ljusblå=gv med konstgjord infiltration och grön=ytvatten.

Anslutningsgraden har generellt ökat med 1–2 procentenheter sedan år 2000. Den
enskilda vattenförsörjningen i Uppsala län är till största del grundvatten från bergborrade
brunnar.
Data från brunnsarkivet65 har analyserats utifrån tätheten av enskilda brunnar som borrats
som vattentäkt, för att visualisera var det bedöms finnas flest fastigheter med enskild
vattenförsörjning. I kartan visas också kommunernas ungefärliga verksamhetsområden
för att ge en översiktlig bild över var den enskilda vattenförsörjningen är störst och var
kommunerna skulle kunna inleda kompletterande samarbeten till dem som redan är
etablerade.
I länet är det ett ökat behov av vatten under sommaren i fritidshusområden, främst i
kustområdena i Östhammars och Tierps kommuner. Dessa kommuner har enligt SCB den
största landarealen av fritidshusområden i länet, 860 respektive 173 hektar. I Tierps
kommun är fritidshusområdena helt utanför tätorterna. I Östhammars kommun är 18% av
fritidshusområdena inom tätorter. Bedömningen är dock att huvuddelen av fritidshusområdena har enskild vattenförsörjning, vilket medför en stor säsongsvariation med störst
vattenbehov under sommaren.
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Statistiknyhet från SCB 2016-06-23 om att de flesta har kommunalt vatten och avlopp.
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Figur 23: Täthet av enskilda brunnar anlagda som vattentäkt samt kommunala
verksamhetsområden.

SGU har bedömt tillgången på grundvatten för enskild vattenförsörjning i Uppsala län66.
Grundvattentillgången per dygn har modellerats och resultatet visas nedan. Analysen av
grundvattentillgång för enskild vattenförsörjning bygger på en modell och det finns
begränsningar i underlaget och osäkerheter så ovanstående kartunderlag (och det GISunderlag som översänts till kommunerna) ska läsas i skala 1:100 000. Detta underlag är
värdefullt för kommunal planering och hantering av bygglov och förhandsbesked.
Områden med förhöjd risk för att en bristsituation ska uppstå under torrperioder finns i
länets alla kommuner, men det är uppenbart att Östhammars kommun är utsatt och
särskilt områdena runt Öregrund, Östhammar och Gräsö, vilka är de områden där
säsongsvariationerna av grundvattenuttag är stora. Även Hållnäshalvön och Enköpings
och Uppsala kommuner omnämns i sammanhanget. Enköping och Uppsala är två
kommuner med relativt stor andel landsbygdsbefolkning med enskild vattenförsörjning.
Nedanstående karta är från ovan nämnda rapport. Den visar möjlig uttagsperiod (antal
dygn) för enskild vattenförsörjning för ett sämre fallet av magasineringsförmåga. Detta
för att ge en bild av var bristsituation kan uppstå under torrperioder. Östhammars
kommun är utpekat som bristområde, särskilt runt Öregrund, Gräsö och Östhammar. Sett
till antalet fastigheter har också Enköpings och Uppsala kommuner relativt många
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Bedömning av grundvattentillgång för enskild vattenförsörjning i Uppsala län. Hjerne et. al. SGUrapport 2019:09
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fastigheter med kort uttagsperiod. Delar av Knivsta kommun och Hållnäshalvön i Tierp är
också extra utsatta med avseende på möjlig uttagsperiod.

Figur 24: Bedömd grundvattentillgång för enskild vattenförsörjning, möjlig uttagsperiod i antal
dygn. SGU 2019:09
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Figur 25: Resultatet av SGU:s analys av grundvattentillgång för enskild vattenförsörjning iform
av riktvärde med antal fastigheter per hektar.

Hushållens framtida vattenbehov
Hushållens framtida vattenbehov styrs av två parametrar: befolkningens storlek och hur
stor vattenanvändningen är per person. Det är två faktorer som är svåra att bedöma över
tid, eftersom de beror av en rad andra parametrar: Kommer urbaniseringen att fortsätta,
kommer stora innovationer leda till att vi sparar vatten, kommer vi att använda dricksvattenkvalitet till samma saker som idag? Och så vidare. Syftet med att göra en
bedömning av framtida vattenbehov är att få underlag till diskussioner och resonemang.
Det finns en stor potential i både att spara vatten och att skapa nya kretsloppsanpassade
system för såväl allmän som enskild vattenförsörjning. Diskussioner om innovationer på
området pågår i flera kommuner. För enskild vattenförsörjning leder Uppsala kommun ett
projekt tillsammans med Östhammars och Tierps kommuner, med bidrag från Havs- och
vattenmyndigheten, beslutat av Länsstyrelsen. Inom ramen för projektet kommer en
rapport som kan vara till nytta för alla kommuner.
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Tillväxttakten i Mälardalen är stor i dagsläget. År 2015 var befolkningen i Uppsala län
cirka 354 00067 invånare och den 30 juni 2019 hade befolkningen i länet ökat med cirka
25 000 invånare. Inom ramen för samarbetet i östra Mellansverige (ÖMS) har Tillväxt
och regionplaneförvaltningen i Stockholms län genomfört en framskrivning av
befolkningen i de berörda länen. Framskrivningarna har gjorts för år 2020, 2030, 2040
och 2050 med tre olika scenarier: låg, bas och hög. I figuren nedan visas prognosen för
2030 med de tre olika scenarierna.

35%
30%

låg

bas

hög

25%
20%
15%
10%
5%
0%

Figur 26: Befolkningsprognos för 2030, tre olika scenarier för befolkningsökningen i %
jämfört med 2015
Region Uppsala har tagit fram en befolkningsprognos för länets kommuner till år 2100
som sannolikt kommer att bearbetas inom arbetet med den regionala utvecklingsstrategin.
Region Uppsalas prognos pekar på en fortsatt stark urbanisering där invånarantalet ökar i
alla kommuner, för att i slutet av seklet minska i kustkommunerna samt i de mindre
kommunerna som inte har någon större stad eller tätort. Ökningen förväntas främst i de
områden där det finns avtal om stora samlade exploateringar, det vill säga i Uppsala och
Knivsta, samt även i Enköping. Antalet invånare på landsbygden förväntas dock inte
minska i länets kommuner. I kommunernas översiktsplaner finns i flera fall andra
antaganden eller mål och visioner om den framtida befolkningsutvecklingen som inte helt
överensstämmer med resultatet av ovan nämnda befolkningsprognoser. Därför används
endast befolkningsprognosen för år 2100 för länet som helhet och inte för de enskilda
kommunerna. Som jämförelse används också det högsta scenariot enligt framskrivningen
av befolkningen i Östra Mellansverige, som extrapolerats till år 2100.
Befolkningsprognoserna är enbart prognoser och en global klimatmigration kan vara ett
möjligt framtidsscenario med en extrem befolkningsökning på grund av flytt och flykt
från områden som påverkats av klimatförändringarna.
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Framskrivningar av befolkning och sysselsättning i östra Mellansverige. Tillväxt- och
regionplaneförvaltningen. Stockholms läns landsting. Rapport 2017:2
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Figur 27: Befolkningsprognos för Uppsala län utifrån Region Uppsala, opublicerade data

I kommunala vattenförsörjningsplaner rekommenderas kommuner att använda
egna befolkningsprognoser för att uppskatta framtida vattenbehov samt att ta
hänsyn till utbyggnaden av kommunalt VA.

Befolkning

Vattenbehov /
person

Totala
vattenbehovet

Uppgifter från flera kommunala vattenbolag och Svenskt vatten visar att trots
befolkningsökningen i många städer så har volymen producerat vatten inte ökat.
Enligt dricksvattenutredning förbrukar vi i genomsnitt 160 l/person och dygn i våra
hushåll vilket fördelar sig ungefär enligt nedan.

Hygien 60 l

Toalett 30 l

Mat, dryck 10 l

Tvätt 15 l

Disk 15 l

Övrigt 30 l
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Vattenbehovet per person är dock högre om vi räknar med det vattenbehov som finns i
skolor, offentlig verksamhet etcetera. År 2015 var samhällets totala förbrukning
230 l/person och dygn i Uppsala län (fördelat på dem som var anslutna till kommunalt
vatten enligt SCB 2015).
Framtida vattenbehovet för allmän vattenförsörjning
Hur mycket vatten vi idag förbrukar är känt, men hur mycket vi förbrukar i framtiden är,
som tidigare nämnts, svårt att svara på. Disk- och tvättmaskiner har under senare år blivit
mer sparsamma med vatten, men mycket av hushållens förbrukning kan styras till
beteende. Till 2030 bedöms vattenförbrukningen inte förändras radikalt. I ett längre
tidsperspektiv förväntas synen på dricksvatten och hur vi använder det, liksom
innovationer för att spara och återanvända vatten förändra vattenbehovet. Förhoppningen
är att nya tekniska lösningar med recirkulation, återanvändning samt hushållning finns
implementerade.
För att resonera kring vattenförbrukningen i det långsiktiga perspektivet för år 2100 har
följande vattenförbrukning, för både hushåll och samhället, inom kommunalt
verksamhetsområde använts:
1. Samma förbrukning per person år 2100 som 2015: 230 l/pers/dygn för personer
anslutna till kommunalt vatten.
2. Innovationer, förändrat beteende, fler personer som delar på samhällets totala
vattenbehov har minskat samhällets vattenbehov: 180 l/pers och dygn.
Det har dessutom antagits att den tillkommande befolkningen får kommunalt vatten och
att de som inte har kommunalt vatten år 2015 inte heller har det år 2100 (cirka 68 000
invånare*).
Nedanstående figur kan användas för diskussioner om vattenbehov år 2100.

Vatenbehov per år Mm3
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Figur 28: Möjliga scenarier för samhällets vattenbehov utifrån två scenarier för länets befolkning
2100.
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Jordbruket
Sveriges nationella livsmedelsstrategis vision68 är att ”Den svenska livsmedelskedjan år
2030 är globalt konkurrenskraftig, innovativ, hållbar och attraktiv att verka inom”. I
Uppsala län finns regionala mål om livsmedel i Ät Uppsala län69, som är en
handlingsplan för att bidra till en hållbar och konkurrenskraftig livsmedelsproduktion i
Uppsala län.
Uppsala län är en expansiv region där städer och tätorter växer. Behov av vatten och
tryck på utnyttjandet av vattenresurser kan uppstå från flera olika håll, inte bara utifrån
behovet av dricksvatten. Det kan också vara industriella behov, fjärrvärme,
brandsläckning, bevattning eller djurhållning.
Jordbruket har behov av vatten för bevattning av grödor, samt till djurhållning som
omfattar både dricksvatten till djur och vatten för rengöring med mera. Många jordbruk
har enskilt vatten och är därför inte en del i det kommunala ansvaret. Samtidigt är det
viktigt att utifrån framtida klimatutmaningar och uppsatta mål ta hänsyn till lantbrukets
behov och förutsättningar, och befolkningens behov av livsmedel, i samhällsplaneringen.
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Figur 29: Markanvändning i länets kommuner (SCB)

Jordbrukets vattenbehov idag
Uppsala län är ett stort spannmålslän och har betydande andelar av landets produktion av
höstvete och vårkorn. Enköping är den kommun som har störst andel jordbruksmark, 70–
83 procent av kommunens landyta70. Ungefär fyra procent av landets jordbruksföretag

68

En långsiktig livsmedelsstrategi för Sverige. Regeringen.
Ät UPPsala län – handlingsplan för att bidra till en hållbar och konkurrenskraftig
livsmedelsproduktion. Länsstyrelsen dnr. 604-5750-2018
70
https://jordbruketisiffror.wordpress.com/2015/09/22/jordbruket-i-sverige-uppsala-lan/
69
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finns i Uppsala län. I många av länets kommuner är uppemot en tredjedel av företagen
jordbruksföretag.
Under 2016 fanns det enligt LRF 137 mjölkproducenter spridda över länet. Flest, 45
företag, finns inom Uppsala kommun. Östhammars och Tierps kommuner har 30
respektive 31 mjölkföretag (Jordbruksverkets årsbok, 2017). Antalet djur, främst svin, har
minskat sedan år 2000 medan antalet nötdjur, lamm och får har varit relativt konstant de
senaste åren.
I länet har ingen kommuns va-huvudman redovisat att de försörjer något lantbruk med
kommunalt vatten, utan jordbruket har i huvudsak enskild vattenförsörjning, sannolikt
från bergborrade brunnar.
De tillstånd för uttag av vatten för jordbruksändamål (bevattning) som finns registrerade
berör följande ytvatten:
• Lövstaån/Knivstaån, Knivsta kommun
• Tämnarån, Tierps kommun
• Kallåsbäcken, Tämnaren
• Strömarån, Tierps kommun
• Fyrisån, Uppsala kommun
• Vendelån, Tierps kommun
• Olandsån, Östhammars kommun
Att enbart titta på tillståndsgivna uttag ger dock ingen rättvis bild av den verkliga
vattenanvändningen. Vatten för en jordbruksfastighets husbehovsförbrukning, där vatten
till djurhållning ingår, behöver inte enligt nuvarande praxis tillstånd om det inte är ett
uttag av den omfattningen att det kan jämställas med ett uttag för industriellt behov.
Likaså kan tillstånd för bevattning saknas, även om en tillståndsprocess och ett tillstånd
vore det bästa för verksamhetsutövaren, då det ger en rättighet att ta ut vatten. Vid
vattenbrist kan det bli komplicerat med konkurrerande uttag där vissa uttag är
tillståndsgivna och därmed kända och andra uttag sker utan att de prövats. Det verkliga
uttaget och belastningen på vattenresursen kan vara svår att förutse även med befintliga
tillstånd då uttaget inte utnyttjas i samma mängd som tillståndet medger. I dagsläget är
det väldigt få verksamhetsutövare som upphäver sina tillstånd om verksamheten
förändras eller upphör.
Under 1980-talet var det vanligare med bevattning av grödor än i dagsläget. Minskningen
kan bero på flera orsaker såsom lönsamhet av bevattning, produktionsinriktning, färre
trädgårdsodlare och att många gårdar har lagts ner. En låg frekvens av försommartorka
och därav mindre behov av bevattning har även bidragit till att bevattningen minskat de
senaste årtiondena, med undantag för sommaren 2018.
Jordbruket har under en längre tid genomgått en strukturomvandling där gårdar har
slagits samman till större brukningsenheter som ofta har små möjligheter till bevattning.
De vattendrag och sjöar som passar för att nyttjas är begränsade i länet, med undantag för
bland annat Mälaren.
Länsstyrelsen har dock under senare år sett tendens till ett ökande intresse för
kompetensutveckling inom trädgårdsproduktion i länet, vilket tyder på ett ökat intresse
som på sikt kan ge ett ökande antal producenter och ett större behov av bevattning. Även
trädgårdsodling kan öka och medföra större vattenbehov.
Jordbrukets vattenbehov i framtiden
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Jordbruksverket har bedömt jordbrukets vattenanvändning under 2016, olika djurs
vattenbehov samt olika typområdens volymer av bevattning71. Jordbruksverket har
dessutom bedömt vattenbehovet till år 2030 utifrån två scenarier, men lämnar till
länsstyrelserna att bedöma vattenbehovet på längre sikt. De två scenarierna som redovisas
är:
1. Nuvarande utveckling med minskad åkerareal.
2. Ökad livsmedelsproduktion med oförändrad jordbruksareal.
För att uppskatta framtida behov har antaganden gjorts, exempelvis för att bedöma behov
av bevattning har utgångspunkten varit de lantbruk som hade bevattningsutrustning år
2016.
Ökad livsmedelsproduktion är i linje med den nationella livsmedelsstrategin och Ät
Uppsala län – handlingsplan för livsmedel i Uppsala län. Dock motsvarar detta scenario
inte den högsta vattenanvändningen, länsstyrelsen har därför valt ”det värsta fallet”
(scenario 1).
Länsstyrelsen har fördelat länets behov av vatten på respektive kommun utifrån
antagandena att fördelningen av djur och jordbruk är densamma år 2030.
Tabell: Totala vattenbehovet inom lantbruket år 2016 samt scenario för 2030.
Kommun
Bevattning –
Vattenbehov
Vattenbehov
ytor som har / för bevattning 2016 för
respektive kan 2030 [m3]
djurhållning [m3]
bevattnas [m3]
Älvkarleby
Tierp
Östhammar
Heby
Uppsala
Enköping
Håbo
Knivsta
Uppsala län

74 000 /
505 000

807
54 340
43 325
52 710
133 406
140 516
10 587
19 309
455 000

5 086
134 629
158 011
75 337
328 237
165 467
8 326
23 364
898 457

Vattenbehov
2030 för djurhållning med
ökad produktion
[m3]
5 225
138 307
162 328
77 395
337 203
169 987
8 554
24 002
923 00

Vilket vattenbehov som jordbruket har år 2100 är svårt att bedöma och beroende av en
rad parametrar såsom Sveriges och EU:s jordbrukspolitik, världsmarknaden, klimatförändringar, megatrender och beteenden. Nedan diskuteras exempel på parametrar som
påverkar jordbrukets vattenbehov i framtiden. Efterfrågan på olika produkter, liksom
trender i produktionen, kan göra att jordbrukets behov av vatten påverkas. En minskad
djurhållning eller förändrad produktionsinriktning kan också minska jordbrukets
vattenbehov. Likaså kan ökande djurhållning, till exempel på grund av minskad import av
kött, öka andelen djur i länet och därigenom vattenbehovet till näringen totalt.

71

Jordbrukets behov av vattenförsörjning. Mattsson et. al. Jordbruksverket RA18:18.
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Odling av två
grödor per år
Trend att äta mer
vegetariskt

Fler fruktodlingar
enligt LRF:s
vision

Ökad djurhållning
och minskad
import

Växtförädling –
mindre
vattenbehov

Ökad djurhållning
för cirkulation av
växtnäring?

Fyrfältsdiagram med faktorer som kan påverka lantbrukets vattenbehov, utifrån diskussion med
Lantbrukarnas riksorganisation med flera.

Idag bevattnas relativ små ytor i Uppsala län. Utifrån faktorer såsom klimatförändringar,
jordbrukarnas förutsättningar och trender i samhället går det att förespå både minskat och
ökat behov av bevattning. En stor utmaning i Uppsala län är tillgången till lämpliga
ytvatten för bevattning. I de områden där andelen jordbruksmark är hög är tillgången på
ytvatten, utöver Mälaren, begränsad. I översikten av vatten i Uppsala län kan utläsas att
lågvattenflödena infaller under den tid då bevattningsbehovet av grödor är störst. I ett
förändrat klimat med ökande vattenbehov för jordbruket kan det därför bli konkurrens om
vattnet72.
Sammantaget kan konstateras att jordbrukets vattenbehov i framtiden är svårt att exakt
bestämma. Jordbruksverkets rapport, nämnd ovan, kan användas för att beräkna
vattenbehov för djurgårdar. Exempel på vattenbehov för olika djur (Jordbruksverket
2018):

2,4 m3/djur/år

72

5-14 m3/djur//år

2,3-0,8 m3/djur/år

Markhushållning i planeringen. Jordbruksmarken i Skåne. Länsstyrelsen Skåne. Rapport 2015:27
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Industrins vattenbehov i dag och i framtiden
Industrierna i Uppsala län använder till största del ytvatten från egen täkt/eget uttag för
processvatten eller kylning. Trenden i både länet och nationellt är att industrisektorns
vattenuttag har sjunkit, beroende på ett bättre nyttjande, mer återvinning och
återanvändning etcetera. Ett fåtal industrier i länet använder kommunalt dricksvatten.
Enligt SCB var den volymen 2,4 Mm3 år 2015, vilket motsvarade cirka fem procent av
det totala uttaget. De främsta industrigrenarna med ett vattenbehov i länet är följande:
•

Läkemedelsindustrin

•

Mekaniska industrin

•

Massa, papper och pappersvaruindustrin

Den senaste kategorin är den bransch som har i särklass störst uttag och
vattenanvändning. Tillsammans med tillverkning av kemikaliska produkter, samt ståloch metallverk, förbrukar dessa 77 procent av industrins totala uttag i landet.

Ytvatten från egen täkt

Grundvatten, egen täkt

Inköpt dricksvatten
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Figur 30: Industrins olika typer av vattenuttag i länet under åren 2005, 2010 och 2015, 1000-tals
m3, (SCB, 2015)

Statistik från SCB visar att industrierna främst använder ytvatten genom egna uttag. I
länet berörs främst följande vatten:
• Östersjön
• Dalälven
• Gimo damm
I de flesta kommunala översiktsplaner pekas mark ut för industriändamål i anslutning till
tätorter och inom befintliga verksamhetsområden för vatten- och avlopp. Det finns också
industrimark utpekad utanför tätorterna, och utanför befintliga verksamhetsområden, för
nya industriverksamheter eller för sådana som flyttas från tätorter för att frigöra mark för
annan bebyggelse.
Industrins framtida vattenbehov är mycket svårbedömt. Drivkrafter till vattenbesparing
inom industrisektorn är ökad försörjningstrygghet, ökat förtroende hos investerare och
allmänhet, minskade vattenrelaterade risker, kostnadsbesparing, motåtgärd för framtida
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kostnadsökningar, produktionseffektivitet, innovationsdrivande, ökad
personalmedvetenhet samt skattelättnader och avdrag 73. I RISE rapport 2019:79
redovisas en checklista för vattenbesparing som kan användas inom bland annat
verksamheter. Hela processkedjan samt övrig användning av vatten bör inventeras.
Viktiga frågeställningar som behöver besvaras för att utreda framtida vattenbehov är
bland annat:
 Vilka nya industrier kommer att finnas i länet under andra halvan av seklet?
 Kommer nuvarande industrier att finnas kvar år 2100 och kommer de att ha
samma behov av vatten?
 Behövs dricksvattenkvalitet eller sötvatten i samma utsträckning som idag eller
kan en större andel havsvatten användas?
 Vilken potential finns att spara vatten, recirkulera etc?
 Var kommer eventuella nya industrier att placeras? Kommer de att sluta avtal om
allmänt vatten eller ha enskild försörjning?
Sammanfattning av vattenbehov idag och i framtiden
Nedan presenteras en sammanfattning av vattenbehov idag och i framtiden, där
industrins och jordbrukets behov för år 2100 är angivet samma som för år 2030,
vilket behöver justeras i framtiden. Scenario hög för år 2030 respektive år 2100 är
främst en prognos för hushållens vattenbehov med högsta befolkningstillväxten och
samma förbrukning per person som idag (230 l/dygn). I scenario låg har det
antagits att förbrukningen sjunkit till 180 l/person (hushållets och samhällets
behov), vilket också får en effekt på den övriga vattenanvändningen.

Framtida vattenbehov Mm3/år
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60 000
40 000
20 000
0
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jordbruk

2030 hög
industri

2100 låg

2100 hög

övrig användning

Figur 31: Länets framtida vattenbehov 2100 i Mm3 per år
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När vattentillgången brister. RISE samhällsbyggnad energi och cirkulär ekonomi. RISE Rapport
2019:79
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8. Har vi brist på vatten i Uppsala län?
Länets utmaningar samt övergripande strategier för
dricksvattenförsörjning
Länets utmaningar med dricksvattenförsörjning
Uppsala län är ett län med stora variationer mellan kommunerna, däribland olika
förutsättningar för tillväxt och vattenförsörjning. Vattenresurserna, i form av sjöar,
vattendrag och grundvattenmagasin, är inte geografiskt jämnt fördelade. Två stora
rullstensåsar, Uppsalaåsen och Enköpingsåsen, erbjuder goda uttagsmöjligheter för
grundvatten i mer än hälften av länets kommuner: Älvkarleby, Tierps, Uppsala, Heby och
Enköpings. Exploateringstrycket är stort i flera kommuner och utbyggnaden av både
infrastruktur, bostäder och verksamhetsområden kan medföra att risken för negativ
påverkan på både yt- och grundvatten ökar. De stora grundvattenresurserna måste dock
beaktas i planeringen, så att inte grundvattenbildningen äventyras eller att
grundvattenresursen påverkas negativt av miljögifter och andra föroreningar.
Länet har en lång kuststräcka med tunna jordlager som endast kan magasinera begränsade
mängder grundvatten. Förutom de stora grundvattenresurserna finns endast få övriga
grundvattenmagasin. Uttagsmöjligheterna i berg bedöms som låga i länet.
Mälaren är en viktig vattenresurs för länet och används idag av cirka två miljoner
människor, bland annat invånare i Håbo och Knivsta kommuner. Mälaren används även
för flera delvis motstående intressen, där sjöfart och recipient för avloppsvatten är några.
Mälarens framtid som dricksvattentäkt efter år 2100 behöver utredas, då havsnivån stiger
snabbare än vad man tidigare trott. Det gör att Mälaren riskerar att bli en salt havsvik vid
slutet av seklet. Förutom Mälaren har länet få sjöar som har ett medeldjup som är större
än tre meter, ett resultat bland annat av sjösänkningar men också av naturliga
förutsättningar. Vattendragen i länet har förutom Dalälven låga flöden och det är endast
Fyrisån som har medellågvattenflöde som är större än 1,5 m3/s.
Risken för vattenbrist i den allmänna vattenförsörjningen är idagsläget störst i
Östhammars kommun. Östhammar är den kommun som varken har tillgång till stora
grundvattenresurser eller till Mälaren eller annat sötvatten på nära avstånd. Det är
dessutom den kommun som har störst säsongsvariation i vattenbehov på grund av
kommunens alla sommargäster. Vid regeringens uppföljning av risken för vattenbrist
under 2019 rapporterades också risk för Enköpings kommun att påverkas negativt av de
låga grundvattennivåerna. Den faktiska risken för vattenbrist är dock oklar, eftersom det
saknas kunskap om hur grundvattennivåerna förhåller sig till kapaciteten. Risken för
vattenbrist i länet i framtiden beror på flera parametrar, hur vi skyddar våra
vattenresurser, hur vi arbetar med ny teknik och innovationer för att spara och
återanvända vatten, var vi planerar vår bebyggelse och inte minst bebyggelse för enskild
vattenförsörjning.
I Uppsala och Knivsta kommuner planeras ett stort antal bostäder kopplat till
fyrspårssatsningen. Det innebär att ett mycket större vattenbehov behöver tillgodoses
samt att kraven på redundans ökar. Om möjligheten till reservvatten beaktas så är det
flertalet kommuner i länet som berörs av, och behöver arbeta mer med, den frågan.
Fler kommuner håller på att utreda möjligheten att samverka med andra kommuner för att
få till ett mer redundant system. Enligt dricksvattenutredningen är samverkan än mer
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väsentligt i framtiden. En målbild för framtiden är att fler kommuner inom och utanför
länet har sammankopplade system vilket bidrar till en hög grad av redundans. De
vattenresurser som pekas ut som prioriterade kan både vara lämpliga som vanliga
vattentäkter eller som reservvattentäkter. Generellt behövs insatser i länet för att öka
andelen reservvattentäkter.
Klimatförändringarna är en utmaning för oss alla där vi alla behöver ta till oss den
kunskap som finns idag, arbeta med en klimatanpassad dricksvattenförsörjning och
kontinuerligt ta till oss ny kunskap.
Miljögifter och kemiska föroreningar i dricksvatten är en utmaning i samhället.
Länsstyrelsen har, tillsammans med flera aktörer i länet, föreslagit för regeringen att det
inrättas ett nationellt kompetenscentrum för kemiska risker i dricksvatten i Uppsala, med
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Uppsala universitet (UU) som bärande parter
samt Livsmedelsverket (SLV), Sveriges geologiska undersökningar (SGU) och
vattenproducenter i närområdet (Uppsala Vatten och Norrvatten) som samarbetsparter.
Det föreslagna centret omfattar unik kompetens inom dricksvattenområdet med fokus på
kunskap om faroämnen i miljön, avancerade toxikologiska och kemiska analyser,
vattenberedningsteknik, geohydrologi, faroanalys (enligt dricksvattenkungörelsen) och
hälsoriskbedömning.
Utmaningar med vattenförsörjning för jordbruket
Jordbrukspolitiken, klimatförändringar och våra matvanor är exempel på faktorer som
kan styra hur jordbruket utvecklas fram till år 2100. En utmaning för jordbruket i Uppsala
län är att även om behovet av bevattning ökar så finns dåliga förutsättningar för uttag av
ytvatten i stora delar av länet. SMHI:s rapport om vattenbrist pekar på risker både med
avseende på markvatten och ytvatten i områden där det finns hög andel jordbruksmark.
Därtill förväntas risken för lågflöden bli högre och infalla till stor del under
växtsäsongen.
Utmaningar med vattenförsörjning till den industriella näringen
De industrier som finns idag kommer sannolikt inte att ha problem med vattenförsörjning
i framtiden. Däremot kan vatten vara en parameter vid etablering av nya industrier i länet.
Listan på utmaningar kan göras lång och vattenförsörjningsplanen fokuserar på de delar
som bedömts som mest relevanta i ett regionalt perspektiv. Det varierade kunskapsläget
hanteras under respektive tema.
Samlad bedömning vattenbrist
Nedan presenteras en karta med en samlad bedömning över områden med vattenbrist.
Den samlade bedömningen utgår från tre olika underlag:
• SGU:s bedömning av tillgång på vatten för enskild vattenförsörjning.
Områden där det finns rekommendationer om 1 fastighet/ha ingår i kartan,
• SMHI:s underlag om risk för ytvattenbrist i de två högsta riskklasserna,
riskklass 4 och 5, samt
• Underlag från regeringsuppdrag om risk för vattenbrist i den allmänna
vattenförsörjningen på grund av låga grundvattennivåer. Två områden har
pekats ut. Dessa är Östhammars kommun där risken är störst och Enköpings
kommun som är i en lägre riskklass.
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Figur 32: Samlad bedömning av vattenbrist i Uppsala län, 2020

Strategier för dricksvattenförsörjning
Länets övergripande strategi för en långsiktigt säker dricksvattenförsörjning:
•

Skydda det grundvatten vi har, bland annat genom hållbar samhällsplanering,
fysiska skyddsåtgärder och vattenskyddsområden

•

Klimatanpassad dricksvattenförsörjning i hela länet

•

Samverkan:
o om vattenresurser, exempelvis reservvatten eller för ökad redundans
o mellan akademi, myndigheter, kommuner och vattenproducenter om
forskning om miljögifter, miljöövervakning och dricksvattenkontroll
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o och erfarenhetsutbyte om vattenbesparande metoder och innovationer för
att spara vatten och minska behovet i alla sektorer
o om Mälarens framtid, samt nuvarande status och risker
•

Öka kunskapen om grundvattenmagasinens kapacitet och kvalitet i nuvarande och
i framtida klimat

•

Öka andelen reservvattentäkter i länet eller på annat sätt öka redundansen

•

Utreda framtida vattenbehov i flera sektorer i syfte att ha en framtida hållbar
vattenresursförvaltning

Samverkan

Figur 33: Målbild för samverkan för en redundant vattenförsörjning

Samverkan om vattenförsörjning förväntas bli ännu viktigare i framtiden och medföra
fördelar. Målbilden ovan ska illustrera den pågående och framtida möjliga
hopkopplingen av dricksvattennät, vilken kan ge en redundant hållbar allmän
vattenförsörjning genom att olika råvattenkällor används och att flera olika vattenverk
kan bidra vid situationer då reservvatten behövs. Bilden illustrerar också den samverkan
över länsgränserna som ger ett större sammankopplat nät.
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9. Utpekade grundvattenförekomster, sjöar och vattendrag för
vattenförsörjning
Grundvatten
Huvudstrategin för den regionala vattenförsörjningen är att om det finns grundvattenresurser som används idag, eller har potential att användas för dricksvattenförsörjning,
ska de skyddas så långt som möjligt genom vattenskyddsområden och hänsyn i fysisk
planering. Alternativen till grundvatten är delvis begränsade och det finns många fördelar
med dricksvattenförsörjning från grundvatten, såsom minskad risk för bakterietillväxt, att
det inte påverkas så mycket av höga lufttemperaturer med mera.
Med utgångspunkt från resultatet av multikriterieanalysen som beskrivs i bilaga 1, har
grundvattenförekomsterna bedömts som regionalt eller lokalt prioriterade för
dricksvattenförsörjning. Multikriterieanalysen utgick från de förekomster som hade en
kapacitet större än 5 l / s enligt SGU. De grundvattenförekomster som inte ingick i
analysen på grund av en för låg uttagskapacitet, under 5 l/s, kan fortfarande vara av
intresse för en enskild kommuns allmänna vattenförsörjning eller för enskild
vattenförsörjning. Det är lämpligt att i en kommunal vattenförsörjningsplan utreda,
bedöma och prioritera även de grundvattenförekomster som valts bort i det första urvalet i
multikriterieanalysen.
•

Hela Uppsalaåsen med biåsar
Uppsalaåsen och dess biåsar består av flera grundvattenförekomster med
olika kapacitet, påverkan och risker. Ur ett regionalt perspektiv bedöms
dock hela åsen vara lika prioriterad. Det är dock viktigt att vara medveten
om skillnaden mellan de olika förekomsterna i Uppsalaåsen och dess biåsar.

•

Enköpingsåsen/Dalkarlsåsen
Hela Enköpingsåsen/Dalkarlsåsen bedöms vara prioriterad ur ett regionalt
perspektiv. Även denna ås består av flera grundvattenförekomster där delar
av Enköpingsåsen innehåller flera föroreningar. De delarna av åsen bedöms
ändå vara lika prioriterade då saneringsinsatser är planerade att ske inom en
snar framtid.

•

Östhammars kommun
Grundvattenförekomsterna i Börstil och Alunda har i multikriterieanalysen
fått låga värden främst på grund av en lägre uttagskapacitet och sämre
kemisk status. Förekomsterna tillsammans med Gimo bedöms ändå vara
prioriterade i ett regionalt perspektiv, på grund av avsaknaden av andra
lämpliga förekomster lokalt i kommunen.

Vattenförekomster med uttagsmöjlighet under 5 l/s - lokalt prioriterade
grundvattenförekomster
För de grundvattenförekomster som enligt SGU hade uttagskapacitet på 5 l/s och
under har en förenklad analys genomförts. En viktig faktor för bedömningen om
grundvattenförekomsten ska vara lokalt prioriterad är om den används för
dricksvattenförsörjning i dagsläget. Andra parametrar som har ingått i analysen är
tillgänglighet, om den ligger i anslutning till en förekomst som används idag,
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vattenkvalitet och risker. Förekomster med få föroreningskällor har också
prioriterats. Utfallet av analysen ses i kartan nedan samt i bilaga 2.

Figur 34: Regionalt och lokalt prioriterade grundvattenresurser

Ytvatten
Ytvatten har inte prioriterats utifrån en multikriterieanalys utan de naturliga
förutsättningarna, tillgången på vatten (flöden, sjödjup etcetera) samt hur
vattenresurserna förväntas påverkas av klimatförändringarna, har varit grund för
prioriteringen. Få vattendrag och sjöar i länet har visat sig ha tillräcklig kapacitet
under hela året, eftersom antalet dagar med lågflöden förväntas öka. Enligt Svenskt
vattens rekommendationer så uppfyller urvalet rekommenderade riktvärdena för
COD, men den vattenkvalitet som kan tillåtas beror på vilken rening
vattenproducenten avser införa. Vattenkvaliteten i vattendragen behöver därför
studeras närmare.
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Prioriterade ytvatten i ett långsiktigt perspektiv
I ett långsiktigt perspektiv är följande ytvattenresurser regionalt utpekade för
dricksvattenförsörjning utifrån kvantitet och med hänsyn till ett förändrat klimat:
• Dalälven –främst för infiltration för konstgjord grundvattenbildning
• Mälaren – ytvattentäkt samt för konstgjord infiltration
• Havet – resurs för avsaltning
Länsstyrelsen tar ingen ställning till om det är möjligt att genomföra vattenuttag
från dessa resurser eller om de har rätt vattenkvalitet.
Dalälven
Dalälven är även potentiell resurs till Älvkarlebys och Gävle kommuners
gemensamma vattenförsörjningsprojekt. Även Uppsala vatten utreder Dalälven som
vattenresurs för konstgjord infiltration till Uppsalaåsen. Det finns flera regionala
fördelar med detta:
•

Större redundans i Mälardalen om Uppsala och Stockholm kopplas ihop och där
två alternativa källor för vattenförsörjning används.

•

Fler kommuner i länet kan ha nytta av vattenledningen från Dalälven. Samverkan
bör utredas.

Mälaren
Alla län kring Mälaren är på något sätt beroende av Mälaren för
dricksvattenförsörjning. Samverkan i det sammanhanget är viktigt inte minst med
tanke på klimatförändringarnas påverkan i ett långsiktigt perspektiv samt för att
gemensamt minska risken för föroreningar och samverka om provtagning, analys
och kvalitetskontroll.
Övriga prioriterade ytvatten i nuläget
Övriga prioriterade ytvatten är prioriterade för att de används idag inom någon del
av ett vattenförsörjningssystem och är betydelsefulla i ett regionalt perspektiv.
Hänsyn ska även tas till följande resurser i översiktsplanering, miljöprövning
etcetera.
•
•
•
•
•

Tämnaren
Tämnarån
Fyrisån/Vendelån
Gimo damm
Bruksdammen
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10. Åtgärder för en långsiktigt trygg vattenförsörjning
Nedan listas förslag på åtgärder för en långsiktigt trygg dricksvattenförsörjning samt aktörer/ansvariga
för att genomföra åtgärden. I de fall det finns förslag på målår har de listats. Åtgärderna avses följas
upp årligen i miljö- och klimatrådet samt vid kommunbesök. I remissvaren är det önskvärt med
ställningstagande om aktörerna ställer sig bakom åtgärderna samt om någon vill ta ett ansvar att leda
samverkan om någon åtgärd.

1.
2.

3.

Åtgärder för att trygga tillgången på vattenresurser och
skydda det grundvatten vi har

Aktörer / ansvarig
samt tidplan

Länsstyrelsen ska ta fram en strategi för hur ärenden med
vattenskyddsområden ska prioriteras och kommuniceras.

Länsstyrelsen
Klart senast 2021

Uppdatera länets vattenskyddsområden så att antalet vattentäkter med
funktionella och uppdaterade vattenskyddsområden och förskrifter
ökar.

Länsstyrelsen samt
kommuner och VAhuvudmän
Årsvis avstämning
Genomförs av:
Trafikverket i samråd
med kommuner och
länsstyrelsen

Fysiska skyddsåtgärder utreds genom en fördjupad riskanalys och en
åtgärdsvalsstudie. En plan för genomförande tas fram för de områden
som identifierats av Trafikverket (riskklass 4):
1. E18 Bålsta (fördjupad riskanalys och ÅVS pågår)
2. E18 Munksundet Enköpings kommun
3. Väg 600 Uppsala kn
4. Väg 55 Bärbyleden, Uppsala kn
5. E4 Storvreta, Uppsala kn
6. E4 Läby, Uppsala kommun

Beslut finns redan.

Väg 76 Skutskär, Älvkarleby kommun
Utreda behov av fysiska skyddsåtgärder där följande vägar berör
vattentäkter:
• Börstil, Östhammars kommun, väg 288/76
• Vånsjöbro, Enköpings kommun

Trafikverket i samråd
med Länsstyrelsen och
berörda kommuner

5.

Utreda behov av skyddsåtgärder vid vägar och järnvägar nära ytvatten
som bidrar till dricksvattenförsörjningen eller kan komma att bidra.

Trafikverket

6.

Dialog och kunskapsutbyte mellan kommunala räddningstjänsterna
och Trafikverket – var det finns och inte finns skyddsåtgärder inom
vattenskyddsområden.

Trafikverket i samråd
med kommunerna

7.

Inom handlingsplan för grön infrastruktur föreslås åsvårdsplaner som
åtgärd. Dessa ska ta ett helhetsgrepp om åsmiljöerna och även belysa
grundvatten. Inom ramen för planerna föreslås att möjligheten att
bilda två grundvattenråd för Uppsalaåsen respektive Enköpingsåsen
ska undersökas.
Alla vattentäkter ska ha tillstånd för uttag inom 10 år

4.

8.
9.

Utreda behov av bygglovsplikt för grundvattentäkter alt. utreda behov
av motsvarande prövningsplikt enligt miljöbalken.
10. Vatten i samhällsplaneringen. På olika sätt ska länsstyrelsen lyfta
vattenfrågorna i samhällsplaneringen till kommunerna. Exempelvis
genom vägledningar, tematräffar, sammanfattande redogörelser etc.
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2020–2021
Pågående

2020–2021
Ansvarig: Länsstyrelsen
Samverkan: Berörda
kommuner
Påbörjas 2020/2021
Berörda kommuner och
VA-huvudmän
Kommuner
Länsstyrelsen
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11. Länsstyrelsen genomför årliga tvärsektoriella kommunbesök med
diskussion om åtgärder för bättre vattenkvalitet i yt- och grundvatten,
vatten- och avloppsfrågor samt vägledning om vattenskyddsområden.
12. Ökat antal utredningar av potentiellt förorenade områden, klass 1 och
2, för att minska riskerna för spridning av föroreningar till
vattenresurser.
13. Följ och bevaka jordbrukets vattenförsörjning utifrån nuläge
och framtida effekter av exploatering av jordbruksmark samt
klimatförändringarnas påverkan. Länsstyrelsen genomför
rådgivnings- och kompetensutveckling i
landsbygdsprogrammet utifrån forskningsläge och
lantbrukarnas behov i frågan.

Länsstyrelsen
Påbörjas 2021

14.

Utökade nivåmätningar i länets grundvattenresurser samt utökad
råvattenkontroll inklusive screeninganalyser av miljögifter.

Kommunerna / VAhuvudman

15.

Jordbrukets vattenförsörjning finns med i arbetet för en
konkurrenskraftig och hållbar livsmedelproduktion i länet.

Länsstyrelsen och Ät
Uppsala län
2020–2022

Kommunerna
Löpande
Länsstyrelsen
Utifrån forskning och
samverkan med tex SLU
och Uppsala universitet.
Etapp 1: 2020–2022

Stärka
a. länets förmåga att hantera ett förändrat klimat
16. Alla kommuner ska ha en klimatanpassad dricksvattenförsörjning
enligt Livsmedelsverkets handbok KASKAD eller motsvarande.

17. Länsstyrelserna ska uppvakta regeringen med en begäran om att en
utredning tillsätts om Mälarens framtid som dricksvattentäkt i det
långa perspektivet efter 2070.

Genomförs av:
kommunerna i länet
Följs upp och stöttas av:
Länsstyrelsen, SGU,
Livsmedelsverket och
SMHI. Målår 2022
Genomförs av:
länsstyrelserna kring
Mälaren, samordnas av
länsstyrelsen i
Västmanland
Målår 2020

Öka
a. förmågan att hantera krissituationer kopplade till hot
mot dricksvattenförsörjningen
18. Nödvattenplan - alla kommuner ska ha en aktuell nödvattenplan
senast 2022 och det ska finnas ett etablerat nätverk i länet för att dela
eller samverka om nödvattenutrustning.

19. Nödvattenövningen ”Stor stad” ska genomföras i länet.

20. Kommunala risk- och sårbarhetsanalyser. Avsaknad av reservvatten
är en sårbarhet som kommunerna bör beakta i sina risk- och
sårbarhetsanalyser. Åtgärder bör sedan vidtas utifrån de behov som
kommunen identifierar.
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Samordnas och följs upp
av: Länsstyrelsen C-sam
Genomförs av:
Kommunerna i länet.
Mål 2022
Livsmedelsverket,
Länsstyrelsen och
kommunerna
Genomförs 2022
Genomförs av
kommunerna i samverkan
med VA-huvudman och
följs upp av
Länsstyrelsen
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Samverka om goda exempel på innovationer, lösningar för
minskad vattenanvändning etc.
21. Ha en gemensam årlig vattendag, gemensam omvärldsbevakning,
studiebesök etc. ? Inriktningen bestäms på miljö- och klimatrådet.
22. ”Kranmärka” Länsstyrelsen

Länsstyrelsen i
samverkan med
kommunerna. Påbörjas
2021
Länsstyrelsen

23.

Uppsala kommun i samarbete med Tierps och Östhammars
kommuner har fått ekonomiskt stöd för att göra en exempelsamling
med vattenbesparande teknik etc. Kunskapen ska förmedlas till alla
länets kommuner genom workshop samt rapport.

Uppsala, (samordnar),
Tierp och Östhammars
kommuner klart hösten
2020

24.

Samverka kring vattenbesparande informationskampanjer.

25.

Gemensamma kampanjer till fastighetsägare med enskild
vattenförsörjning om hur vatten kan sparas, hur brunnar kan skötas
samt behovet av provtagning.

VA-huvudmän och
kommuner
Kommunerna i
samverkan
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11.Kan man bygga överallt?
Länsstyrelsen kommer i detta planeringsunderlag inte att ta ställning till var det kan
byggas i länet med hänsyn till tillgång och kvalitet på råvatten och dricksvatten.
Kommunerna har planmonopol och därmed ansvar för att planlägga enligt plan- och
bygglagen (PBL). Kommunerna har även ansvaret att pröva förhandsbesked och lov
enligt PBL. Länsstyrelsen vill genom detta dokument ge vägledning till hur
planinstrumentet kan nyttjas utifrån de nuvarande regionala förutsättningarna för att
planera för en långsiktigt hållbar vattenförsörjning.
Varje kommun ska, enligt PBL, ha en aktuell översiktsplan, som ger riktlinjerna för
markanvändningen i kommunen och för hur bebyggelse och mark ska användas och
utvecklas. Samverkan mellan VA-planering och översiktsplanering samt mellan
kommunens olika förvaltningar är nödvändig. Är någon annan part än kommunen VAhuvudman är det av största betydelse att den samverkar med kommunens övriga
förvaltningar. Kunskapen om kommunens ansvar enligt lagen om allmänna vattentjänster
(se avsnitt 3) är en förutsättning för en god planering och det är värdefullt att ha en
strategi för utvecklingen av verksamhetsområden samt vilka områden som sannolikt
behöver prioriteras.
Vattenförsörjningen är ett allmänt intresse enligt 2 kap. 5 § PBL. Vid planläggning och i
ärenden om bygglov och förhandsbesked ska bebyggelse lokaliseras till mark som är
lämpad för ändamålet och med hänsyn till möjligheten att ordna vattenförsörjning.
Tillgången på dricksvatten är en förutsättning för både befintlig och tillkommande
bebyggelse. Med rekommendationer och riktlinjer i översiktsplaner underlättas den
efterföljande planeringen och lovgivningen enligt plan- och bygglagen.
Vatten är ofta en mellankommunal fråga och de mellankommunala perspektiven ska
belysas både i översiktsplaner och detaljplaner. Mellankommunala samarbeten om
vattenförsörjning förekommer redan i länet, men kan säkert utvecklas. Översiktsplanering
och VA-planering kan ge värdefulla underlag till diskussioner om samverkan.
Nedan sammanställs vad kommunerna minst behöver ta hänsyn till och utreda inför
planläggning, bygglov eller förhandsbesked för ny bostadsbebyggelse, industrier och
andra verksamheter med stort vattenbehov. Länsstyrelsen anser att det i detaljplaneskedet
redan ska finnas en långsiktig lösning på vattenförsörjningen.
Översiktsplanen
Översiktsplanen är ett viktigt verktyg för att långsiktigt säkerställa tillgången till
vatten. Den ska ange lämplig markanvändningen och ta hänsyn till vattenresurserna
för att de inte ska riskera att påverkas av föroreningar och miljögifter och/eller tas i
anspråk för annan markanvändning. I översiktsplanen bör åtminstone nedanstående
belysas eller utredas kopplat till vattenförsörjning:
•

De vattenresurser som pekats ut i den regionala vattenförsörjningsplanen
både som lokalt och regionalt viktiga ska skyddas mot negativ påverkan.
För grundvattenresurser bör hänsyn tas även i områden som är viktiga för
grundvattenbildningen. Dessutom bör lämplig markanvändning planeras på
vattenresursen och i tillrinningsområdet så att riskerna för utsläpp, påverkan
av miljögifter eller diffus spridning av förorenande ämnen minimeras.
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o Vägledning till lämplig markanvändning kommer att publiceras på
Boverkets webbplats.
o Grundvattenförekomsterna och tillrinningsområdenas utbredning
hämtas som wms-tjänst från SGU.
•
•
•

•
•
•

•

•

Vattenresurser är en mellankommunal fråga och ska belysas även i det
perspektivet. Mellankommunal samverkan är ofta fördelaktigt och
översiktsplaneringen kan användas som underlag för diskussion.
I områden med riksintresse för dricksvattenanläggningar enligt 3 kap. 8 §
MB ska riksintresset tillgodoses. Berör i dagsläget Uppsala och Tierps
kommuner.
Utöver de utpekade vattenresurserna i denna plan finns det andra vattenresurser
som kan vara av kommunal och lokal betydelse för allmän och enskild
försörjning. Kommunen ska säkerställa att det tas hänsyn även till dessa i fysisk
planering och lovgivning.
Redovisning av kapaciteten i vattenförekomsterna, vattenverken och
ledningssystemet ska utredas för att se hur stor utbyggnad som är möjlig.
Redovisning av eventuella utbyggnadsplaner för VA, nya
verksamhetsområden, kan vara lämpligt att visa även i översiktsplanen.
Hur påverkar klimatförändringarna vattenförsörjningen i kommunen? Hanteras
risker med klimatförändringarna och vilka åtgärder måste vidtas?
o Extrema väderhändelser, såsom skyfall och översvämningar, kan bredda
avlopps- och reningsverk och försämra vattenkvaliteten samt göra
reningsprocessen svårare och mer energikrävande. Kommunen måste i
översiktsplanen ge sin syn på hur den bebyggda miljön påverkas av sådana
klimatrelaterade risker samt hur dessa risker kan minskas eller helt
upphöra.
Dagvattenhanteringen kopplar till skyddet av vattenresurserna och riktlinjer för
var infiltration är möjlig eller inte kan ingå.
Övriga rekommendationer:
Använd kommunens egna befolkningsprognoser för att titta på framtida
vattenbehov.

Enskild vattenförsörjning – rekommendationer om var bygglov och förhandsbesked kan
lämnas
•

•
•

SGU:s underlag för grundvattentillgång kan användas för att ta fram riktlinjer för
var det är lämpligt med tillkommande bebyggelse med enskild vattenförsörjning.
Riktlinjer och rekommendationer underlättar bygglovsprocesserna. Kustområdet
samt Mälardalen har jämförelsevis begränsad grundvattentillgång för enskild
vattenförsörjning.
Rekommendationer om var det behövs fördjupade utredningar för att bedöma om
det är lämpligt att ge förhandsbesked och bygglov bör tas fram.
Risken för saltvatteninträngning ska beaktas.
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•

Kunskapen om vattenkvaliteten i enskild vattenförsörjning är begränsad. Finns
uppgifter om kvalitetsproblem, exempelvis uran eller arsenik, ska denna beaktas i
bedömningen om det är lämpligt att ordna enskild vattenförsörjning.

Industrier
• Inventera om det finns lämpliga områden för industriella verksamheter med stora
vattenbehov. Kan kommunen leverera vatten, finns möjlighet till stora enskilda
uttag?
• Är marken lämplig för industrier med hänsyn till risk för olyckor, utsläpp, brand
etc.?
• Finns tillgång till vatten via kommunal vattenförsörjning (även avlopp
behöver beaktas)?
• Behövs dricksvattenkvalitet?
• Är det aktuellt med enskild vattenförsörjning – finns det alternativ
vattenresurs till det? För ytvatten ska lågmedelvattenflöden i ett framtida
klimat beaktas.
Ytterligare vägledning om dricksvattenförsörjning och samhällsplanering:
• Boverkets kunskapsbank74
• SGU75 checklista för samhällsplanering

74
75

Boverkets kunskapsbank
SGUs webbplats om samhällsplanering samt checklista
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12. Kunskapsbehov för långsiktigt säker vattenförsörjning
Nedan listas behov av kunskapsunderlag, utifrån identifierade kunskapsluckor i arbetet
med vattenförsörjningsplanen. För en del kunskapsunderlag saknas förslag på aktörer.
Kunskapsunderlag
Grundvattenbildning i ett förändrat klimat
Ett fördjupat beräkningsunderlag från SGU och SMHI
kring grundvattenbildning och nederbörd som stöd till
planering på främst regional och lokal nivå, både i
nuvarande och i ett framtida klimat, enligt SGU 2017
Återkomsttider för torrår i ett framtida klimat
Återkomsttider för olika extremsituationer exempelvis
torrår (låg nederbörd och höga temperaturer). För stora
grundvattenmagasin handlar detta om scenarioanalyser
över flera år med nederbördsunderskott. Denna typ av
data måste därför tas fram på både regional, men
framför allt lokal, nivå för att kunna användas, enligt
SGU 2017
Klimatförändringarnas påverkan på vattenkvaliteten i
både yt- och grundvatten.
Vattenkvalitet i både grundvatten och ytvatten i de
vattenresurser som pekas ut som möjliga för framtida
vattenförsörjning och där fullständiga data saknas idag.
Nationell plan och strategi för vattenförsörjning. I
Boverkets utredning om planering för en trygg
dricksvattenförsörjning finns förslag på nationell plan
för vattenförsörjning, som utarbetas mot bakgrund av en
helhetsbild av hur vattenbehov (för alla sektorer),
vattentillgångar och exploateringstryck är fördelade
över landet. Boverket rapport 2018:35
Uppdatering av SGU:s grundvattendatabas med
bedömningar av möjlighet för konstgjord
grundvattenbildning i Heby och Enköpings
grundvattenresurser
Bedömningar och sammanställningar av möjligheterna
till att utöka uttagsvolymerna i befintliga vattentäkter
Ny storskalig teknik för hushållning med vatten
Totala uttaget av ytvatten i länet
Jordbrukets behov av vatten till 2050 och 2100

Förslag på aktörer
SGU och SMHI

SGU och SMHI

Myndighetssamverkan
Samverkan mellan
myndigheter, forskning och
kommuner
Samverkan mellan
myndigheter

SGU – uppdatering av
grundvatten

SMHI:s pågående uppdrag
samt eventuellt
Länsstyrelsens tillsyn
Jordbruksverket
Följs upp och stöttas av:
SLU, LRF

Industrins framtida vattenbehov
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Termer och begrepp
Bristområden: Områden där det finns förhöjd risk att tillgången till vatten av tillräcklig
kvalitet inte motsvarar vattenbehovet.
Dricksvatten är vatten som är avsett för dryck, matlagning eller beredning av livsmedel
samt vatten som används i livsmedelsproducerande företag. Dricksvatten ska vara
hälsosamt och rent.
Grundvattenförekomst: En avgränsad volym grundvatten i ett eller flera
grundvattenmagasin.
Grundvattenmagasin: En hydraulisk avgränsad enhet av en eller flera geologiska
formationer som medger uttag av grundvatten.
Miljökvalitetsnormer, MKN: Bestämmelser om kraven på miljökvaliteten i vattnet.
Miljökvalitetsnormer är styrande för myndigheter och kommuner när de tillämpar lagar.
Nödvatten är dricksvatten som distribueras på annat sätt än genom ledningsnätet.
Begreppet signalerar att det handlar om en situation som innebär någon form av
samhällsstörning.
Reservvatten är leverans av dricksvatten från en alternativ källa eller alternativ
huvudledning med distribution via det ordinarie ledningsnätet.
Råvatten: Obehandlat vatten från en vattentäkt bestående av grundvatten eller ytvatten
för produktion av dricksvatten. Råvattnet kommer från antingen grundvatten eller
ytvatten. Se även dricksvattenresurs och vattentäkt. Olika råvatten måste beredas på olika
sätt för att dricksvatten ska produceras.
Vattenbrist: En situation då det inte finns tillräckligt med vatten för att täcka det
långsiktiga medelbehovet i samhället och i miljön. Vattenbrist uppstår när behovet är
större än tillgången på vatten av tillräcklig kvalitet.
VA-plan: Styrdokument som beskriver hur vattenförsörjning och avloppshantering ska
ordnas i hela kommunen, det vill säga både inom och utanför kommunalt
verksamhetsområde.
Vattenresurser: de ytvatten en sjö eller vattendrag, ett grundvattenmagasin i jord eller
berg, saltvatten eller bräckt vatten som är potentiellt användbar för vattenförsörjning.
Vattenskyddsområde: Ett formellt områdesskydd som fastställs geografiskt till skydd
för en vattentillgång som används som dricksvattentäkt. Inom ett vattenskyddsområde
gäller bestämmelser för alla som bor eller verkar inom området. Bestämmelser finns i 7
kap 21,22, 30 §§ miljöbalken.
Vattentäkt: Enligt 11 kap. 5 § miljöbalken: Bortledande av ytvatten eller grundvatten
för vattenförsörjning, värmeutvinning eller bevattning. Beteckningen används också om
grundvattenmagasin, sjö eller vattendrag där vattenverk hämtar sitt råvatten.
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BILAGA 1
MULTIKRITERIEANALYS, METOD ATT PEKA UT
GRUNDVATTENRESURSER
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BILAGA 1
Regionalt viktiga grundvattenförekomster för dricksvattenförsörjning
Alla våra grundvattenförekomster är värdefulla och vi har en gemensam uppgift att arbeta för
att nå och behålla god kemisk och kvantitativ status. Alla grundvattenförekomster är dock inte
lika användbara för dricksvattenförsörjning. Hur lämpliga de är kan bero på var de ligger i
länet i förhållande till befintlig infrastruktur och tätorter, vilken kapacitet samt vattenkvalitet
de har, vilka verksamheter som pågått och/eller pågår i tillrinningsområdet och hur de
förväntas påverkas i ett framtida klimat.
Urval och prioritering av dricksvattenresurserna har gjorts av Länsstyrelsen med
utgångspunkt i HaVs vägledning för regionala vattenförsörjningsplaner. Många olika
underlag tillsammans med Länsstyrelsens samlade kunskap har använts. Endast vattenresurser
i länet har ingått, men informationsutbyte och samverkan mellan länen har ingått som en del i
arbetet och resulterat bl.a. i den storregionala målbilden.
Ett första urval av vattenförekomsterna
Ett första urval av grundvattenförekomster har gjorts utifrån bedömd uttagskapacitet (källa
SGU). Grundvattenmagasin med en bedömd uttagskapacitet under 5 l/s ingår inte analysen
och efterföljande i prioritering, eftersom de inte bedömts vara regionalt intressanta och ha
möjlighet att bidra till någon omfattande vattenförsörjning i ett regionalt perspektiv. Totalt är
det 43 st vattenförekomster som valts bort i det första urvalet. 18 st av dessa har en bedömd
uttagskapacitet mindre än 1 l/s och 25 st bedöms ha en kapacitet på 1-5 l/s.
Vattenförekomsterna kan dock vara av stor betydelse för en enskild kommuns allmänna
vattenförsörjning eller för enskild vattenförsörjning eller enskilda samfällighet. Alla
vattenförekomster omfattas av huvudstrategin ”skydda det grundvatten vi har” oavsett
bedömd vattenkapacitet, men sannolikheten att de ska bidra till en regional vattenförsörjning
bedöms som liten.
De grundvattenförekomster som klarat det första urvalet d.v.s har en uttagskapacitet på mer än
5 l/s har ingått i en multikriterieanalys.
Multikriterieanalys
Kriterier allmänt
De kriterier som har ingått i multikriterieanalyse är: Uttagskapacitet, Tillgänglighet,
Vattenkvalitet och Klimatförändringarnas effekter. Inför analysen har en viktning mellan de
olika delkriterierna tagits fram.
Uttagskapaciteten är av stor betydelse för hur användbar och samhällsekonomiskt lönsamt det
är att öppna upp en vattentäkt, men det beror också på hur stort behovet är, vilket varierar i
stora delar av länet. Uttagskapaciteten är den parametern som fått störst vikt i den multikriterieanalys som används för att peka ut resurser. I kapacitet ingår också parametrar som
om resursen är lämplig för konstgjord infiltration. Tillgänglighet och kvalitet har fått större
vikt i multikriterieanalysen jämfört med klimatförändringarnas effekt. Detta beror på
svårigheterna att kartlägga och kvantifiera de verkliga effekterna av ett förändrat klimat på
lång sikt.
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Nedan listas och beskrivs de delkriterier som har vägts samman i en multikriterieanalys.
Delkriterierna har poängsatts mellan 0-4 där höga poäng indikerar att vattenförekomsten har
ett större värde i ett regionalt perspektiv. En klimatfaktor har lagts på och utifrån summan av
alla kriterier har ett prioriteringstal räknats ut. Ju högre prioriteringstal desto större betydelse
har grundvattenförekomsten i ett regionalt perspektiv.
Kapacitet
Kapacitet
o Bedömd uttagskapacitet
o Lämplig för infiltration av ytvatten och konstgjord grundvattenbildning
Bedömd uttagskapacitet har graderats mellan 1-3. Kapacitet är den parameter i
multikriterieanalysen som har störst betydelse i bedömningen av hur viktig vattenförekomsten
blir i ett regionalt perspektiv. Kapaciteten har därför fått viktningen 40% i beräkningen.
Som underlag för att peka ut de vattenförekomster som är regionalt viktiga har SGUs
bedömningar av uttagsmängderna använts. Så långt som möjligt har uttagsmängderna
verifierats mot data i vattentäktsarkivet och tillstånd för uttag. Det finns en potential att
förbättra denna datamängd i kommande uppdateringar och få en bättre uppskattning om hur
stor ytterligare kapacitet de befintliga vattentäkterna har. Ofta uppgifter som VAhuvudmannen i bästa fall kan ha.
Konstgjord grundvattenbildning genom infiltration av ytvatten är ett sätt att öka kapaciteten.
SGUs bedömningar av möjligheten att infiltrerar ytvatten har använts i första hand. Där
bedömningar från SGU har saknats har Länsstyrelsen utgått från vägledningen i Svenskt
vattens, utbildningspublikation ”Dricksvattenteknik 2” publikation U2 samt pågående kända
projekt och därefter gjort egna bedömningar om möjligheten att infiltrera ytvatten. Om
konstgjord infiltration bedömts möjlig har vattenförekomsten fått ett poäng.
Tillgänglighet
Tillgänglighet
o avstånd till närmaste tätort eller befintlig infrastruktur (verksamhetsområde)
o vattenresursens användning som vattentäkt idag, en viktig parameter eftersom
det är en stor kostnad att anlägga nya vattenverk
o konkurrerande vattenuttag som är kända genom att det finns en
vattendom/miljödom
o konkurrerande markanvändning (täkter, stora exploateringar med omfattande
hårdgjorda ytor)
Tillgängligheten är hög om vattenresursen används idag för dricksvattenförsörjning eller om
den ligger på bra avstånd från befintlig tätort, tätort som förväntas växa enligt kommunernas
översiktsplaner etc. Tillgängligheten minskar med konkurrerande vattenuttag samt
konkurrerade markanvändning exempelvis täkter för materialutvinning eller stora
exploateringar med omfattande ytor som hårdgörs så att grundvattenbildningen riskeras. Även
ekosystem som behöver vattenresursen för att upprätthålla naturvärdena har betraktats som en
konkurrerande markanvändning. Vid en sammanvägning mellan alla delkriterier har varje
vattenförekomst erhållit en poäng mellan 0-4. Vid sammanvägningen mellan kriterierna har
viktningen för tillgängligheten varit 25%.
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Vattenkvalitet
Vattenkvalitet
o Kemisk och kvantitativ status
o Risk för föroreningar, förekomst av förorenade områden, transportleder för
farligt gods och sårbarheten för vattenförekomsten
o Risk för föroreningar, förekomst av förorenade områden, transportleder för
farligt gods och sårbarheten kopplat till vattenförekomstens tillrinningsområde
Statusklassningen och riskanalyser av grundvattenförekomsterna har pågått under första
halvåret av 2019. Resultatet från båda dessa moment har använts. Alla vattenresurser har inte
känd vattenkvalitet och det finns dessutom en risk att föroreningar tillkommer från nuvarande
eller historisk användning. Arbetet med att inventera potentiellt förorenade områden har
använts för att bedöma riskerna för föroreningar tillsammans med uppgifter om pågående
verksamheter samt transportleder för farligt gods. I de fall det också finns risk för
översvämningar samt om det finns en stor sårbarhet för föroreningar genom genomsläppliga
jordar så har det gett sämre värde i kategorin vattenkvalitet. Utifrån tillgängligt underlag om
har en expertbedömning av risken för föroreningar och sårbarheten för dels respektive
vattenförekomst, dels vattenförekomstens tillrinningsområde. Vattenkvalitet har fått
viktningen 25 %.
Klimatförändringarnas effekter
Förändrat klimat
o Låg eller hög risk för att grundvattenresursens kvantitet eller kvalitet påverkas
i ett framtida klimat.
Klimatförändringarnas effekter på vattenresurserna är inte helt klarlagd, men är en viktig
parameter som behöver uppmärksammas i det här arbetet och leda till att råvatten och
grundvattennivåer kontrolleras systematiskt framöver. Både kvantiteten och kvaliteten kan
påverkas av klimatförändringarna genom minskad grundvattenbildning och risk för försämrad
kvalitet på grund av ökad risk för saltvatteninträngning etc. Som underlag för bedömningarna
är SMHIs underlag samt SGUs rapport om grundvattenbildning i ett framtida klimat samt
sammanställningen i dricksvattenutredningen och vägledningen. Vid en sammanvägning av
kriterierna har klimatfaktorn viktat med 10%.
Sammanvägningen har gjorts på följande sätt:

Sammanvägning av kriterier
10%

Kapacitet

40%

25%

Tillgänglighet
Kvalitet

25%

Klimat
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Kunskapsunderlag som behövs för att förbättra bedömningarna:
•
•
•

Uttagskapaciteter och möjligheterna till konstgjord infiltration
Klimatförändringarnas påverkan på vattenresurserna.
Vattenkvalitet

Resultat
Resultatet av multikriterieanalysen beskriven ovan redovisas i bilaga 2.1.
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BILAGA 2
UTPEKADE REGIONALA OCH LOKALA
GRUNDVATTENRESURSER
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Bilaga 2:1
Regionalt och lokalt viktiga grundvattenresurser med uttagskapacitet över 5 l/s

Prio
Regional /
Lokal

Poäng från
multikriterianalys

3,8

Regional

3,6 ‐4 poäng

3,4

Regional

2,6‐3,5 poäng

Uppsalaåsen‐Skutskär

3,2

Regional

1,6‐2,5 poäng

SE667127‐159456

Uppsalaåsen‐Odensbrunn

3,2

Regional

0,6‐1,5 poäng

SE668379‐159201

Uppsalaåsen, Månkarbo

3,2

Regional

0‐0,5 poäng

3,1

Regional
Regional

VISS_MSCD

Namn

SE662687‐160126

Uppsalaåsen‐Fredrikslund

SE670605‐158918

Uppsalaåsen‐Marma

SE672305‐158980

Kapacitet

Tillgäng‐
lighet

Vatten‐
kvalitet

SE667216‐156308

Klimat‐
faktor

PRIO‐TAL

SE669621‐159018

Uppsalaåsen‐Arvidsbo

3,0

SE665937‐159757

Uppsalaåsen ‐ Björklinge

3,0

Regional

SE667747‐159290

Uppsalaåsen‐Postboda

3,0

Regional

SE664296‐160193

Uppsalaåsen‐Uppsala

2,8

Regional

2,8

Regional

SE667227‐155562
SE665195‐160524

Vattholmaåsen‐Storvreta

SE666683‐155954
SE666031‐160769

Regional

2,7

Regional

2,7

Regional

SE670437‐159970

2,6

Regional

SE667962‐156361

2,6

Regional

2,6

Regional

SE665701‐155856

2,6

Regional

SE667515‐160028

2,5

Regional

SE663485‐156515

2,5

Regional

SE666640‐159671

Vattholmaåsen‐Salsta

2,7

Uppsalaåsen‐Läby

SE661435‐157191

1,9

Regional

SE660987‐159721

1,8

Regional

SE668378‐164072

1,4

Regional

SE664991‐158846

2,0

Nej

SE664520‐159648

Jumkilsåsen‐Broby

1,4

Nej

SE663758‐160767

Sävjaån‐Samnan

1,4

Lokal

SE667754‐164323

1,4

Lokal

SE663721‐158985

2,3

Lokal

2,0

Lokal

SE663907‐159064

Vänge
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Bilaga 2:2
Grundvattenresurser mindre än 1 l/s samt 1‐5 l/s
VISS_MSCD

Namn

Kommun

SE665513‐602113
SE665842‐610423
SE666170‐622704
SE662000‐159628
SE670034‐658792
SE671491‐658378
SE665074‐158748
SE665257‐161902
SE665150‐158657
SE664960‐163739
SE663952‐163495
SE665357‐158588
SE665717‐158023
SE664363‐157859
SE664048‐163534
SE665867‐158066
SE668158‐161618
SE667922‐163233
SE662704‐157548

Runhällen
Huddunge
Haga

Heby
Heby
Heby
Håbo
Tierp
Tierp
Uppsala
Uppsala
Uppsala
Uppsala
Uppsala
Uppsala
Uppsala
Uppsala
Uppsala
Uppsala, Heby
Östhammar
Östhammar
Enköping

SE660263‐159896
SE662523‐162121

Uppsalaåsen‐Toresta Håbo
Knivsta
Stockholmsåsen‐
Åslunda
Knivsta
Tierp
Ramstalund
Uppsala
Lejsta
Uppsala
Uppsala

SE662432‐162137
SE669704‐159656
SE663158‐159197
SE665018‐161643
SE664759‐163942
SE664625‐157905
SE663844‐161477
SE664523‐164190
SE665456‐161981
SE665827‐162150
SE665630‐162050
SE664609‐161705
SE664155‐163562
SE665328‐157940
SE664981‐157892
SE664805‐157892
SE668830‐163890
SE667635‐658729
SE669300‐163690
SE668160‐163190
SE667587‐163252
SE667090‐161091
SE666203‐667398

Lövstabruk
Edvalla

Järlaåsen‐Norrbo

Stavby

Uttags‐
Prioritering
möjlighet l/s lokalt/kommunalt

Uppsala
Uppsala
Uppsala
Uppsala
Uppsala
Uppsala
Uppsala
Uppsala
Uppsala
Uppsala
Uppsala
Östhammar
Östhammar
Östhammar
Östhammar
Östhammar
Östhammar, Uppsala
Östhammar, Uppsala
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1‐5

Lokal
Lokal
Nej
Nej
Lokal
Lokal
Nej
Lokal
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

1‐5
1‐5

Nej
Nej

1‐5
1‐5
1‐5
1‐5
1‐5

Nej
Regional
Lokal
Lokal
Lokal

1‐5
1‐5
1‐5
1‐5
1‐5
1‐5
1‐5
1‐5
1‐5
1‐5
1‐5
1‐5
1‐5
1‐5
1‐5
1‐5
1‐5
1‐5

Lokal
Lokal
Nej
Nej
Nej
Lokal
Oklar
Nej
Nej
Lokal
Lokal
Lokal
Lokal
Lokal
Lokal
Regional
Nej
Regional
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SAMMANFATTNING
En regional vattenförsörjningsplan ska tas fram för Uppsala län av Länsstyrelsen. Syfte med denna
rapport är att tjäna som underlag till den regionala vattenförsörjningsplanen och beskriva hur
dricksvattenresurserna påverkas av ett framtida klimat i slutet av seklet.
I slutet av seklet väntas både lufttemperaturen och nederbörden i länet att öka under alla årstider.
Störst nederbördsmängder förväntas under sommaren. Risken för skyfall kommer att öka och vara
bland de största förändringarna i Sverige. Högre lufttemperatur leder även till ökad avdunstning
som motverkar effekten av ökad nederbörd och medför att avrinningen minskar. Det blir fler dagar
med marktorka. Den totala tillrinningen beräknas öka i hela länet med störst ökning under vintern
och med ett minskat flöde under vår och sommar. Det blir mer vatten under vintern i nivå med
dagens vårflod fast men under en längre period så dagens distinkta vårflödestopp förväntas
försvinna. Detta innebär att årsdynamiken blir förändrad för alla länets vattendrag utom Dalälven.
Det är osäkert vad som händer med grundvattennivåerna i framtida klimat men de resultat som
finns pekar på oförändrade eller minskade grundvattennivåer.
Länet har deltas in i tre typområden baserat på effekten av klimatförändringen; Mälardalen, Inland
och Kust. Framtida klimatförändringar påverkar dricksvattenresurserna i länet i huvudsak på tre
olika sätt; försämrad råvattenkvalitet, ökad respektive minskad råvattenkvantitet.
Mälardalen har fortsatt varmast lufttemperatur och längst vegetationsperiod i framtida klimat
jämfört med de två andra typområdena. Grundvattenbildningen minskar mest i detta typområde.
Mälaren får högre vattentemperatur. Höga flöden med återkomsttid 10-200 år ökar endast i detta
typområde. Mälardalens dricksvattensresurser påverkas genom att yt- och grundvattenkvantiteten
kan minska. Markerna blir torrare, trots att nederbörden ökar, med risk för ökat bevattningsbehov.
Råvattenkvaliteten kan försämras pga. ökad nederbörd, varmare vattentemperatur och att det blir
svårare att tappa vatten från Mälaren pga. havsnivåhöjningen.
I Inlandet beräknas luft- och vattentemperaturerna, nederbörden och torrperiodens längd öka. I
södra delarna av inlandet är det idag det torraste området i länet och detta kommer att kvarstå i
framtiden. Vegetationsperioden blir längre och grundvattenbildningen minskar. Påverkan på
dricksvattenresurserna uttrycker sig i att vattnet blir varmare under hela året, vilket gör att tex.
Tämnaren kan värmas upp med risk för kvalitetsproblem. Högre vattentemperatur i kombination
med ökad nederbörd kan öka risken för vattenkvalitetsproblem. Det blir fler dagar med lågt flöde
vilket kan leda till vattenbrist periodvis, speciellt under vår och sommaren. Eftersom det blir
torrare, vattenbehovet förväntas öka och tillrinningens årsdynamik ändras finns det risk att
Tämnarens kapacitet inte räcker till i framtiden.
I Kustens typområde förväntas luft- samt vattentemperaturerna öka. Grundvattenbildningen
minskar men inte lika mycket som övriga typområden. Havsnivån ökar. Kustens
dricksvattenresurser påverkas av att temperaturerna ökar med risk för försämrad råvattenkvalitet
och vattenbrist. Nederbörden ökar dock mest i kustområdet, speciellt på sommaren, men
avdunstningen ökar likväl så totalt blir det torrare. En längre vegetationsperiod kan innebära ökat
vattenbehov. Detta är extra känsligt för Kustområdet som idag upplever kapacitetsbrist under vår
och sommar. Antal dagar med lågvatten blir fler, vilket kan leda till kapacitetsbrist periodvis
särskilt i små sjöar. Det kan bli upp till några decimeters förändring i ökad havsnivån till slutet av
seklet.
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1

BAKGRUND
Länsstyrelsen i Uppsala arbetar med att ta fram en regional vattenförsörjningsplan för länet.
Som underlag för denna plan har SMHI anlitats för att analysera och beskriva hur
vattenresurserna i länet påverkas av pågående och framtida klimatförändringar. Analyserna
har genomförts ur ett dricksvattenperspektiv, för såväl grundvattenmagasin som för sjöar
och rinnande vattendrag. Tidsperspektivet i analyserna har varit fram till år 2100.
Syftet har varit att lyfta fram olika effekter av klimatförändringar i olika typområden av
länet.

2

METODIK
Uppdraget är i första hand att betrakta som en litteraturstudie och sammanställning av
kunskapsunderlag inom området. Arbetsgången har varit följande:
1.
2.
3.

Genomgång av befintligt underlag enligt referenslista.
Indelning i typområden efter klimateffekter och påverkan på vattenresurserna.
Sammanställning av klimateffekter och påverkan på vattenresurser, behov av
åtgärder samt eventuella kunskapsluckor.

Med klimateffekter avses förändringar till följd av förändrat klimat, exempelvis högre
flöden i vattendragen, medan påverkan på vattenresurser innebär en följdeffekt för
vattenresursen, t.ex. högre kapacitet eller försämrad råvattenkvalitet.
Ökad lufttemperatur leder till en rad klimateffekter, bl.a. högre vattentemperatur, längre
vegetationsperiod, ökad avdunstning, ökad marktorka m.m. vilket i sin tur kan påverka
vattenresurserna båda med avseende på kvantitet och kvalitet. Vissa klimateffekter, t.ex.
längre torrperioder, kan också orsaka förändringar i efterfrågan på vatten vilket förstås
också är viktigt att väga in i den långsiktiga planeringen av regionens vattenförsörjning.
Detta är dock ett område som endast hanterats mycket översiktligt inom denna utredning.

3

FRAMTIDA KLIMAT
Klimatets utveckling i framtiden beror på hur atmosfärens innehåll av växthusgaser
förändras. För att kunna studera framtidens klimat behövs antaganden om hur utsläppen av
växthusgaser kommer att bli. Det finns flera möjliga utvecklingar och vilken av dem som
slår in beror på människans förmåga att begränsa utsläppen. FN:s klimatpanel IPCC
presenterade i sin femte sammanställning om kunskapsläget gällande framtida klimat
(IPCC, 2013) nya antaganden om framtida utsläpp av växthusgaser: RCP-scenarier
(Representative Concentration Pathways, ICONICS, 2013). RCP-scenarierna beskriver
resultatet av utsläppen, den så kallade strålningsbalansen i atmosfären, fram till år 2100.
I studien används två RCP-scenarier, RCP4,5 som bygger på begränsade utsläpp, och
RCP8,5 med höga utsläpp. I Tabell 1 beskrivs vilka antaganden som ligger till grund för
scenarierna. De två scenarierna täcker in en stor variationsbredd avseende framtidens
koncentrationer av växthusgaser i atmosfären.
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Tabell 1. Beskrivning av vilka antaganden som ligger till grund för de två scenarier för olika
utvecklingsvägar som använts i denna studie. RCP4,5 bygger på begränsade utsläpp, och RCP8,5 på
en utveckling med höga utsläpp. De två scenarierna täcker in en stor variationsbredd avseende
framtidens koncentrationer av växthusgaser i atmosfären

RCP4,5
•
•
•

•
•
•

RCP8,5

Utsläppen av koldioxid ökar något
och kulminerar omkring år 2040
Befolkningsmängd något under
9 miljarder i slutet av seklet
Lågt arealbehov för
jordbruksproduktion, bland annat till
följd av större skördar och
förändrade konsumtionsmönster
Omfattande
skogsplanteringsprogram
Låg energiintensitet
Kraftfull klimatpolitik

•
•

•
•
•
•

Koldioxidutsläppen är tre gånger
dagens vid år 2100 och
metanutsläppen ökar kraftigt
Jordens befolkning ökar till 12
miljarder vilket leder till ökade
anspråk på betes- och odlingsmark
för jordbruksproduktion
Teknikutvecklingen mot ökad
energieffektivitet fortsätter, men
långsamt
Stort beroende av fossila bränslen
Hög energiintensitet
Ingen tillkommande klimatpolitik

Beräkningar av framtida klimat har genomförts för två tidsperioder, 2021-2050 och 20692098. I denna studie har vi valt att fokusera på det längre tidperspektivet, fram till slutet av
seklet.
Ett klimatscenario kräver en lång kedja av beräkningar, antaganden och förenklingar. Det
finns alltså flera källor till osäkerheter; klimatets naturliga variationer, val av klimatmodell
och framtida utsläpp av växthusgaser.
I avsnitten 3.1 - 3.8 nedan ges en sammanfattning av vad de senaste beräkningarna av
framtida klimat visar för Uppsala län. För mer detaljerad beskrivning av klimatmodeller,
osäkerheter och resultat hänvisas till rapporten SMHI Klimatologi Nr 20, (Sjökvist et al.,
2015).

3.1 LUFTTEMPERATUR
Trenden pekar tydligt mot högre lufttemperatur i länet i båda RCP-scenarierna.
Skillnaderna tydliggörs först under andra hälften av seklet. Lufttemperaturen väntas stiga
med i genomsnitt 3-5 grader till slutet av seklet, se Figur 1. Förändringen är densamma för
hela länet.
Båda utsläppsscenarierna visar att det blir varmare för alla årstider fram till slutet av seklet.
Vinterperioden blir kortare och sommaren längre. Särskilt stor är temperaturökningen under
vintern och det blir alltså mildare vintrar framöver. Mot slutet av seklet hamnar
medeltemperaturen under vintern 4-6 grader högre vilket innebär att vintertemperaturer
över nollgradersstrecket blir vanligare förekommande. Inom länet är det idag något varmare
vintertid i områdena nära Mälaren och kusten, jämfört med inlandet. Denna geografiska
skillnad kommer bestå även framöver. Den näst största temperaturförändringen förväntas
sommartid med 3-5 grader varmare än under referensperioden.
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Figur 1. Kartorna visar beräknad förändring av årsmedeltemperaturen för perioden 2069-2098 jämfört
med referensperioden 1961-1990 enligt de två scenarierna RCP4.5 och RCP8.5. Diagrammet visar
observerad (staplar, 1961-2015) och beräknad (30-års löpande medelvärde) årsmedeltemperatur i
Uppsala län. De skuggade områdena visar spridningen i modellresultaten. (Sjökvist et al., 2015)

3.2 NEDERBÖRD
3.2.1 Långtidsnederbörd
Trenden pekar mot ökad årsmedelnederbörd i framtiden och mot ökning under alla årstider.
Diagrammet i Figur 2 visar dock att variationen från år till år är stor. Ökningen är ca 2030% beroende på utsläppsscenario och förändringen är lite lägre i de sydvästra delarna av
länet.
Högre absoluta nederbördsmängder ses i de norra delarna av länet. Allra högst absolut
nederbörd återfinns idag i ett stråk parallellt med - och en bit in från - kusten, vilket
kvarstår även i framtiden.
Vintertid ökar nederbörden med ca 20-40% mot slutet av seklet, men mellanårsvariationen
är mycket stor. I och med varmare klimat kommer det bli vanligare med nederbörd som
regn i stället för snö vintertid. I Dalälvens tillrinningsområde är nederbördsökningen
vintertid ännu större än i Uppsala län.
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Sommaren är den tid på året som har störst nederbördsmängder. Enligt klimatscenarierna
sker en svag ökning (10-20%) för länet som helhet till slutet av seklet. Ökningen är större
(upp emot 30%) vid kusten.
Sammanfattningsvis kan man säga att störst ökningar i nederbörd får de delar av länet som
idag har mest nederbörd. Nederbördsskillnaderna inom länet tenderar att bli större.

Figur 2. Kartorna visar beräknad förändring av årsmedelnederbörd för perioden 2069-2098 jämfört
med referensperioden 1961-1990 enligt de två scenarierna RCP4.5 och RCP8.5. Diagrammet visar
observerad (staplar, 1961-2015) och beräknad (30-års löpande medelvärde) årsmedelnederbörd i
Uppsala län. De skuggade områdena visar spridningen i modellresultaten. (Sjökvist et al., 2015)

3.2.2 Korttidsnederbörd/Skyfall
Ett kraftigt regn kan förekomma i princip var som helst i länet, såväl idag som framöver.
Maximal dygnsnederbörd kan ses som ett mått på risken för skyfall.
Klimatscenarierna visar att den maximala dygnnederbörden, ökar med upp emot 25% mot
slutet av seklet. Uppsala län uppvisar i detta avseende, bland de största förändringarna i
Sverige, se Figur 3. Även nederbörd med ännu kortare varaktighet (20 min, 1,3 och 12
timmar) förväntas öka (Eklund et al., 2015).
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Figur 3. Kartorna visar beräknad förändring av den största dygnsnederbörd för perioden 2069-2098
jämfört med referensperioden 1961-1990 enligt de två scenarierna RCP4.5 och RCP8.5. (Eklund et al.,
2015)

3.3 VEGETATIONSPERIOD
Vegetationsperioden definieras enbart utifrån lufttemperaturen och tar alltså varken hänsyn
till solinstrålning eller till tillgänglig fuktighet i marken. Vegetationsperiodens längd
definieras, grovt sett, som den del av året då dygnsmedeltemperaturen överstiger 5°C.
Till slutet av seklet visar båda klimatscenarierna att vegetationsperioden kommer öka, se
Figur 4. Beräkningarna visar en ökning med 50-90 dagar, från dagens dryga 6 månader till
nära 8-9 månader. Vegetationsperioden är längre i de södra delarna av länet, särskilt
närmast Mälaren, vilket är en geografisk skillnad som tenderar att kvarstå framöver. I de
norra delarna av länet kommer dock kustområdet få en större ökning av
vegetationsperioden än inlandet.

Figur 4. Kartorna visar vegetationsperiodens längd idag (Observerat 1991-2013) respektive för två
framtidsscenarier; RCP4.5 till vänster och RCP8.5 till höger. (Sjökvist et al., 2015).
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3.4 AVDUNSTNING, MARKFUKTIGHET OCH TORKA
Generellt pekar klimatscenarierna på att årsnederbörden kommer att öka. Det visar också
beräkningar av torrperioder, d.v.s. perioder utan nederbörd, vilka förväntas bli något kortare
i framtida klimat (Eklund et al., 2015). Detta är dock inte samma sak som att risken för
torka minskar. För att bedöma risken för torka måste man också ta hänsyn till avdunstning
och hur nederbörden fördelas under året.
Högre lufttemperatur leder till ökad avdunstning. Grovt sett kan man säga att
avdunstningen ökar ca 5-10 % för varje grads ökning av temperaturen. För Uppsala läns del
visar klimatscenarierna på 3-5 graders ökad lufttemperatur i slutet av seklet, vilket grovt
sett skulle innebära att avdunstningen ökar med 15-50%. Detta motverkar effekten av ökad
nederbörd och kan medföra att avrinningen minskar trots att nederbörden ökar.
Med hjälp av hydrologisk modellering har antalet dagar med låg markfuktighet beräknats
för framtida klimatscenarier. Båda scenarierna visar ökat antal dagar med marktorka. Mot
slutet av seklet rör det sig om en ökning från dagens 15-20 dagar till 25-35 dagar med
RCP4.5 respektive 35-45 dagar med RCP8.5. Resultaten varierar alltså en del mellan de
olika scenarierna och det finns även variationer inom länet, se Figur 5 och Figur 6.
Observera att lokala faktorer som jordart, jordlager och markanvändning också är av
betydelse för att bedöma risken för torka lokalt. Dessa faktorer ingår inte i bedömningarna
ovan.

Figur 5. Kartorna visar antal dagar med låg markfuktighet idag (Beräknat 1991-2013) respektive för två
framtidsscenarier; RCP4.5 till vänster och RCP8.5 till höger. (Sjökvist et al., 2015).

Figur 6. Diagrammen visar antal dagar med låg markfuktighet, utvecklingen för Fyrisån och Tämnarån
under seklet i de två scenarierna RCP4.5 och RCP8.5. De skuggade områdena visar spridningen i
modellresultaten. (Sjökvist et al., 2015).
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3.5 TILLRINNING/FLÖDEN
3.5.1 Medeltillrinningens årsdynamik
Framtidsscenarierna visar en ökning av årstillrinningen med ca 10% vid slutet av seklet,
förutom för Tämnarån där ökningen är något lägre. Störst ökning av tillrinningen blir det
under vintern, särskilt i de södra delarna av länet, jämför Fyrisån och Tämnarån i Figur 7.
Tillrinningen kommer även öka under hösten. Däremot blir det minskad tillrinning (ca 2025% minskning) under våren och sommaren, se Figur 7.
Vinter:

Vår:

Figur 7. Diagrammen visar förändringen i total medeltillrinning under vinter (vänster) respektive vår
(höger) i för Fyrisån och Tämnarån under seklet i de två scenarierna RCP4.5 och RCP8.5. De
skuggade områdena visar spridningen i modellresultaten. (Sjökvist et al., 2015).

Framöver kommer det alltså rinna mer vatten under vintern medan vårflödestoppen
kommer försvinna, vilket beror på mer nederbörd i form av regn och ett mindre snötäcke.
Årsdynamikens förändring visas i Figur 8. Särskilt under vår- och försommarperioden blir
det betydligt lägre flöden än idag, vilket även beror på att vegetationsperioden blir längre
och växterna tar mer vatten. Under vintern blir det i stället betydligt högre flöden, i nivå
med dagens vårflod. Förändringen är likartad för alla länets vattendrag men däremot
kommer det vara fortsatt stor variation från år till år. Särskilt intressant att notera är att
perioden med höga flöden kan bli mycket längre, från dagens distinkta vårflödestopp på
mindre än en månad till framtidens höga vinterflöden som håller i sig under närmare 3
månader.

7

467

Figur 8. Diagrammen visar medelvärden för tillrinningens årsdynamik för Fyrisån respektive Tämnarån.
Förändringen i årsdynamik är likartad för övriga vattendrag i länet. Svart linje representerar
referensperioden (1963-1992). Röd och blå linje representerar de två klimatscenarierna mot slutet av
seklet (2069-2098).

Slutsatserna för Dalälven skiljer sig åt från vattendragen inom Uppsala län till följd av att
den har ett tillrinningsområde som sträcker sig långt nordväst om länet och därmed är
påverkad av annat klimat. Framtidsscenarierna för Dalälven visar på tidigare vårflödestopp,
högre höst-, vinter- och vårflöden, men mönstret över årstidsförloppet kvarstår och
tillrinningen under försommaren-sommaren minskar något, se Figur 9 och Figur 10, (Nylén
et al., 2015).
Vinter:

Vår:

Figur 9. Diagrammen visar förändringen i medeltillrinning under vinter (vänster) respektive vår (höger) i
för Dalälven under seklet i de två scenarierna RCP4.5 och RCP8.5. De skuggade områdena visar
spridningen i modellresultaten. (Nylén et al., 2015).

Figur 10. Diagrammet visar medelvärden för tillrinningens årsdynamik för Dalälven. Svart linje
representerar referensperioden (1963-1992). Röd och blå linje representerar de två klimatscenarierna
mot slutet av seklet (2069-2098). (Nylén et al., 2015).
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3.5.2 Höga vattenflöden
Höga vattenflöden beskrivs med hjälp av återkomsttid. Ett högflöde med 10 års
återkomsttid innebär att högflödet inträffar eller överskrids i genomsnitt en gång på en 10årsperiod. Det är med andra ord ett relativt vanligt förekommande högflöde medan ett 100årsflöde är mer extremt.
Framtidsscenarierna visar olika resultat i olika delar av länet när det gäller höga
vattenflöden. I söder pekar resultaten mot högre högflöden och ökad översvämningsrisk
medan det i resten av länet blir oförändrade eller minskade högflöden. Som ett exempel på
detta visas förändringen i 100-årsflöde i Figur 11, men de generella dragen (ökning i söder
och minskning/oförändrat i norr) gäller även för högflöden med 10 och 200 års
återkomsttid.
För Dalälven visar framtidsscenarierna i stort sett oförändrade förhållanden när det gäller
tillfällen med höga vattenflöden (Nylén et al., 2015).
RCP4.5

RCP8.5

Figur 11. Kartorna visar beräknad förändring av total dygnsmedeltillrinning med 100 års återkomsttid
för perioden 2069-2098 jämfört med referensperioden 1961-1990 enligt de två scenarierna RCP4.5
och RCP8.5. (Sjökvist et al., 2015)

3.5.3 Lokal tillrinning
Lokal tillrinning innebär, till skillnad från den totala tillrinning som beskrivits i avsnitt
3.5.1 - 3.5.2 ovan, att man enbart ser till det flödesbidrag som härrör från ett mindre
delavrinningsområde, utan att ta hänsyn till flödet som kommer uppströms ifrån. Detta är
t.ex. av betydelse för vattenuttag ur sjöar och vattendrag med små avrinningsområden där
vattentillgången enbart beror på lokala förhållanden.
Framtidsscenarierna visar att den lokala årsmedeltillrinningen kommer vara ca 10% högre
mot slutet av seklet. Störst ökning blir det under vintern (50-75%), men även under hösten,
till följd av mildare vintrar och mer nederbörd i form av regn och inte snö. Under våren och
sommaren minskar den lokala tillrinningen eftersom temperaturen och således
avdunstningen väntas öka. Förändringen från referensperioden till 2069-2098 visas i Figur
12.
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Vinter
RCP4.5

Vår
RCP8.5

Sommar
RCP4.5

RCP4.5

RCP8.5

RCP4.5

RCP8.5

Höst
RCP8.5

Figur 12. Kartorna visar den procentuella förändringen av lokal medeltillrinning för perioden 20692098 jämfört med referensperioden 1961-1990 enligt de två scenarierna RCP4.5 och RCP8.5.
(Sjökvist et al., 2015)

3.5.4 Låga vattenflöden
Låga vattenflöden beskrivs med hjälp av indexet ”antal dagar med lågvatten”, vilket
innebär att den lokala tillrinningen är lägre än medellågtillrinningen.
För större delen av länet ökar antalet dagar med lågflöden till slutet av seklet, men
variationen är stor från ett avrinningsområde till ett annat. För Fyrisån förväntas antalet
dagar öka från 25 till 35/45 (RCP4.5/RCP8.5), se Figur 13. För Tämnarån blir det enligt
RCP4.5 i stort sett samma förhållanden och enligt RCP8.5 en liten ökning jämfört med
idag.

Figur 13. Kartorna visar antal dagar med lågflöde (Beräknat 1991-2013) respektive för två
framtidsscenarier; RCP4.5 till vänster och RCP8.5 till höger. (Sjökvist et al., 2015).
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3.6 GRUNDVATTENNIVÅER
Grundvattnet är en viktig del i det hydrologiska kretsloppet och förändringar i temperatur
och nederbörd kommer att påverka den mängd grundvatten som bildas och som sedan finns
tillgängligt för olika användning (dricksvatten, bevattning m.m.). SGU har analyserat hur
grundvattennivåerna förväntas påverkas i ett förändrat klimat (Vikberg et al., 2015).
Bakgrundsmaterialet till analysen är framtaget av SMHI genom modellkörningar i den
hydrologiska modellen S-HYPE. Modellen innebär en generell beskrivning av
snabbreagerande (”små”) respektive långsamreagerande (”stora”) grundvattenmagasin.
SGU:s analyser har gjorts för grundvattenmagasin fördelade över hela Sverige. När man
jämför modell med mätdata har dock metoden som använts av Vikberg et al. (2015) visat
sig ge osäkra resultat i delar av Sverige, särskilt avseende långsamreagerande magasin. För
grundvattenmagasinen i Uppsala län finns därför mycket begränsad information att utgå
ifrån. I stället har vi här valt att se till de generella dragen över Sverige som SGU
presenterar när det gäller hur framtida klimat påverkar grundvattennivåerna. Vikberg et al.
(2015) visar olika utveckling för norra och södra/sydöstra Sverige och det är dessvärre inte
tydligt vilken av dessa trender som gäller just för Uppsala län. Resultaten i Vikberg et al.
(2015) pekar i huvudsak på att det blir oförändrade grundvattennivåer, eller endast små
förändringar i Uppsala län men dessa resultat är alltså förknippade med osäkerheter
eftersom inga grundvattenmagasin inom länet utgjort underlag för den aktuella analysen.
Viktigt att nämna i sammanhanget är också att Vikberg et al. inte specifikt studerat vad som
händer under torrperioder utan att resultaten beskriver medelförhållandena under olika
årstider.
Kompletterande kunskapsunderlag avseende grundvattenbildning finns presenterat på
SGU:s hemsida och visas i Figur 14. SGU visar där att Uppsala län, särskilt Mälardalen,
kommer få en minskad grundvattenbildning och därför snarare visar samma tendens som de
södra och sydöstra delarna av Sverige än de nordliga när det gäller förändrad
grundvattenbildning i slutet av seklet. Resultaten i Figur 14 avser det äldre klimatscenariot
SRES A1b, vilket grovt sett är att jämföra med RCP4.5.
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Figur 14. Kartorna visar beräknad procentuell förändring av den årliga grundvattenbildningen vid år
2100 jämfört med perioden 1961-1990. Kartan till vänster gäller för magasin som domineras av
grovkorniga jordarter och motsvaras därför av stora långsamtreagerande magasin medan kartan till
höger avser magasin som domineras av morän och motsvaras därför av små snabbreagerande
magasin. Vid beräkningen har klimatscenariot SRES A1b använts som kortfattat utgår från en snabb
global utveckling mot mer effektiva teknologier samt balanserad användning av fossila bränslen och
förnyelsebar energi (koldioxidutsläppen till atmosfären är beräknas att kulminera runt år 2050). Källa:
SGU

Förändringarna i grundvattennivå i Uppsala län antas därför ligga i linje med de slutsatser
som Vikberg et al. (2015) presenterar för södra/sydöstra Sverige, vilka sammanfattas i
faktarutorna nedan.
Framtida förändring för långsamreagerande grundvattenmagasin:
•
•
•

Framtida förändring för snabbreagerande
grundvattenmagasin:

Sänkta årsmedelnivåer
Grundvattnets maximi- och
miniminivåer minskar
Nivåfluktuationerna
beräknas öka

•
•
•

•
Vikberg et al., 2015

Sänkta årsmedelnivåer
Grundvattennivåernas årstidsvariation,
s.k. regim, kan förändras
Lägre grundvattennivå under
sensommar och tidig höst till följd av
längre period utan grundvattenbildning
under sommarhalvåret
Nivåfluktuationerna är oförändrade

Vikberg et al., 2015.

Osäkerheterna i resultaten gör att det kan vara befogat med fördjupade utredningar av
grundvattenmagasinen inom länet, särskilt med tanke på grundvattenresursernas stora
betydelse för vattenförsörjningen i regionen.
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SMHI har (på uppdrag av Länsstyrelserna i Blekinge, Kalmar och Kronbergs län) under
hösten 2018 genomfört en sådan mer detaljerad studie av klimateffekter på
långsamreagerande grundvattenmagasin i sydöstra Sverige där fokus legat på torra år och
låga grundvattennivåer. Studien har visat att det inte enbart handlar om att studera generella
förändringar i temperatur och nederbördsmönster i framtida klimat utan att det också är av
stor vikt att studera när under året förändringarna sker. Under sommaren sker redan i
dagens klimat mycket liten grundvattenbildning. Det är främst förändringen under
påfyllnadsfasen (höst, vinter) som påverkar långsamreagerande grundvattenmagasin. För att
nå mycket låga grundvattennivåer krävs att grundvattenbildningen under föregående
påfyllnadsfas varit låg. Analyserna som gjorts för sydöstra Sverige pekar mot att den
förväntade nederbördsökningen, särskilt vintertid, till stor del kompenserar för det varmare
klimatet och därmed motverkar risken för mycket låga grundvattennivåer. Exempel från
nutid som nämns i studien är de låga grundvattennivåerna under den torra sommaren år
2016 som föranleddes av en nederbördsfattig vinter vilket gjorde att grundvattennivåerna
redan var låga inför starten på våren och sommaren (då ingen grundvattenbildning sker).
Sommaren år 2018 var både varmare och torrare än år 2016, ser inte ut att leda till lika låga
grundvattennivåer eftersom nederbörden under grundvattenbildningssäsongen (vinter) var
god vilket resulterade i ett bättre utgångläge.
För att bedöma den långsiktiga påverkan på grundvattenmagasinen i Uppsala län kan det
med andra ord vara viktigt att genomföra fördjupade studier av frekvensen av torrår i
framtiden, d.v.s. hur vanligt det blir med flera torrår på raken, och hur mycket en minskad
grundvattenbildning skulle påverka nivåerna i specifika magasin i länet.

3.7 EROSION, RAS OCH SKRED
Ökad nederbörd, översvämningar och högre vattennivåer innebär ökad risk att jordens
stabilitet förändras negativt och detta kan leda till erosion, ras och skred utmed sjöar och
vattendrag. Detta är särskilt känsligt om dessa används som ytvattentäkter. Även marktorka
påverkar jordens stabilitet vilket kan leda till sättningar och påföljande läckage i
ledningsnätet.
För att utreda erosionsförhållanden i anslutning till vattendrag genomför SGI (Statens
Geotekniska Institut) för närvarande, och sedan några år tillbaka, fördjupade utredningar av
skredrisk längs särskilt prioriterade vattendrag i Sverige. Vattendragen i Uppsala län tillhör
inte de högst prioriterade för fördjupade utredningar. Mer information och befintligt
kartunderlag avseende ras, skred och erosion i Uppsala län hittas på
https://gis.swedgeo.se/rasskrederosion/.

3.8 VATTENTEMPERATUR OCH IS
Framtida förändringar i vattentemperatur, isläggning och islossning för Mälaren redovisas i
Stensen et al. (2017). Studien utgår från en förenklad beskrivning av Mälaren i två delar, en
västra och en östra del. Detta är en relativt grov beskrivning av sjön då Mälaren är mycket
flikig och grund på vissa håll. Värdena som presenteras nedan skall därför ses som
ungefärliga.
Framtidsscenarierna visar att vi kan förvänta oss högre vattentemperatur, både på ytan och
vid botten, samt kortare period med is. Mot slutet av seklet beräknas den period som större
delar av Mälaren är täckt av is att halveras om utsläppen av växthusgaser fortsätter som
idag. Vissa år kan komma att bli helt isfria. Ytvattnets medeltemperatur förväntas vara 1.5 2.5 grader varmare. Temperaturen i bottenvattnet beror på sjöns djup. De djupare delarna
av östra Mälaren förväntas få 0.5-1,5 grader varmare bottenvatten medan grundare delar av
sjön kan förväntas få upp emot 2 grader varmare bottenvatten. Förändringen ser ungefär
likadan ut under hela året.
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Perioder med höga ytvattentemperaturer, över 20 grader, förväntas bli 1 – 2 månader längre
mot slutet av seklet. Det vill säga mot slutet av seklet kommer ytvattentemperaturen ligga
över 20 grader under 2-3 månaders tid.
Framtidsscenarierna visar vidare att skiktningen i Mälarens djupare delar (mer än 30-40
meters djup) förändras med framtida klimatförändringar. Perioden som sjön är skiktad blir
längre och det uppvärmda ytvattnet når djupare ner. Under vintern blir perioden med riktigt
kallt vatten betydligt kortare.
I grundare vikar kan andra processer ha betydande effekt på skiktningen och de lokala
temperaturförhållanden, vilka inte studerats av Stensen et al. (2017). En grundare
vattenmassa värms upp snabbare och kan nå ännu högre temperaturer, men skiktningen och
omblandningen kan också vara påverkad av tillrinnande vattendrag.
För mindre sjöar och vattendrag i Uppsala län kan man förvänta sig förändringar i linje med
de som beräknats för Mälaren eller ännu större uppvärmning. För att beräkna storleken på
förändringen är i en mindre sjö i länet eller vik av Mälaren rekommenderas fördjupade
studier.

3.9 KEMISKA PROCESSER/VATTENKVALITET
Att förutsäga hur och i vilken grad vattenkvaliteten förändras till följd av förändrat klimat
är komplicerat, vilket beror på att det finns så många samberoende faktorer i ett ekosystem.
Den bedömning som kan göras på regional skala och som omfattats av detta uppdrag
grundas därför på generella samband och resonemang. För att kunna kvantifiera
förändringar i halter krävs djupare studier som lämpligen görs på lokal skala för t.ex. en
specifik sjö eller ett visst grundvattenmagasin, exempelvis genom biogeokemisk
modellering i kombination med analys av mätdata.
Högre vattentemperatur i sjöar och vattendrag, kortare isperiod och ökad avrinning under
delar av året innebär ökad utlakning av närsalter och humusämnen från skog och mark.
Detta kan leda till förändringar i ekosystemen med risk för försämrad vattenkvalitet.
Exempelvis innebär ökad vattentemperatur och övergödning att risken för algblomning och
spridning av invasiva arter ökar. Längre period med vattentemperatur över 20 grader
medför även att risken för tillväxt av ogynnsamma mikroorganismer och bakterier ökar, i
råvattnet såväl som i ledningsnätet och därmed ökar risken för vattenburna
sjukdomsutbrott. Översvämningar, ras och skred innebär vidare en ökad risk att även andra
typer av föroreningar som idag finns bundna i marken når våra vattentäkter.
Klimatförändringarna kan också leda till längre växtsäsonger, ändrad markanvändning,
odling av nya grödor och ökad användning av gödsel och bekämpningsmedel vilket kan
medföra påverkan på grundvatten- såväl som ytvattenkvaliteten (SGU, 2018).
Förändringar i grundvattennivåer och ändrade flödesförhållanden kan innebära att
rörligheten och koncentrationen av kemiska ämnen, även giftiga ämnen, förändras. Både
ökad och minskad nederbörd kan leda till att föroreningar som idag ligger bundna i marken,
eller där det idag endast pågår en begränsad utlakning, blir mer rörliga. Ämnena riskerar då
att hamna där det finns människor och växt- och djurliv som kan skadas. Högre
medeltemperaturer tenderar också att öka föroreningars rörlighet, bland annat genom att
perioderna med tjäle i marken minskar.
Såväl torrperioder som översvämningssituationer kan förändra flödesriktningen lokalt i
marken samt även flödena mellan yt- och grundvatten vilket ökar risken för inströmning av
ytvatten eller avloppsvatten till dricksvattenbrunnar.
I kustområdena finns en ökad risk för höjd havsnivå som påverkar grundvattnet genom att
risken för saltvatteninträngning ökar i enskilda brunnar.
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För Mälarens del finns även en risk att havsnivåhöjningen på lång sikt (bortom år 2100)
kan innebära saltvatteninträngning i Mälaren.
Ändrade väderförhållanden under vintern kan göra att behovet av vägsaltning ökar och
därigenom ökar risken för kontaminering av vattentäkter i anslutning till vägar.

3.10 HAVSNIVÅ
Havsnivåns påverkan på dricksvatten beror på om råvattnet tas som grundvatten eller
ytvatten. Grundvattenytans nivå närmast kusten påverkas av havets medelvattennivå.
Grundvattenytan kan höjas eller sänkas beroende på läget på havets medelvattenyta.
Saltvatteninträngning i brunnar kan bli ett ökande problem vid stigande hav. Ytvatten kan
också påverkas av stigande hav om vatten från havet bedöms kunna ta sig in i en sjö eller
upp i ett vattendrag. För Uppsala läns del gäller detta framförallt Mälaren.
Medelvattenståndet längs Sveriges kust bestäms huvudsakligen av två faktorer; globala
medelvattenståndet och landhöjningen. Klimatscenario RCP8.5, leder till en höjning av
havsytan på 74 cm, som ett globalt medianvärde, till slutet av seklet. Det 95%-iga
konfidensintervallet är 53 till 98 cm. Sedan den senaste istiden för ca 10 000 år sedan
pågår en landhöjning i Sverige. Landhöjningen motverkar den globala havsnivåhöjningens
effekt i länet och är något större i de norra delarna.
I Tabell 2 redovisas framtida medelvattenstånd år 2100 i cm i höjdsystemet RH2000 för
kustkommunerna i Uppsala län; Älvkarleby, Tierp och Östhammar. Uppgifter redovisas för
klimatscenarierna RCP4.5 och RCP8.5 och är hämtade från SMHI Klimatologi Nr 41,
2017. Värdena anges utifrån klimatscenariernas respektive median och siffrorna inom
parentes är 5 och 95 percentiler. Värdena är kompenserade för landhöjningen som pågår.
Tabell 2. Beräknade framtida medelvattenstånd år 2100 i cm i RH2000 för kustkommunerna
Älvkarleby, Tierp och Östhammar för klimatscenarierna RCP4.5 och RCP8.5. Värdena i
parantes är 5% och 95%-konfidensintervallen av modellberäkningarna.
Kommun
RCP4.5
RCP8.5
-2
19
Älvkarleby
(-19, 16)
(-2, 43)
1
22
Tierp
(-16, 19)
(1, 46)
4
25
Östhammar
(-13, 22)
(4, 49)

Medelvattenståndet år 2100 i Uppsala län varierar från -19 cm till 49 cm i RH2000
beroende på klimatscenario. Medelvattenståndet 2018 vid mätstationen vid Forsmark är 8
cm i RH2000. Det innebär att medelvattenståndet 2100 kan komma att bli ungefär som idag
eller något lägre för det lägre klimatscenariot, eller runt 10-20 cm högre än idag för RCP8,5
och för medianvärdet. Vattenståndshöjningens övre percentil leder till mer än 35 cm högre
vattenstånd än vid dagens förhållanden. Vattenståndet i länet förväntas dock sjunka fram
till 2050, eftersom landhöjningen just nu är större än havshöjningen. Havshöjningen är
snabbast mot slutet på seklet och det är viktigt att komma ihåg att höjningen kommer att
fortgå även därefter.

3.11 HAVETS SALTHALT
Avsaltning av havsvatten för dricksvattenproduktion är en möjlighet som har lyfts allt mer i
Sverige på sistone. Inflöde av salt havsvatten till Östersjön sker genom Öresund och Bälten
samtidigt som stora mängder sötvatten tillförs Östersjön årligen genom nederbörd samt

15

475

genom alla de vattendrag som mynnar i Östersjön. Det är blandningen av dessa båda
vattenmassor som styr den slutliga salthalten i olika delar av Östersjösystemet. De
modellstudier som hittills gjorts avseende klimatförändringarnas effekt på salthalten i
Östersjön visar en tendens mot minskad salthalt i ytvattnet, i storleksordningen någon
promille, mot slutet av seklet vid RCP 4.5 och något större minskning vid RCP8.5 (SMHI,
2018). Osäkerheten i resultaten är dock mycket stor. Osäkerheten beror dels på att olika
globala modeller ger olika nederbörd över Östersjöområdet, dels på att effekten av
havsnivåhöjningen inte är med i alla beräkningar samt på att modellerna är för grovupplösta
i inflödesområdet (speciellt Öresund) för att med säkerhet kunna representera förändringen
i inflöden korrekt (Arneborg, 2016).
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4

KLIMATFÖRÄNDRINGARNAS PÅVERKAN PÅ
VATTENRESURSER
Effekterna av klimatförändringarna kan ha olika betydelse i olika områden inom länet.
Därför har en indelning gjorts i tre typområden främst med avseende på klimateffekter men
även typ av vattenresurs och jordarter se Figur 15. Gränserna mellan de tre typområdena ska
inte tolkas som exakta utan ungefärliga.

Figur 15.

Länet indelas i tre typområden utifrån klimateffekter, vattenresurser mm.

Analysen har sökt svar på följande frågor:
•
•
•

Hur påverkas vattenresurserna ur ett dricksvattenperspektiv i framtida klimat i
slutet av seklet? Hur påverkas råvattenkvantiteten respektive råvattenkvaliteten?
Vilka variationer finns mellan de olika typområdena?
Finns indikationer på åtgärder som behöver vidtas för att möta förändringarna?

Syftet med kommunala och regionala vattenförsörjningsplaner är att se till vattenresurser
och vattenanvändning i ett långsiktigt tidsperspektiv och se om eventuella ökade
vattenbehov kan tillgodoses. Hur vattenresurserna påverkas i ett framtida klimat är ett, av
många, underlag för dessa bedömningar.
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4.1 TYPOMRÅDE MÄLARDALEN
Området omfattar Håbo kommun och ca halva södra delen av Enköpings kommun samt
liten del av sydvästra Knivsta kommun, se Figur 16. Att delar av Knivsta kommun ingår i
typområde Mälardalen beror på att kommunen gränsar till Mälaren.

Figur 16.

Typområde Mälardalen innehåller Håbo kommun, merparten av Enköpings
kommun samt sydvästra Knivsta kommun.
Typiska drag för området är att dricksvattenförsörjningen sker från både grund- och
ytvatten, där Enköpingsåsen och Mälaren utgör viktiga vattenresurser. Området innehåller
inte många sjöar och endast ett större vattendrag: Örsundaån, som ligger på gränsen till
typområde Inland. Vidare har Mälardalen mycket jordbruksmark. Vegetationsperioden är
längst i denna del av länet och det är även varmare och torrare här jämfört med övriga delar
av länet. Dessa geografiska skillnader tenderar att kvarstå i framtida klimat.
Förväntat framtida klimat i typområdet jämfört med de andra typområdena:
• Fortsatt varmast lufttemperatur
• Fortsatt längst vegetationsperiod
• Minskad grundvattenbildning, speciellt här
• Högre vattentemperatur
• Tydligast ändring av medeltillrinningens årsdynamik; ökar vintertid och minskar
sommartid
• Extrema höga flöden (HQ10-HQ200) ökar endast här
• Mer nederbörd men lägst ökning
• Fler dagar med lågflöde, men lägst förändring
• Torrperiodens längd ökar
• Ökad risk för skyfall
• Lokal årsmedeltillrinning ökar
Ökad lufttemperatur leder till att vegetationsperioden förlängs med ca 2-3 månader. Ökad
lufttemperatur gör också att avdunstningen och därmed marktorkan ökar. Torrperioderna
blir längre. Det är osäkert hur bevattningsbehovet i jordbruket kommer att förändras men
mycket av klimateffekterna pekar på att bevattningsbehovet kan komma att öka.
Klimatförändringarna kan också leda till ändrad markanvändning, odling av nya grödor och
ökad användning av gödsel och bekämpningsmedel, vilket kan medföra påverkan på
grundvatten- såväl som ytvattenkvaliteten (SGU, 2018). Övergödning samt tillförsel av
förorenande ämnen och mikroorganismer till sjöar och vattendrag kan därmed komma att
öka. Risken för algblomning ökar.
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Ökad nederbörd ger mer vatten men också ökad risk för spridning av föroreningar pga ökad
risk för översvämningar och avrinning från jordbruksmark, betesmark, urban mark och
vägar.
Medeltillrinningens årsdynamik förändras och ökar. Den ökar speciellt under vintern men
minskar på vår och sommar. Detta kan medföra ökad risk för kvalitetspåverkan eftersom
det kan bli vanligare med översvämningar/höga vattennivåer. Det blir mer regn än snö i
framtiden vilket bidrar till ökad ytavrinning och infiltration/genomströmning i marken. Det
kan påverka de markkemiska processerna och i förlängningen kan vattenkvaliteten
förändras (övergödning, brunifiering, utlakning, transport av föroreningar, urlakning av
gödslad mark och betesmark). Detta gäller både yt- och grundvatten.
Ökningen av tillrinning i vattendragen är extra tydlig här i Mälardalen jämfört med de
andra typområdena. Vårflödestoppen försvinner och i stället fås en 3-4 månader lång period
med höga flöden under vintern. Trots att nederbörden ökar i ett framtida klimat så minskar
kvantiteten vatten som når vattendrag och sjöar under vår och sommar eftersom ökad
temperatur leder till ökad avdunstning. Beroende på hur vattenbehovet ser ut så kan detta
innebära ökade krav på magasinering av vatten från vinterhalvåret till sommarhalvåret.
Höga vattenflöden (med återkomsttid 10 till 200 år) ökar i vattendragen i de sydligaste
delarana av Uppsala län till skillnad från de andra typområdena. Antal dagar med lågflöde
ökar i alla tre typområden men är inte lika stor i Mälardalen som i resten av länet.
Extremerna för flöden blir alltså värre.
Lokala tillrinningen ökar, speciellt på vintern och hösten men minskar på våren. På
sommaren minskar den eller är oförändrad enligt RCP 4.5. Detta har betydelse för
vattenuttag som sker ur sjöar och vattendrag med små avrinningsområden där
vattentillgången enbart beror på lokala förhållanden och inte på det som sker uppströms.
Det avser således bäckar och diken snarare än åar och älvar samt betydligt mindre sjöar än
Mälaren. Minskad lokal tillrinning på sommaren kan påverka jordbruket och speciellt
djurhållningen på en lokal skala genom att det kan bli lägre kapacitet i mycket små yt- och
grundvattenmagasin. Enskilda brunnar kan sina om de ligger i ett litet avrinningsområde
och/eller i snabbreagerande grundvattenmagasin vilket kan göra att fler hushåll på sikt vill
ansluta sig till kommunal vattenförsörjning.
Ökad nederbörd, översvämningar och högre vattennivåer innebär ökad risk att jordens
stabilitet förändras negativt och detta kan leda till erosion, ras och skred utmed sjöar och
vattendrag. Mälaren är den vattenresurs inom typområdet som bedöms mest känslig för
denna typ av påverkan, särskilt i anslutning till vattenintag. Även vattenintag som ligger på
djupet och en bit ut från strandkanten kan påverkas av föroreningar eftersom partiklar och
grumling från ras kan sjunka och spridas ner mot djupare delar av sjön. Vidare innebär det
även en ökad risk för skador på strandnära anläggningar och ledningsdragningar. Frågan
om att minska översvämningsriskerna längs Mälaren har hanterats i samband med
ombyggnaden av Slussen i Stockholm. Mälaren ligger idag i medel 70 cm över Saltsjöns
vattenyta men kommer på lång sikt att påverkas av havsnivåhöjningen och i och med det
kan det bli svårare att tappa vatten från Mälaren. För mer information om Mälaren i ett
framtida klimat bortom år 2100 se Länsstyrelsernas rapport ”Mälaren om 100 år- förstudie
om dricksvattentäkten Mälaren i framtiden”.
När det gäller påverkan på grundvattennivåerna är det underlag som finns tillgängligt
förknippade med osäkerheter, men de pekar ändå på att det finns en risk för minskad
grundvattenbildning, speciellt för Mälardalen, och sänkta nivåer i de stora
långsamreagerande grundvattenmagasinen i framtida klimat. Osäkerheterna i resultaten gör
det befogat med fördjupade utredningar av framtida vattenbalans och uttagsbehov i
grundvattenmagasinen inom länet, särskilt med tanke på grundvattenmagasinens stora
betydelse för vattenförsörjningen i regionen.
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Exempel på effekter är att ändrad grundvattennivå ger ändrad uppehållstid i den omättade
zonen vilket kan påverka de markkemiska processerna och vattenkvaliteten negativt.
Ändrade nivåer kan även öka behovet av ytvatten för konstgjord infiltration. Detta i
kombination med ett ökat vattenbehov gör frågan viktig att utreda vidare.
Framtida klimats variation i nederbörd mellan olika år och under året är viktig när man ska
beräkna grundvattennivåns förändring. Under sommaren sker redan i dagens klimat mycket
liten grundvattenbildning. Det är främst förändringen under påfyllnadsfasen (höst, vinter)
som påverkar långsamreagerande grundvattenmagasin. För att nå mycket låga
grundvattennivåer krävs att grundvattenbildningen under föregående påfyllnadsfas varit
låg. Om det blir flera år som följer på varandra med låg påfyllnadsgrad, kan
grundvattentillgången bli begränsad. Detta ställer ökade krav på redundanta system och
eventuellt kan behov av konstgjord infiltration uppstå. Analyser som gjorts för
grundvattenmagasin i sydöstra Sverige pekar mot att den förväntade nederbördsökningen,
särskilt vintertid, till stor del kompenserar för det varmare klimatet och därmed motverkar
risken för väldigt låga grundvattennivåer. Det finns dock även i framtiden stora variationer
på nederbörden från år till år och man kan inte utesluta att flera torrår efter varandra kan
inträffa. För att bedöma den långsiktiga påverkan på grundvattenmagasinen i Uppsala län
kan det med andra ord vara viktigt att genomföra fördjupade studier av frekvensen av torrår
i framtiden, d.v.s. hur vanligt det blir med flera torrår på raken, och hur mycket en minskad
grundvattenbildning skulle påverka nivåerna i långsamreagerande magasin i länet.
De snabbreagerande magasinen kan få lägre grundvattennivå under sensommar och höst,
vilket kan ge kapacitetsbrist. Brunnar i snabbreagerande grundvattenmagasin kan periodvis
sina vilket kan göra att fler hushåll, som idag har enskild vattenförsörjning, på sikt vill
ansluta sig till kommunal vattenförsörjning.
Ökad lufttemperatur leder till ökad vattentemperatur. Mälaren, såväl som mindre sjöar,
tenderar att få ökad temperatur både vid ytan och vid botten vilket kan påverka
råvattenkvaliteten negativt. Skiktningen förändras vilket kan innebära att ett råvattenintag
behöver flyttas till nya och eventuellt djupare lägen. Det blir ovanligare med kallt
bottenvatten, även för Mälaren. Ändrat tillrinningsmönster till små och stora sjöar kan leda
till ändrad uppehållstid i sjön och ändrad utspädningseffekt, vilket också kan påverka
vattenkvaliteten negativt.
Högre vattentemperatur och övergödning påverkar ekosystemet och ökar risken för
algblomning och spridning av invasiva arter. Högre vattentemperatur i kombination med
ökad nederbörd kan öka risken för vattenkvalitetsproblem pga. t.ex. bakterier och parasiter.
Vi föreslår att mätning av råvattenkvalitet påbörjas för att kontrollera råvattenkvalitet och
hur den kan komma att förändras i förändrat klimat om detta inte redan görs. Mätningen
kan behöva pågå under flera års tid för fånga upp förändringar i förhållande till förändrat
klimat. Några olika provpunkter i Mälaren och Enköpingsåsen skulle kunna vara lämpligt i
detta typområde.
Högre lufttemperarur ger högre temperatur även i mark och i grundvatten vilket tenderar att
öka föroreningars rörlighet, bland annat genom att perioderna med tjäle i marken minskar.
Detta gör det viktigt att veta var det finns förorenad mark, särskilt i anslutning till viktiga
grundvattenmagasin. Klimateffekterna pekar också på ett ökat behov av att skydda de
grundvattenförekomsterna mot eventuella föroreningar. Ju fler verksamheter, desto större
risk för förorening som kan påverka vattenkvaliteten och vattenkvantiteten. Ökad
exploatering i närheten av dricksvattentäkter i kombination med ökad långtidsnederbörd
och ökad risk för skyfall ger en ökad avrinning från urban mark och vägar. Detta kan leda
till ökad förorening av yt- och grundvattenresurser.

20

480

Mindre snö och mer regn kan innebära att mer saltning av vägar behövs då temperturen i
högre grad varierar kring noll grader. Detta innebär ökad risk för förorening av
grundvattenmagasin.
Förslag på fortsatta studier:
• Klimatförändringarnas påverkan på grundvattenbildning och nivåer i Uppsala län
Frekvens av torrår i framtiden. Hur vanligt blir det med flera torrår på raken? Hur
påverkas nivåerna i specifika magasin?
• Mätningar av råvattenkvalitet
• Jordbrukets vattenbehov i slutet av seklet: kvantitet och mönster.
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4.2 TYPOMRÅDE INLAND
Typområde Inland innefattar följande kommuner i sin helhet: Älvkarleby, Uppsala och
Heby, större delen av Knivsta kommun samt ca halva arealen av följande kommuner:
Tierp, Östhammar och Enköping, se Figur 17.
Älvkarleby kommun ligger vid kusten men sett ur vattenförsörjnings- och
befolkning/bebyggelsesynpunkt tillhör kommunen i denna studie typområde Inland.
Befolkningen planeras i tätorterna och inte i kustområdet, vilket till stora delar är, och
planeras förbli, obebyggt. Uppsalaåsen och Dalälvens mynning kan dock indirekt påverkas
av kustklimat och klimatförändringarnas påverkan på havet vilket innebär att Älvkarleby
kommun rekommenderas att även studera påverkan på vattenresurserna i Typområde Kust.

Figur 17. Typområde Inland innefattar följande kommuner: Älvkarleby, Uppsala och Heby,
merparten av Knivsta kommun samt ca halva Östhammar och Enköping.

Typiska drag för området är att dricksvattenförsörjningen idag är starkt beroende av stora
grundvattenmagasin i Enköpingsåsen och Uppsalaåsen med biåsar. Dessutom utgör
ytvatten från Tämnaren/Fyrisån en viktig resurs för konstgjord infiltration i Uppsalaåsen.
Det finns även följande vattenresurser: Ekoln, Dalälven och dess sjöar samt enstaka
grundvattenförekomster i berg. I östra delarna av Uppsala kommun samt i västra
Uppsala/östra Heby och kring Österbybruk finns sjöar, men de bedöms vara för små för att
kunna användas i någon större skala. Flera rinnande vattendrag finns i området, varav
Dalälven, Tämnarån och Fyrisån är vattenrikast.
Förväntat framtida klimat i typområdet jämfört med de andra typområdena:
• Ökad lufttemperatur
• Ökad nederbörd
• Södra delarna fortsatt torraste området i länet
• Torrperiodernas längd ökar
• Medeltillrinningens årsdynamik ändras; ökar vintertid och minskar sommartid
• Oförändrade eller minskade extrema flöden (HQ10-HQ200)
• Lokal årsmedeltillrinning ökar
• Minskad eller oförändrad grundvattenbildning
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•
•
•
•

Högre vattentemperatur
Ökad risk för skyfall
Längre vegetationsperiod
Fler dagar med lågflöde, störst förändring vid Dalälven

Ökad lufttemperatur leder till att vegetationsperioden förlängs med ca 1-2 månader i
inlandet. Både Mälardalen och Kustområdet uppvisar ännu större ökningar vad gäller
vegetationsperiodens längd, men ökningen bedöms vara av betydelse även för inlandet.
Ökad lufttemperatur gör också att avdunstningen och därmed marktorkan ökar. Länets
torraste områden ligger idag i de södra delarna av inlandet. Torrperioderna blir dessutom
längre samtidigt som flödena i vattendragen minskar på våren och sommaren. Sammantaget
kan dessa förändringar antas leda till en negativ påverkan på vattenresurserna i typområdet,
både avseende kapacitet och kvalitet. Inom jordbrukssektorn kan man (enligt uppgift från
Länsstyrelsen) förvänta sig en högre produktion framöver. Det finns därmed en risk för
ökat vattenbehov periodvis samtidigt som kapaciteten minskar med risk för vattenbrist till
följd. Det är osäkert hur bevattningsbehovet i jordbruket kommer att förändras men mycket
av klimateffekterna pekar på att bevattningsbehovet kan komma att öka förutsatt att man
fortsätter odla de grödor som odlas idag. Grödor som inte kräver lika mycket vatten som
idag kan var ett bra alternativ att odla i framtiden. Klimatförändringarna kan också leda till
ändrad markanvändning, odling av nya grödor och ökad användning av gödsel och
bekämpningsmedel, vilket kan medföra påverkan på grundvatten- såväl som
ytvattenkvaliteten (SGU, 2018). Övergödning samt tillförsel av förorenande ämnen och
mikroorganismer till sjöar och vattendrag kan därmed komma att öka. Risken för
algblomning ökar.
Ökad nederbörd ger mer vatten men också ökad risk för spridning av föroreningar p.g.a.
ökad risk för översvämningar och avrinning från jordbruksmark, betesmark, urban mark
och vägar.
Medeltillrinningens årsdynamik förändras och ökar på årsbasis. Den ökar speciellt under
vintern men minskar på vår och sommar. Detta kan medföra ökad risk för kvalitetspåverkan
i yt- och grundvatten eftersom det kan bli vanligare med översvämningar/höga
vattennivåer. Ökningen i tillrinning vintertid är tydligare i Fyrisån än i Tämnarån.
Vårflödestoppen försvinner i både Tämnarån och Fyrisån och i stället fås en 3-4 månader
lång period med höga flöden under vintern. Trots att nederbörden ökar i ett framtida klimat
så minskar kvantiteten vatten som når vattendrag och sjöar under vår och sommar eftersom
ökad temperatur leder till ökad avdunstning. Antalet dagar med lågflöden ökar något.
Beroende på hur vattenbehovet ser ut så kan detta innebära ökade krav på magasinering av
vatten från vinterhalvåret till sommarhalvåret.
Slutsatserna för Dalälven skiljer sig åt från vattendragen inom Uppsala län till följd av att
den har ett tillrinningsområde som sträcker sig långt nordväst om länet och därmed är
påverkad av annat klimat. Framtidsscenarierna för Dalälven visar generellt sett på ökade
flöden, och att mönstret över årstidsförloppet kvarstår. Detta innebär främst en ökad risk
för försämrad ytvattenkvalitet. Kvantitetsmässigt tenderar tillgången på vatten att minska
något under försommaren, i övrigt kommer vattentillgången att öka under året i Dalälven.
Dricksvattenförsörjningen i Uppsala är idag beroende av konstgjord infiltration i
Uppsalaåsen där råvattnet tas från Tämnaren. Eftersom tillrinningens årsdynamik förändras
och vattenbehovet förväntas öka finns det stor risk att Tämnarens kapacitet inte räcker till i
framtiden. Vattenuttag ur Dalälven har diskuterats som alternativ (enligt uppgift från
Länsstyrelsen) och det bör utredas mer eftersom Tämnaren, liksom alla sjöar och
vattendrag i länet, riskerar att påverkas både kvantitets- och kvalitetsmässigt i framtiden.
Klimatförändringarna innebär att det kommer tillrinna mer vatten till Tämnaren under
vintern och mindre under vår och sommar. Antal dagar med lågvatten blir fler, vilket kan
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leda till kapacitetsbrist periodvis. Ändrat tillrinningsmönster kan även leda till ändrad
uppehållstid i sjön och ändrad utspädningseffekt, vilket kan påverka vattenkvaliteten. Det
finns risk för att vattenkvaliteten ändras p.g.a. högre vattentemperatur, ökad risk för
översvämning och skyfall. För att behålla Tämnaren för konstgjord infiltration bör därför
vattenbalansen ses över t.ex. genom att undersöka möjligheterna att magasinera vatten
under vintern för användning under vår och sommar.
Medelvattenföringen i Dalälven är idag 365 m3/s. Påfyllnad från Tämnaren till Fyrisån för
konstgjord infiltration till Uppsalaåsen är enligt vattendom 86 400 m3/d (1 m3/s) vilket
innebär att påfyllnad av Tämnaren från Dalälven bör vara möjligt volymmässigt. Antal
dagar med låga vattenflöden fördubblas dock nästan för Dalälven. Idag är
medellågvattenföringen (MLQ) ca 100 m3/s och bedöms preliminärt vara tillräcklig för
uttag i storleken 2-5 m3/s för påfyllnad av Tämnaren under en kritisk period.
Det näst största vattendraget i länet, Fyrisån, har en medellågvattenföring på mindre än 2
m3/s. Det bedöms därför inte vara möjligt att ta 2-5 m3/s från något annat vattendrag i länet
att infiltrera i Uppsalaåsen. Observera att detta räkneexempel endast är ett första överslag
baserat på storleksordning av uttag i förhållande till tillgång. Beräkningarna behöver
kompletteras med mer detaljerade uppgifter. Vi föreslår därför att man undersöker hur
lågflödena för Dalälven förändras i framtiden. Man behöver även titta på konkurrerade
intressen som t.ex. vattenkraften för uttag av vatten i Dalälven under lågflödesperioder.
Även den lokala tillrinningen ökar i framtiden, speciellt på vintern och hösten men minskar
på våren. På sommaren minskar den eller är oförändrad enligt RCP 4.5. Detta har betydelse
för vattenuttag som sker ur sjöar och vattendrag med små avrinningsområden där
vattentillgången enbart beror på lokala förhållanden och inte på det som sker uppströms.
Det avser således små sjöar samt bäckar och diken snarare än åar och älvar. Minskad lokal
tillrinning på sommaren kan påverka jordbruket och speciellt djurhållningen på en lokal
skala genom att det kan bli lägre kapacitet i mycket små yt- och grundvattenmagasin.
Enskilda brunnar kan sina om de ligger i ett litet avrinningsområde och/eller i
snabbreagerande grundvattenmagasin vilket kan göra att fler hushåll på sikt vill ansluta sig
till kommunal vattenförsörjning.
När det gäller påverkan på grundvattennivåerna är det underlag som finns tillgängligt
förknippade med osäkerheter, men de pekar ändå på att det finns en risk för minskad
grundvattenbildning och sänkta nivåer i de stora långsamreagerande grundvattenmagasinen
i framtida klimat. Osäkerheterna i resultaten gör det befogat med fördjupade utredningar av
framtida vattenbalans och uttagsbehov i grundvattenmagasinen inom länet, särskilt med
tanke på grundvattenmagasinens stora betydelse för vattenförsörjningen i regionen.
Exempel på effekter är att ändrad grundvattennivå ger ändrad uppehållstid i den omättade
zonen vilket kan påverka de markkemiska processerna och vattenkvaliteten negativt.
Ändrade nivåer kan även öka behovet av ytvatten för konstgjord infiltration. Detta i
kombination med ett ökat vattenbehov gör frågan viktig att utreda vidare.
Framtida klimats variation i nederbörd mellan olika år och under året är viktig när man ska
beräkna grundvattennivåns förändring. Under sommaren sker redan i dagens klimat mycket
liten grundvattenbildning. Det är främst förändringen under påfyllnadsfasen (höst, vinter)
som påverkar långsamreagerande grundvattenmagasin. För att nå mycket låga
grundvattennivåer krävs att grundvattenbildningen under föregående påfyllnadsfas varit
låg. Om det blir flera år som följer på varandra med låg påfyllnadsgrad, kan
grundvattentillgången bli begränsad. Detta ställer ökade krav uttag av vatten från
Tämnaren, eller andra ytvattentillgångar, samt ökade krav på redundanta system. Analyser
som gjorts för grundvattenmagasin i sydöstra Sverige pekar mot att den förväntade
nederbördsökningen, särskilt vintertid, till stor del kompenserar för det varmare klimatet
och därmed motverkar risken för väldigt låga grundvattennivåer. Det finns dock även i
framtiden stora variationer på nederbörden från år till år och man kan inte utesluta att flera
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torrår efter varandra kan inträffa. För att bedöma den långsiktiga påverkan på
grundvattenmagasinen i Uppsala län kan det med andra ord vara viktigt att genomföra
fördjupade studier av frekvensen av torrår i framtiden, d.v.s. hur vanligt det blir med flera
torrår på raken, och hur mycket en minskad grundvattenbildning under flera år skulle
påverka nivåerna i de stora långsamreagerande magasinen i länet.
De snabbreagerande magasinen kan få lägre grundvattennivå under sensommar och höst,
vilket kan ge kapacitetsbrist. Brunnar i snabbreagerande grundvattenmagasin kan periodvis
sina vilket kan göra att fler hushåll, som idag har enskild vattenförsörjning, på sikt vill
ansluta sig till kommunal vattenförsörjning.
Ökad lufttemperatur leder till ökad vattentemperatur. Tämnaren, och övriga sjöar, kommer
att få ökad temperatur, både vid ytan och vid botten, vilket kan påverka råvattenkvaliteten
negativt. Ju grundare sjö desto större uppvärmning kan förväntas. Ändrat
tillrinningsmönster till små och stora sjöar kan leda till förändrad uppehållstid i sjön och
ändrad utspädningseffekt, vilket också kan påverka vattenkvaliteten negativt.
Ökad nederbörd ger ökad risk för spridning av föroreningar p.g.a. ökad risk för
översvämningar och avrinning från jordbruksmark, betesmark, urban mark och vägar.
Nederbörden kommer allt mer som regn i stället för snö i framtiden vilket bidrar till ökad
ytavrinning och infiltration/genomströmning i marken. Det kan påverka de markkemiska
processerna och i förlängningen kan vattenkvaliteten förändras (övergödning, brunifiering,
utlakning, transport av föroreningar, urlakning av gödslad mark och betesmark). Högre
vattentemperatur och övergödning påverkar ekosystemet och ökar risken för algblomning
och spridning av invasiva arter i ytvatten. Högre vattentemperatur i kombination med ökad
nederbörd kan öka risken för vattenkvalitetsproblem pga. t.ex. bakterier och parasiter.
Vi föreslår att mätning av råvattenkvalitet påbörjas för att kontrollera råvattenkvalitet och
hur den kan komma att förändras i förändrat klimat om detta inte redan görs. Mätningen
kan behöva pågå under flera års tid för att fånga upp förändringar i förhållande till förändrat
klimat. Tämnaren, Dalälven och Uppsalaåsen skulle kunna vara lämpliga provpunkter i
detta typområde.
Högre lufttemperarur ger högre temperatur även i mark och i grundvatten vilket tenderar att
öka föroreningars rörlighet, bland annat genom att perioderna med tjäle i marken minskar.
Detta gör det viktigt att veta var det finns förorenad mark i anslutning till
grundvattenmagasinen. Klimateffekterna pekar också på ett ökat behov av att skydda
grundvattenförekomsterna, speciellt Uppsalaåsen, mot eventuella föroreningar. Det finns
idag föroreningar och kvalitetsproblem i Uppsalaåsen. Man planerar även exploatering i
närheten av riksklassade anläggning samt i närheten av Uppsalaåsen. Det finns också
många vägar kring åsarna. Ju fler verksamheter, desto större risk för förorening som kan
påverka vattenkvaliteten och vattenkvantiteten. Ökad exploatering i närheten av åsen i
kombination med ökad långtidsnederbörd och ökad risk för skyfall ger en ökad avrinning
från urban mark och vägar. Detta kan leda till ökad förorening av ytvatten och
grundvattenmagasin. Försämrad vattenkvalitet och högre temperatur i Tämnaren kan också
påverka grundvattenkvaliteten och temperaturen i Uppsalaåsen vilket innebär att det kan
komma att ställas ökade krav på rening av infiltrerat ytvatten, alternativt kan det bli ökade
krav på rening av utgående dricksvatten till brukaren. Om åsarna inte kan användas i
framtiden finns risk för dyra ledningsdragningar/tunnlar från andra län.
Det är måttlig risk för saltvatteninträngning i bergborrade brunnar i typområdet Inland i
Tierp, Östhammar och östra delen av Uppsala kommun. Mindre snö och mer regn kan
innebära att mer saltning av vägar behövs då temperturen i högre grad varierar kring noll
grader. Detta innebär ökad risk för förorening av grundvattenmagasin.
Förslag på fortsatta studier:
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•
•
•
•
•

Vattenbalansen för Tämnaren ses över i ett framtida klimat. Finns möjlighet att
magasinera vatten från höst/vinter till vår/sommar?
Vilka marginaler finns det i Uppsalaåsen inför förväntat ökat framtida
vattenbehov?
Alternativt råvatten från Dalälven. Hur förändras lågflöden i Dalälven i framtida
klimat? Utred konkurrerade intressen t.ex. vattenkraften, under lågflödesperioder.
Klimatförändringarnas påverkan på grundvattenbildning och nivåer i Uppsala län
Frekvens av torrår i framtiden. Hur vanligt blir det med flera torrår på raken? Hur
påverkas nivåerna i specifika magasin?
Mätningar av råvattenkvalitet
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4.3 TYPOMRÅDE KUST
Typområde Kust innefattar ca halva arealen av två kommuner: Östhammar och Tierp, se
Figur 18.
Älvkarleby kommun ligger vid kusten men sett ur vattenförsörjnings- och
befolkning/bebyggelsesynpunkt tillhör kommunen i denna studie typområde Inland.
Älvkarleby kommun rekommenderas att även studera klimateffekten på vattenresurserna i
detta typområde.

Figur 18.

Typområde Kust berör halva Östhammar och Tierps kommuner.

Typiskt för området är att man har relativt dålig tillgång till större vattenresurser. Man tar
huvuddelen av sitt vatten från små grundvattenmagasin. Det finns inga stora
grundvattenmagasin. Det finns två stora industrier, Forsmarks kärnkraftverk och Sandvik,
vilka tar sitt vatten från egna ytvattentäkter. Det finns relativt många små sjöar en bit in
från kusten, speciellt längs Forsmarksån. Dessa bedöms dock vara för små för att kunna
användas i någon större utsträckning. Det finns tre större vattendrag som mynnar i området:
Tämnarån, Forsmarksån och Olandsån. Det är idag brist på vatten i kustområdet, speciellt
sommartid.
Förväntat framtida klimat i typområdet jämfört med de andra typområdena:
• Ökad lufttemperatur (varmare än Inland pga. havet)
• Högst ökad nederbörd, speciellt sommartid
• Längre vegetationsperiod
• Torrperiodens längd ökar
• Oförändrade eller minskade extrema flöden (HQ10-HQ200)
• Lokal årsmedeltillrinning ökar
• Högre vattentemperatur
• Ökad risk för skyfall
• Medeltillrinningens årsdynamik ändras; ökar vintertid och minskar sommartid
• Minskad eller oförändrad grundvattenbildning (lägst minskning)
• Högre havsnivå
• Lägre salthalt i havet
• Fler dagar med lågflöde
Liksom övriga delar av länet blir lufttempoeraturen högre vilket leder till att
vegetationsperioden förlängs med ca 2-3 månader. Ökad lufttemperatur gör också att
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avdunstningen och därmed marktorkan ökar. Torrperioderna blir längre. Det är osäkert hur
bevattningsbehovet i jordbruket kommer att förändras men mycket av klimateffekterna
pekar på att bevattningsbehovet kan komma att öka. Kustområdet bedöms dock inte vara
lika påverkat av jordbruk som övriga två typområden. Klimatförändringarna kan också leda
till ändrad markanvändning, odling av nya grödor och ökad användning av gödsel och
bekämpningsmedel, vilket kan medföra påverkan på grundvatten- såväl som
ytvattenkvaliteten (SGU, 2018). Övergödning samt tillförsel av förorenande ämnen och
mikroorganismer till sjöar och vattendrag kan därmed komma att öka. Risken för
algblomning ökar.
Tillrinningsmönstret kommer att ändras under året i framtiden. Det kommer mer vatten
under vintern samt under längre period respektive mindre mängd vatten under vår och
sommar. Detta kan medföra ökad risk för kvalitetspåverkan i yt- och grundvatten eftersom
det kan bli vanligare med översvämningar/höga vattennivåer. Vårflödestoppen försvinner i
Tämnarån, Forsmarksån och Olandsån och i stället fås en 3-4 månader lång period med
höga flöden under vintern. Trots att nederbörden ökar i ett framtida klimat så minskar
kvantiteten vatten som når vattendrag och sjöar under vår och sommar eftersom ökad
temperatur leder till ökad avdunstning. Detta är extra känsligt i kustområdet eftersom man
redan idag upplever kapacitetsbrist, speciellt under sommaren. Antalet dagar med lågflöden
ökar något, vilket kan leda till kapacitetsbrist periodvis. Beroende på hur vattenbehovet ser
ut, så kan detta innebära ökade krav på magasinering av vatten från vinterhalvåret till
sommarhalvåret.
Även den lokala tillrinningen ökar i framtiden, speciellt på vintern och hösten men minskar
på våren. På sommaren minskar den eller är oförändrad enligt RCP 4.5. Detta har betydelse
för vattenuttag som sker ur sjöar och vattendrag med små avrinningsområden där
vattentillgången enbart beror på lokala förhållanden och inte på det som sker uppströms.
Det avser således små sjöar samt bäckar och diken snarare än åar och älvar. Minskad lokal
tillrinning på sommaren kan påverka jordbruket och speciellt djurhållningen på en lokal
skala genom att det kan bli lägre kapacitet i mycket små yt- och grundvattenmagasin.
Enskilda brunnar kan sina om de ligger i ett litet avrinningsområde och/eller i
snabbreagerande grundvattenmagasin vilket kan göra att fler hushåll på sikt vill ansluta sig
till kommunal vattenförsörjning.
När det gäller påverkan på grundvattennivåerna är det underlag som finns tillgängligt
förknippade med osäkerheter, men de pekar ändå på att det finns en risk för minskad
grundvattenbildning och sänkta nivåer. De snabbreagerande magasinen kan få lägre
grundvattennivå under sensommar och höst, vilket kan ge kapacitetsbrist. Brunnar i
snabbreagerande grundvattenmagasin kan periodvis sina vilket kan göra att fler hushåll,
som idag har enskild vattenförsörjning, på sikt vill ansluta sig till kommunal
vattenförsörjning. Exempel på andra effekter är att ändrad grundvattennivå ger ändrad
uppehållstid i den omättade zonen vilket kan påverka de markkemiska processerna och
vattenkvaliteten negativt.
Ökad lufttemperatur leder till ökad vattentemperatur. Alla sjöar och vattendrag kommer att
få ökad temperatur, både vid ytan och vid botten, vilket kan påverka råvattenkvaliteten
negativt. Ju mindre och grundare sjö desto större uppvärmning kan förväntas. Vidare kan
ändrat tillrinningsmönster leda till förändrad uppehållstid i sjön och ändrad
utspädningseffekt, vilket också kan påverka vattenkvaliteten negativt.
Kustområdet är det område som idag uppvisar högst nederbörd inom länet. Detta är ett
mönster som kommer kvarstå eller till och med förstärkas i framtida klimat, eftersom
nederbördsökningen periodvis under året är högre här än i övriga typområden. Ökad
nederbörd ger mer vatten, under hösten-vintern, men också ökad risk för spridning av
föroreningar p.g.a. ökad risk för översvämningar och avrinning från jordbruksmark,
betesmark, urban mark och vägar. Nederbörden kommer allt mer som regn i stället för snö i
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framtiden vilket bidrar till ökad ytavrinning och infiltration/genomströmning i marken. Det
kan påverka de markkemiska processerna och i förlängningen kan vattenkvaliteten
förändras (övergödning, brunifiering, utlakning, transport av föroreningar, urlakning av
gödslad mark och betesmark). Högre vattentemperatur och övergödning påverkar
ekosystemet och ökar risken för algblomning och spridning av invasiva arter i ytvatten.
Högre vattentemperatur i kombination med ökad nederbörd kan öka risken för
vattenkvalitetsproblem pga. t.ex. bakterier och parasiter.
Vi föreslår att mätning av råvattenkvalitet påbörjas för att kontrollera råvattenkvalitet och
hur den kan komma att förändras i förändrat klimat om detta inte redan görs. Mätningen
kan behöva pågå under flera års tid för att fånga upp förändringar i förhållande till förändrat
klimat.
Högre lufttemperarur ger högre temperatur även i mark och i grundvatten vilket tenderar att
öka föroreningars rörlighet, bland annat genom att perioderna med tjäle i marken minskar.
Detta gör det viktigt att veta var det finns förorenad mark, särskilt i anslutning till viktiga
grundvattenmagasin. Ökad exploatering i närheten av dricksvattentäkter i kombination med
ökad långtidsnederbörd och ökad risk för skyfall ger en ökad avrinning från urban mark och
vägar. Detta kan leda till ökad förorening av yt- och grundvattenresurser.
Mindre snö och mer regn kan innebära att mer saltning av vägar behövs då temperturen i
högre grad varierar kring noll grader. Detta innebär ökad risk för förorening av
grundvattenmagasin.
Det kan bli upp till några decimeters förändring i ökad havsnivån till slutet av seklet. Detta
bör tas hänsyn till eftersom det kan medföra ökat behov av anslutning till kommunal
vattenförsörjning då enskilda brunnar påverkas av saltvatteninträngning. Vattendrag som
mynnar i havet respektive sjöar som ligger på låg nivå nära kusten kan också påverkas av
denna havsnivåökning, särskilt i samband med extremväder.
Avsaltning av havsvatten för dricksvattenproduktion är en möjlighet som har lyfts allt mer i
Sverige på sistone, bl.a. pågår arbete med en förstudie för ett avsaltningsverk i Östhammars
kommun (uppgift från Länsstyrelsen). De modellstudier som hittills gjorts avseende
klimatförändringarnas effekt på salthalten i Östersjön visar en tendens mot minskad salthalt
i ytvattnet, i storleksordningen någon promille, mot slutet av seklet vid RCP 4.5 och något
större minskning vid RCP8.5. Osäkerheterna i resultaten är dock stora.
Förslag på fortsatta studier:
• Klimatförändringarnas påverkan på grundvattenbildning och nivåer specifika
snabbreagerande grundvattenmagasin som bedöms vara av stor vikt för området.
• Mätningar av råvattenkvalitet
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SMHI har en livsviktig roll som pålitlig expertmyndighet. Genom vår
gedigna kunskap om väder, vatten och klimat bidrar vi till att öka
hela samhällets hållbarhet.
Vi samlar in mängder av data som vi bearbetar, modellerar och
visualiserar utifrån olika scenarier. Vi följer omvärldens utveckling
och genom vår egen forskning utvecklar och sprider vi kunskap och
tjänster som bygger på vetenskaplig grund. Vi utvärderar,
analyserar, prognostiserar och följer upp. Varje dag, dygnet runt,
året om.
Därför vågar vi lova dig ständigt aktuella beslutsunderlag som gör
det lättare att planera på både kort och lång sikt – allt från din utflykt
till framtidens infrastruktur. Våra underlag hjälper samhället att nå
de nationella miljökvalitetsmålen och hantera morgondagens
globala utmaningar.
SMHI. Alltid de bästa underlagen för dina beslut.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att anta remissvaret.
Sammanfattning av ärendet

Under våren 2020 presenterade Region Uppsala ett nytt förslag på Regional
utvecklingsstrategi (RUS) för länet. Strategin ska ersätta den befintliga
regionala utvecklingsstrategin och ska styra länets långsiktiga
utvecklingsarbete mot år 2030. Den nya RUS:en ska också fungera som
länets Agenda 2030-strategi. Strategin har tagits fram i bred dialog med
länets aktörer under 2019 och 2020 och ska beslutas av Regionfullmäktige i
februari 2021.
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Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av
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Beslutsmotivering

Den Regionala utvecklingsstrategin är viktig då den syftar till att öka
samverkan och styra utvecklingsarbetet i hela länet. I remissvaret har vi
samlat åsikter från alla verksamheter och lyft fram det som är viktigt för vår
kommuns utveckling och utmaningar framöver.
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Remissvar - Förslag till regional utvecklingsstrategi (RUS) för
Uppsala län
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att anta remissvaret.
Sammanfattning av ärendet

Under våren 2020 presenterade Region Uppsala ett nytt förslag på
Regional utvecklingsstrategi (RUS) för länet. Strategin ska ersätta den
befintliga regionala utvecklingsstrategin och ska styra länets långsiktiga
utvecklingsarbete mot år 2030. Den nya RUS:en ska också fungera som
länets Agenda 2030-strategi. Strategin har tagits fram i bred dialog med
länets aktörer under 2019 och 2020 och ska beslutas av Regionfullmäktige
i februari 2021.
Beslutsmotivering

Den Regionala utvecklingsstrategin är viktig då den syftar till att öka
samverkan och styra utvecklingsarbetet i hela länet. I remissvaret har vi
samlat åsikter från alla verksamheter och lyft fram det som är viktigt för
vår kommuns utveckling och utmaningar framöver.
Barnrättskonsekvenser

Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av
beslutet.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Inga
Beslutsunderlag





Handläggarens tjänsteutlåtande
Remissvar
Förslag till regional utvecklingsstrategi för Uppsala län

Beslutet skickas till

Svaret skickas in i Word- eller PDF-format (namngett med er organisations
namn) till regionalutvecklingsstrategi@regionuppsala.se.
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Skriv ”Remissvar” samt organisationens namn i ämnesraden. Ange även
kontaktperson för ert remissvar.
I tjänsten
Frida Johnson
Hållbarhetsstrateg
Kvalitet och strategisk utveckling
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From:
Sent:
To:
Subject:
[2020KC21114]

Medborgarservice
Fri, 22 May 2020 09:53:22 +0200
ks_reg_drift@tierp.se
VB: Information om remissdialoger - Regional utvecklingsstrategi för Uppsala län

Från: Unni Lilja <unni.lilja@regionuppsala.se>
Skickat: den 20 maj 2020 16:11
Till:
Ämne: Information om remissdialoger - Regional utvecklingsstrategi för Uppsala län
Hej!
Hoppas att ni alla har tagit del av remissversionen av regional utvecklingsstrategi för Uppsala län som vi
skickade ut tidigare i maj. Här kommer lite information kring de remissdialoger som kommer att hållas i
maj och juni.
Tidigare har det på vår hemsida www.regionuppsala.se/rus stått gällande att remissdialogerna inte
kommer att behöva någon föranmälan. För att få till så givande möten som möjligt, har vi dock behövt
ändra formen för mötena till att vara regelrätta gruppmöten i Teams.
Detta innebär att du som vill delta vid något av tillfällena anmäler dig via länken nedan eller via vår
hemsida. Skulle du av någon anledning inte vilja eller kunna anmäla dig i förväg, går det utmärkt att vid
aktuellt datum mejla till regionalutvecklingsstrategi@regionuppsala.se, så skickar vi en kallelse till mötet
på en gång.
Varje tillfälle kommer att ha en incheckningsperiod på cirka 10 minuter, för att försäkra oss om att alla
lyckas logga in eller, då det är aktuellt, får en kallelse skickad till sig.

Du hittar anmälningsformuläret här:
https://lul.powerinit.com/Data/Event/EventTemplates/202/?EventId=31
Datumen som gäller är:







28 maj, kl. 10–12
29 maj, kl. 8–10
2 juni, kl. 11.30–13
10 juni, kl. 16.30–18
11 juni, kl. 13–15

Dialogerna är öppna för alla, så sprid gärna informationen vidare till intresserade kollegor! Hör av dig om
du har några frågor.
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Vänligen,
RUS-processledningen
genom Unni
---------------------------------------------Unni Lilja
Handläggare
Avdelningen för ekonomi och hållbar utveckling
Enheten för strategisk planering och analys
+46 18-617 09 39
+46 724 52 00 83
Regionkontoret
Region Uppsala
Besöksadress: Storgatan 27
Här växer kunskap och människor
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Remissversion av:

Regional utvecklingsstrategi
och Agenda 2030-strategi
för Uppsala län
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regionuppsala.se

2 Regional utvecklingsstrategi Uppsala län
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1. Förord
Tillsammans skapar vi framtidstro
Alla vi som bor och verkar i Uppsala län har ett
gemensamt intresse och ansvar för att vårt län ska
fortsätta utvecklas åt rätt håll. Vi har ett ansvar
inför oss själva och kommande generationer att
ta oss an de utmaningar och möjligheter vi står
inför. Från att här och nu hantera effekterna av
Covid19-pandemin, till att mer långsiktigt fundera
på hur vi som län ska förhålla oss till en bredd av
övergripande samhällsutmaningar utifrån våra
specifika förutsättningar.
Den regionala utvecklingsstrategin ska ge en
inriktning för länets långsiktiga utvecklingsarbete
mot år 2030 och vilka steg vi behöver ta nu för att
ta oss dit. I Uppsala län ska det regionala utvecklingsarbetet bidra till en utveckling i linje med
Agenda 2030 och en hållbar tillväxt där alla aktörer
inkluderas. Tillsammans skapar vi framtidstro och
positiv genomförandekraft.
Denna remissversion bygger vidare på struktur
och innehåll från tidigare regionala utvecklingsstrategier. I framtagandeprocessen har synpunkter
fångats upp i dialog med länets aktörer. Dessa
inspel har gett oss en bra grund för både framtagande av remissversionen och för ägarskap och
kraft i kommande genomförande. Vi har vid ca
150 tillfällen mött drygt 1 500 mötesdeltagare från
länets kommuner, berörda myndigheter, länets två
universitet, civilsamhällesorganisationer, företag och
näringslivsorganisationer. Särskilda ansträngningar
har även gjorts för att fånga upp hur ungdomar
resonerar kring viktiga framtidsfrågor.
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Framarbetandet av detta dokument skedde innan
Covid19-pandemin slog till. Den och dess effekter är
nu en realitet för oss alla. I det liggande dokumentet
har några mindre justeringar gjorts, för att knyta an
till detta. Den regionala utvecklingsstrategin ska ge
inriktning för det långsiktiga utvecklingsarbetet,
samt peka ut fokus under de kommande åren. Inom
ett antal delar kan vi se att viss komplettering av
texter och förslag kan behövas för att möta upp
de utvecklingsbehov som kommer som en följd
av Covid19-pandemin. Remissarbetet och slutberedning under hösten 2020 får ge underlag för
sådana justeringar.
Vi ser fram emot att få in remissvar från många
olika aktörer och delar av länet. Ett högt engagemang
även i denna del av arbetet, kan bidra till att vi
efter fastställandet effektivt kan växla över till ett
fokuserat genomförande.

Emilie Orring (M)
Regionstyrelsens ordförande
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2. Inledning
2.1 Uppdraget
Det formella uppdraget att ta fram en regional
utvecklingsstrategi kommer från lag om regionalt
utvecklingsansvar (2010:630). Den regionalt
utvecklingsansvariga aktören – Region Uppsala
– ska utarbeta och fastställa en strategi för länets
utveckling och samordna insatser för genomförandet
av strategin. Strategin ska utarbetas i, och bidra
till, sektorsövergripande samverkan mellan och
inom länets offentliga organisationer, näringsliv
och civilsamhälle – vilket även ska leda till ökad
samverkan mellan län, samt mellan lokal, regional,
nationell och internationell nivå.
Det regionala utvecklingsarbetet är en del av
Sveriges politik för hållbar tillväxt och utveckling
och Europeiska unionens sammanhållningspolitik,
som syftar till att minska skillnaderna mellan
Europas regioner.
Uppsala läns regionala utvecklingsarbete förhåller sig och bidrar även till de nationella målen
om miljö, folkhälsa, boende och byggande, klimat,
kulturmiljö, jämställdhet, friluftsliv samt de europeiska och nationella transportpolitiska målen.
Genom att koppla våra mål och utveckling mot

nationell och europeisk nivå ges sammanhang och
kraft i arbetet. I denna regionala utvecklingsstrategi
ligger ett särskilt fokus på att strategin ska ge grund
för nödvändiga steg och åtaganden som bidrar till
Parisavtalets mål om klimatet och de nationella
klimatmålen, i enlighet med det klimatpolitiska
ramverket.
Den regionala utvecklingsstrategin beaktar,
stärker och stärks av samarbeten på mellankommunal nivå. Samarbetet mellan enskilda
kommuner i olika län fortsätter att utvecklas.
Knivsta arbetar aktivt i Arlandaregionen tillsammans med Sigtuna, Vallentuna och Upplands-Väsby
och har utarbetat en delregional utvecklingsplan
för området. Enköping har bildat samarbetet
4 Mälarstäder med Strängnäs, Eskilstuna och
Västerås, utifrån gemensamma intressen kring
bostäder, arbetsmarknad och Mälarens betydelse.
I norr är Älvkarleby tätt sammanlänkat med Gävle
och kommunerna i Gävleborgs län och i söder
är Håbo tätt integrerat med Stockholms arbetsmarknad. Östhammar, Tierp och Heby samspelar
allt starkare med Uppsala, tack vare utbyggda
kommunikationer.

Strategier på europeisk och nationell nivå är under framarbetning. I processen för framtagandet av en regional utvecklingsstrategi följs detta arbete. Vid slutgiltig version efter
remissperiod kommer dessa strategier att kortfattat redogöras för här.
EU:s politiska riktlinjer 2019-2024 bygger på de gemensamma idéer och prioriteringar
som förenar EU och syftar till att forma det gemensamma arbetet framöver. De politiska riktlinjerna är inriktade på de sex övergripande ambitionerna för Europa: en europeisk grön giv, en
ekonomi för människor, ett Europa rustat för den digitala tidsåldern, skydd av den europeiska
livsstilen, ett starkare Europa i världen samt en ny satsning på demokrati i Europa.
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2.2 En länsstrategi för Agenda 2030
I Uppsala län ska det regionala utvecklingsarbetet,
utöver att koppla mot nationell och europeisk nivå,
även säkerställa en utveckling i linje med Agenda
2030 och de globala målen för hållbar utveckling.
Denna strategi ska därför, utöver att vara Uppsala
läns regionala utvecklingsstrategi, även fungera
som länets Agenda 2030-strategi.

vikten av dessa mål, sätter dem i ett globalt sammanhang och visar på att en omställning måste ske här
och nu.
De globala målen och deras indikatorer är en
integrerad del av den regionala utvecklingsstrategin.
Vi arbetar i linje med Agenda 2030 och de globala
målen när vi i vårt län låter arbetet präglas av
inkludering och delaktighet. Vi knyter an till Agenda
2030 och de globala målen när vi i en anda av allvar
och beslutsamhet tar oss an de utmaningar som
världen och vårt län står inför. Genom att i vår
regionala utveckling ha ett fokus på genomförande
i partnerskap kan vi visa på hur vårt län ska ta sin
del av, och nyttja de stora möjligheterna som
kommer av, omställningen till ett hållbart samhälle.
Genom detta arbete kan vi skapa framtidstro
hos invånarna i Uppsala län, och om vi i samverkan
lyckas bygga ett hållbart samhälle med hög välfärd,
en god livsmiljö och låg miljöpåverkan, kan vi vara
föregångare och visa att omställning är möjlig.
Genom att dela med oss av våra erfarenheter kan
vi därigenom inspirera vår omvärld och vara en
positiv kraft även i den globala utvecklingen.

Agenda 2030 är en deklaration från världens länder
att de gemensamt är fast beslutna att ta de djärva
och omdanande steg som omgående krävs för att
föra in världen på en hållbar och motståndskraftig
väg. Agendan har godkänts av alla länder och gäller
för alla. Det rör sig om universella mål och delmål
som omfattar hela världen – utvecklade länder och
utvecklingsländer i lika grad. De är integrerade och
odelbara och balanserar de tre dimensionerna av
hållbar utveckling: den miljömässiga, sociala och
ekonomiska.
Agenda 2030 och de globala målen visar hur
mycket som förenar världens länder i utmaningar,
strävan och målsättningar. De globala målen ligger i
linje med redan fastställda europeiska och nationella
målsättningar, där Agenda 2030 återaktualiserar

Figur 1. FN:s globala mål för hållbar utveckling – Agenda 2030.
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2.3 Uppsala län och dess omvärld
Genom att koppla våra mål och vår utveckling mot
nationell, europeisk och global nivå, ges kraft och
sammanhang för vårt utvecklingsarbete. I en alltmer
sammankopplad värld är större övergripande trender
och krafter med påverkan på utvecklingen gemensamma mellan regioner och länder. Samtidigt
kommer dessa omvärldskrafter att påverka länder
och regioner olika utifrån deras särskilda förutsättningar och beredskap.
I Nuläges- samt Omvärldsanalys för Uppsala län
redogörs för de omvärldskrafter som identifierats,
samt för trender och nuläge för Uppsala län som ses
ha bäring på den regionala utvecklingen.
I detta avsnitt redogörs kortfattat för omvärldskrafter och för länets läge och nuläge och hur dessa
ger upphov till utmaningar och möjligheter som vi
behöver beakta i det regionala utvecklingsarbetet.

2.3.1 Omvärldskrafter som påverkar länet
Världen idag står inför enorma utmaningar i att
hantera de pågående klimatförändringarna och en
miljö som är på bristningsgränsen. Konsekvenserna
av dessa påverkar såväl människa som natur och är
ett hot mot vår existens. Redan idag har människans
tidigare aktiviteter givit upphov till allvarliga klimatrelaterade konsekvenser. Dessa konsekvenser
riskerar att bli än mer omfattande och allvarliga,
om vi inte förändrar hur våra samhällen ser ut från
och med nu.
Teknikutvecklingen och digitaliseringen innebär
omställning av samhället i paritet med industrialiseringen. Påverkan sker på bredden i hela samhället,
från grundförutsättningar för stora verksamheter
och behov av kompetens, till hur vi tar till oss information och interagerar med varandra. Digital omställning handlar om hur vi förhåller och anpassar
oss till, samt drar fördel av, de möjligheter digitaliseringen innebär för arbetssätt, processer och
beteenden.
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Den snabba globaliseringen har helt förändrat hur
människor rör sig, företag agerar och samhällen
interagerar. Den globala ekonomin har bidragit till
ett ökat välstånd samtidigt som den snabba tillväxten har skett utanför de gränser som planeten
klarar av. Globaliseringen kan medföra många
möjligheter, men samtidigt öka känsligheten för
det som händer utanför vårt lands gränser, i allt från
utbrott och spridning av samhällsfarliga sjukdomar
och antibiotikaresistens, till ett globalt säkerhetspolitiskt läge präglat av ökad instabilitet och
oförutsägbarhet.
Till följd av globalisering och teknologiutveckling
ökar också konkurrensen mellan länder, regioner
och företag. Förutsättningarna för företagens
konkurrens- och utvecklingskraft förändras. Behovet
av rätt kompetens samt av kluster av kreativa
människor, smarta institutioner, spetsforskning och
ledande företag kommer att öka. Förmågan
till utmanings- och kunskapsbaserad innovation
i samverkan blir mer och mer en avgörande konkurrensfördel.
Tilliten mellan människor och till samhällsinstitutionerna är avgörande för såväl ekonomisk utveckling som offentlig välfärd. Ökade förväntningar kan
bidra till ökat missnöje över samhällets utveckling,
samtidigt som vissa upplever att förändringar inte
kommer dem till del eller är av ondo. Den medvetna
polariseringen som populister representerar riskerar
att minska den sociala sammanhållningen och att
undergräva grundläggande demokratiska värderingarna i samhället.
I västvärlden ser man en tydlig demografisk trend
med låga födelsetal och ökad livslängd, vilket medfört en allt äldre befolkning. Med längre liv kommer
större behov av omsorg och vård, vilket sätter press
på välfärdssystemen. Många nyanlända är i arbetsför ålder och en välintegrerad arbetsmarknad
kan bidra till finansieringen av välfärden. Sveriges
kommuner och regioner står inför ekonomiska
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svårigheter. Befolkningen ökar särskilt snabbt i de
mest kostnadskrävande åldrarna, vi får större
pensionskostnader och investeringsbehov, samtidigt
som befolkningen i yrkesverksam ålder endast ökar
svagt. Kostnaderna ökar mer än intäkterna och

omfattande åtgärder kommer att bli nödvändiga
när den ekonomiskt starka perioden går mot sitt
slut, samtidigt som samhällsekonomin i stort även
påverkas negativt av Covid 19-pandemin.

2.3.2 Uppsala län och dess förutsättningar

tid på 1,0 procent, jämfört med en 0,5-procentig
ökning i riket som helhet. Inflyttningen har främst
skett till länets södra kommuner och befolkningen
växer snabbast i tätorter, men ökar även stadigt på
landsbygden.
Tre av fyra länsinvånare har tillit till sina medmänniskor och skattar sin hälsa som bra. Andelen
högskoleutbildade är högre i länet, och länet har
under en längre tid haft en lägre arbetslöshet,
jämfört med i riket i stort. Samtidigt finns skillnader
såväl hos barn och unga som hos den vuxna befolkningen, inom länets kommuner, inom och mellan
städer, och mellan stad och landsbygd. Skillnaderna
syns vad gäller bland annat hälsa, tillit, trygghet,
utbildningsnivå och sysselsättning. Utlandsfödda,
funktionsnedsatta och ungdomar som hoppar

Uppsala län präglas av närhet och består av åtta
kommuner med stor landsbygd, attraktiva tätorter
och Uppsala stad som geografiskt nav. Det finns en
mångfald av natur- och kulturmiljöer, med Östersjökusten, Mälaren och Dalälven samt livsmiljöer som
attraherar fler invånare.
Uppsala län ingår i Stockholm–Mälarregionen –
en av Europas snabbast växande regioner – och har
en stark tradition av kunskap, kultur och kompetens.
Detta är inte minst tack vare Uppsala universitet
och Sveriges lantbruksuniversitet, där forskning,
utbildning och samverkan främjar kunskap och
samhällsutveckling.
Länet har en god befolkningsutveckling och
växer kraftigt med en årlig befolkningsökning över
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Figur 2. 4800 elever svarar på frågan ”Vilken tror du är den viktigaste framtidsfrågan för dig personligen?”
i ungdomsenkäten Liv och hälsa ung 2019.
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Sveriges miljömål
Miljömålssystemet består av ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål samt ett antal
etappmål inom områdena avfall, biologisk
mångfald, farliga ämnen, hållbar stadsutveckling, luftföroreningar och klimat. Sveriges
miljömål är det nationella genomförandet av
den ekologiska dimensionen av de globala
hållbarhetsmålen.

av gymnasieskolan har mycket svårt att komma
in på arbetsmarknaden. Den självskattade hälsan
sjunker bland unga, med ökade skillnader mellan
könen.
Även utsattheten för brott och den upplevda
tryggheten är ojämnt fördelad i samhället. Kvinnors
otrygghet är större än mäns. I vissa utsatta områden
i länet finns även en förhöjd risk för kriminalitet och
att barn och unga ansluter sig till kriminella miljöer.
Det geografiska läget i Stockholm–Mälarregionen,
närheten till Arlanda och en väl utbyggd kollektivtrafik ger god tillgänglighet inom och mellan
regionerna och tillgång till en stor arbetsmarknad.
En tredjedel av invånarna i Uppsala län arbetar i en
annan kommun än den de bor i och nära en fjärdedel arbetar i ett annat län, där stora delar av länet
funktionellt tillhör samma arbetsmarknad som
Stockholm. Goda förbindelser med huvudstaden
är av stor betydelse för hela länet.
Den ökade rörligheten och tillgängligheten i
länet har många fördelar men ställer krav på utbyggnad av långsiktigt hållbara transportmedel
och ett mer jämställt och jämlikt nyttjande av
dessa. Transporter står idag för en stor del av
länets utsläpp av växthusgaser.
En majoritet av länets invånare har tillgång till
snabbt bredband, men det råder stora variationer,
där framförallt vissa områden på landsbygden i stor
utsträckning saknar tillgång till en god bredbandsuppkoppling.
Det byggs historiskt sett många lägenheter i
Uppsala län, men det finns fortfarande ett under-
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skott av bostäder som möter de olika behov som
finns.
Uppsala län når idag inte de nationella miljömålen och ekosystemen i länet är påverkade av
mänsklig aktivitet och olika grader av exploatering.
Endast ett miljökvalitetsmål bedöms möjligt att nå
i länet, för att övriga mål ska nås krävs ytterligare
styrmedel och åtgärder inom många områden för
att säkra en ekologisk återhämtning. Utöver
påverkan på miljön i länet har länets invånares
livsstil och konsumtion också påverkan på klimatet
och miljön i världen i stort.
Näringslivet i Uppsala län har under de senaste
åren utvecklas starkt, med växande och nystartade
företag. Långsiktigt finns förutsättningar för att
denna positiva utveckling ska kunna fortsätta,
samtidigt har vi inom den närmsta tiden att som
län hantera och minska de negativa samhällsekonomiska effekterna av Covid-19-pandemin. Länet
uppvisar som helhet upp en stor branschbredd,
flera globalt verksamma företag och en hög andel
sysselsatta inom offentliga verksamheter. Uppsala
län har även en konkurrensfördel genom två ledande
universitet, Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), som fungerar som nav för
forskning och innovation. Detta, tillsammans med
ett starkt regionalt företags- och innovationsstöd,
en diversifierad arbetsmarknad och närhet till
ett antal statliga myndigheter, har bidragit till att
regionen historiskt har klarat konjunktursvängningar bättre än flera andra svenska regioner.
Kompetensförsörjning är en utmaning i länet,
för såväl näringsliv som offentlig sektor.
Skillnader inom näringslivets utveckling finns
mellan de norra och södra länsdelarna, mellan
och inom respektive kommun, samt mellan stad
och land. I Östhammar, Tierp och Älvkarleby är en
modern stål- och verkstadsindustri dominerande,
samtidigt som småföretagandet växer. I sydväst är
Enköping och Håbo mer kopplade till Stockholmsregionens näringsliv, med logistik, byggverksamhet
och en växande tjänstesektor som grund. I Knivsta
finns många tillverkande företag och en stark tjänstesektor. Heby är starkt inom gröna näringar och har

506

miljön
lik
likabehandling

utv
utveckling

Trump
kriminalitet

krig

v
vänlighe
t
hjälpa andra

politik

utsläpp

naturk
naturkatastrofer

rädda jorden

naturen
pengar
jämlikhet

mindre krig

mänsklighetens framtid

hållbar utv
utveckling

hälsa

åverkan
erkan
miljöpåverk
åverk

minsk
minska utsläppen
fixa
fix klimatet

fossilfritt

jämställdhet

mat
jordens framtid

överlevnad
erlevnad
jordens överle

fred
ed

jordens undergång

samarbeta

globala upp
uppv
värmningen
värmningen

klimatf ändringar
klimatför

åverkan
erkan
klimatpåverk
åverk

klimatförändringarna

mänskliga rättigheter

samarbete

sv
svält

v
växthuse
ffekten

klimatet
klima

allas lik
lika värde

öv
överbef
olkning

inga krig

AI

minska fattigdomen

v
våld
åld

koldioxidutsläpp

tänkaa långsiktigt
tänk

förbättra miljön

annan planet

invandring
v
vandring

v
världskrig

feminism

klimatf ändringen
klimatför

acceptans

samhället

ingen rasism

ek
ekonomi

lösa

konflikter

rättvisa

djurrätt

jobb

terrorism

fattigdom

miljöförstöring

utbildning

respekt
v
världsfr
ed

try
trygghe
t

problem

minska
minsk nedskräpningen

Figur 3. 4800 elever svarar på frågan ”Vilken tror du är den viktigaste framtidsfrågan för världen i stort?”
i ungdomsenkäten Liv och hälsa ung 2019.

ett växande e-handelskluster. Uppsala kommun
är internationellt känt för exempelvis life science,
miljöteknik och IT.
Utifrån länets omvärld och nuläge, och de dialoger
som har genomförts i samband med revidering av
den regionala utvecklingsstrategin, kan följande
frågor exemplifiera de utmaningar länet står inför:
• Hur kan vi säkerställa att trygghet och hälsa
ska vara ett naturligt tillstånd för alla invånare
i Uppsala län?
• Hur kan vi fortsätta att värna och stärka de
demokratiska grundprinciperna och det öppna,
inkluderande samhället i Uppsala län, samtidigt
som misstro, polarisering och populism riskerar
att få fäste?
• Hur kan vi skapa förutsättningar för ett livslångt
lärande och möjlighet till egen försörjning för
invånarna i Uppsala län, och inte minst för dem
som idag står utanför arbetsmarknaden?
• Hur kan vi tillsammans bidra till den ekologiska
återhämtningen i Uppsala län, samtidigt som
länet är långsiktigt växande?
• Hur kan vi erbjuda livsmiljöer och boende i
Uppsala län som inte bara möter dagens, utan
även morgondagens, behov och krav?

• Hur kan vi möta behovet av tillgängliga transporter
och kollektivtrafik i Uppsala län, samtidigt som vi
strävar efter ett effektivt och fossilfritt transportsystem?
• Hur kan vi stärka resiliens och säkerställa
samhällets funktionalitet, trots påfrestningar
och kriser som vi ställs inför?
• Hur kan vi säkerställa att Uppsala läns företag
och organisationer har tillgång till den kompetens
de behöver för att långsiktigt utvecklas, på en
föränderlig arbetsmarknad och trots kompetensbrist idag?
• Hur kan vi stimulera att Uppsala län mer fokuserat
bidrar till att möta samhällets utmaningar med
kunskap och innovation?
• Hur kan vi bibehålla och utveckla ett redan starkt
innovationssystem och näringsliv i Uppsala län, i
en allt hårdare konkurrens?
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3. Från vision
till indikatorer
Ett gott liv i en nyskapande och hållbar
kunskapsregion med internationell lyskraft

En region för alla
Genomförande

hållbartväxande
växande region
EnEnhållbart
region

Vår vision för Uppsala län är ett gott liv i en
nyskapande och hållbar kunskapsregion med
internationell lyskraft.
Denna vision visar på ett långsiktigt önskvärt
tillstånd. Den bygger på länets förutsättningar och
svarar upp mot de stora utmaningarna. I strävan
mot att uppnå länets vision tar vi samtidigt steg
mot de globala målen, och vice versa.
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nyskapande region
EnEnnyskapande
region

De globala målen och länets vision konkretiseras
i tre strategiska utvecklingsområden för länet:
• En region för alla lyfter fram hur ett samhälle
format efter människan ger ett gott liv, med
öppna och inkluderande miljöer.
• En hållbart växande region fokuserar på
samhällsutvecklingen i Uppsala län, dess natur
och livsmiljöer och förhållandet till omkringliggande län.
• En nyskapande region tar fasta på betydelsen
av ett livskraftigt näringsliv och civilsamhälle
samt förmågan till utmaningsdriven förnyelse
och värdeskapande i företag, organisationer
och samhälle.
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Hur visionen, de tre strategiska utvecklingsområdena
och Agenda 2030 samspelar åskådliggörs i figuren till
vänster. De tre strategiska utvecklingsområdena är
ömsesidigt påverkande och är beroende av varandra.
Agenda 2030 ligger som en grund för arbetet och
ska fungera som en riktningsvisare, samtidigt som
det är mot de globala målen och visionen vi strävar.
Strategin och Agenda 2030 kräver beslutsamhet och
fokus på genomförande.
Genom de tre strategiska utvecklingsområdena
ges ingång och struktur för länets utvecklingsarbete.
Under respektive strategiskt utvecklingsområde
redogörs för vad utvecklingsområdet strävar efter,
inklusive långsiktiga utvecklingsmål och åtaganden

i det långsiktiga utvecklingsarbetet. Här redogörs
även för prioriterade mål under programperioden
(2021-2024) och vilka steg och insatser som ska
tas inom dessa. Avslutningsvis redogörs för de
indikatorer som kopplas mot respektive strategiskt
utvecklingsområde. Dessa ger en bild av den mer
övergripande långsiktiga utvecklingen för länet
inom utpekat område tillsammans med indikatorer
som redan har tagits fram på nationell nivå för
Agenda 2030.
Detta åskådliggörs i figuren nedan.

…med riktning mot tre
långsiktiga utvecklingsmål för ett Uppsala län
som erbjuder:

Utvecklingsmål…

Utvecklingsmål…

Utvecklingsmål…

Med gemensamma
åtaganden att i länet
samverka kring:

Åtaganden…

Åtaganden…

Åtaganden…

Under programperioden
finns prioriterade
mål om:

Prioriterade mål…

Indikatorer

Indikatorer

Särskilt
fokus
2021-2024

Kortare framtidstillstånd och beskrivning av utvecklingsområdet …
Det långsiktiga
utvecklingsarbetet

Visionen konkretiseras
i ett strategiskt
utvecklingsområde...

Läget
i länet
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4. En region för alla
I en region för alla präglas hela Uppsala län av ett gott samhällsklimat som är öppet och
inkluderande med hög tillit. Vi har en stärkt demokrati och en god förmåga att hantera
sociala påfrestningar. Vi lever i ett hälsofrämjande samhälle med tillgänglighet till god
vård och service i hela länet. Uppsala läns invånare har en god livskvalitet och hälsa, och
ges möjlighet till utveckling och delaktighet i samhället och arbetslivet. Alla invånare ska
ges möjlighet till en bra start i livet, med god utbildning och livslångt lärande.
Genom den regionala utvecklingsstrategin arbetar vi för att uppnå en region för alla. Detta sker med
utgångspunkt i följande långsiktiga utvecklingsmål och prioriterade mål under programperioden.

Utbildning och
sysselsättning
för alla

Ett hälsofrämjande
samhälle

Prioriterade
mål 2021-2024

En hälsofrämjande och nära vård
Ett gott samhällsklimat med hög tillit och inkludering

Det är människorna som bor och verkar i länet
som med sin kompetens och kraft skapar länets
utveckling utifrån sina unika förutsättningar.
Agenda 2030 och de globala målen visar på att
ingen ska lämnas utanför i utvecklingsarbetet och
syftar i sin grund till att förverkliga de mänskliga
rättigheterna. Vi behöver säkerställa att utvecklingen
kommer alla till del, oavsett bakgrund, erfarenheter
och förutsättningar.
En god livskvalitet ska vara livet igenom, med tid
för livets grundstommar. Med en bra start i livet och
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Ett öppet
inkluderande
samhälle

Långsiktiga
utvecklingsmål

en barndom präglad av hälsa, trygghet, kunskap
och delaktighet har man bättre förutsättningar till
ett gott liv, då detta är grundläggande för att utjämna skillnader mellan individer och grupper.
Utbildning ger kompetens, egenmakt och förutsättningar till arbete och egen försörjning, och
en inkluderande och växande arbetsmarknad ger
utrymme för fler att bidra med sin kompetens efter
egen förmåga och förutsättningar.
God hälsa är en förutsättning för att kunna leva
ett gott liv. Genom hälsofrämjande arbete och en
hälso- och sjukvård och omsorg av hög kvalitet
ges länets invånare stöd till att uppnå, återfå eller
behålla bästa möjliga hälsa.
Ett öppet samhällsklimat och en hög tillit är
grundläggande för att skapa trygga och attraktiva
samhällen, och ger motståndskraft mot sociala
påfrestningar och motverkar utanförskap. Ett rikt
kultur- och föreningsliv, som inkluderar människor
i alla åldrar, bidrar till social samvaro och ger
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invånarna möjlighet till livskvalitet livet igenom.
För att kunna uppnå ett tryggt och inkluderande
samhälle är digital inkludering och kompetens
central.
En region för alla behöver säkra en god livskvalitet för hela länet, nu och för kommande generationer. I länets arbete för en hållbar framtid behövs
en stärkt tilltro till det gemensamma hållbarhetsarbetet som sker på alla nivåer, från global nivå till
lokala strategier och samverkan mellan organisationer och företag. En god framtidstro är av stor
vikt för att få individen att känna tilltro till sin egen
förmåga att bidra i omställningen, med insikten att
det finns många åtgärder som leder till förbättring
där den enskildes engagemang kan bidra.

Inom en region för alla jobbar vi för tre
långsiktiga utvecklingsmål om ett Uppsala
län som erbjuder: Ett hälsofrämjande samhälle, Ett öppet och inkluderande samhälle,
samt Utbildning och sysselsättning för alla.
Prioriterade mål under programperioden
2021–2024 är En nära och hälsofrämjande
vård, samt Ett gott samhällsklimat med
hög tillit.
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4.1 Långsiktiga utvecklingsmål för En region för alla
Långsiktiga
utvecklingsmål
Åtaganden

Ett hälsofrämjande
samhälle

Ett öppet och
inkluderande
samhälle

Utbildning och
sysselsättning
för alla

• Omställning till en
effektiv och nära vård

• Ge ökade möjligheter
till digital kompetens
för inkludering och
delaktighet

• Skapa goda möjligheter
till ett livslångt lärande
• Möjliggöra egen försörjning på en mer
jämställd, jämlik och
växande arbetsmarknad

• Främja hälsosamma
levnadssätt

4.1.1 Ett hälsofrämjande samhälle
Samhällets utformning har stor betydelse för hur
god och jämlik hälsan är bland länets invånare.
För att utjämna skillnader i hälsa och uppnå en
god hälsa för alla behöver samhället verka både
vårdande, behandlande, kompenserande, förebyggande och främjande, med såväl generella
som specifika insatser.
Uppsala läns arbete med att utjämna skillnader
i hälsa tar avstamp i modellen för hälsans bestämningsfaktorer, där det regionala utvecklingsarbetet
kan verka för jämlika livsvillkor genom våra samhällsarenor (se figur 4). Modellen utgår från tre
olika nivåer som påverkar människans hälsa.
Hälsan påverkas av rådande samhällsutveckling
på olika sätt, exempelvis av beslut i nationell
politik. Människans hälsa påverkas också av olika
samhällsarenor samt deras utformning och tillgänglighet, exempelvis hur arbetsmarknaden ser
ut och hur skola, hälso- och sjukvård är utformad.
Aktörerna som omfattas av länets regionala utvecklingsstrategi har till viss del rådighet över hur
länets samhällsarenor är utformade och hur dessa
kan kompensera för ojämlika livsvillkor. Genom
samhällsarenornas utformning kan invånarnas
levnadssätt påverkas, och exempelvis delaktighet
och goda levnadsvanor främjas.
Våra förutsättningar för hälsa grundläggs i barndomen och barnkonventionen fastställer alla barns
rätt till bästa uppnåeliga hälsa. Barnets vårdnads-
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• Ta tillvara civilsamhällets
kraft och engagemang

havare har det yttersta ansvaret för att tillgodose
barnets behov. Det är därför av stor vikt att det
finns tillgång till relevant stöd för föräldrar under
hela barnets uppväxt.
Länets hälso- och sjukvård och omsorg behöver
vara kvalitativ, säker, jämställd, jämlik och tillgänglig
utifrån behov. Vården ska utgå från individens egna
förutsättningar för att stärka tilltron till den egna
förmågan. Tillgängliggörande av digitala lösningar
för välfärdstjänster blir viktigt för att fortsatt kunna
erbjuda god kvalitet på vård och omsorg till alla.
Flera av våra vanligaste folksjukdomar kan förebyggas genom goda levnadsätt som som hälsosam
kost och fysisk aktivitet. Hur vi bygger vårt samhälle
blir centralt i att främja goda levnadsvanor. Det kan
exempelvis handla om att öka möjligheterna för
resor med cykel och att säkerställa tillgången till
grönområden för alla länets invånare.
Ett samhälle som har god och anpassad tillgång
till stödjande insatser, mötesplatser, fritids- och
kulturverksamheter och friluftsmiljöer med mera,
bidrar till att främja hälsosamma levnadssätt.
Åtaganden i det långsiktiga utvecklingsarbetet
Omställning till en effektiv och nära vård
En omställning till effektiv och nära vård är en del
i en internationell och nationell rörelse mot en
nära och mer integrerad vård. Omställningen är
nödvändig även i Uppsala län eftersom vi står inför
stora demografiska utmaningar. Omställningen till
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Figur 4. Modell över hälsans bestämningsfaktorer. Inspirerad av Östgötakommissionen för jämlik hälsa.

en effektiv och nära vård innebär att länets befolkning i så hög grad som möjligt ska få sitt samlade
behov av hälso- och sjukvård och social omsorg
genom insatser nära bostaden. Inom ramen för
omställningen är det hälsofrämjande, förebyggande och samskapande arbetet prioriterat. En
framgångsrik omställning förutsätter att länets
kommuner och Region Uppsala tillsammans med
privata utförare, brukarorganisationer och andra
samhällsorganisationer samverkar för att nå en
gemensam målbild. Länets samverkansstruktur ska
vara en naturlig arena för att driva omställningen
och insatser ska samordnas genom sammanhållna

vårdkedjor, där patienter och brukare, oavsett
huvudman, ska vara informerade och ges inflytande
över sin vård och omsorg. Strävan efter en god, säker
och hälsofrämjande vård och omsorg ska genomsyra det löpande arbetet och hela vårdkedjan. För
att säkerställa omställningen till en effektiv och
nära vård krävs att digitaliseringens möjligheter för
effektivisering av vårdens processer nyttjas, samt
aktiva insatser för att utbilda, rekrytera och behålla
personal.
Steg inom ramen för omställningen till en effektiv
och nära vård under programperioden 2021–2024 är
prioriterade, se mer under 4.3.1.
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Främja hälsosamma levnadssätt
Människan befinner sig på en rad olika samhällsarenor vid olika stadier i livet, där vi genom bred
samverkan kan främja hälsosamma levnadssätt.
Det handlar om samverkan vid exempelvis samhällsplanering för att säkerställa att hälsofrämjande miljöer och levnadssätt är lättillgängliga för alla.
Här krävs dialog och samarbete inom det offentliga,
med föreningsliv och med brukarorganisationer,
vilket också stärker inkludering och delaktighet.
Ett exempel är arbete för att ge alla barn och unga
möjlighet att ta del av fysisk aktivitet på lika villkor,
som tillgång till Fritidsbanker, spontanidrottsplatser
och anpassade friluftsmiljöer. Här har civilsamhället
en stor roll när det gäller att erbjuda social samvaro.

4.1.2 Ett öppet och inkluderande samhälle
Genom livets alla skeenden har vi, om än olika,
utbyte av sociala sammanhang och delaktighet.
Att motverka ensamhet och brist på sociala nätverk
och socialt stöd är av stor vikt för en god hälsa hos
länets invånare, där den växande gruppen äldre
behöver ett särskilt fokus. Allt fler äldre är friska
och har en stor självständighet, medan andra har
en eller flera livskvalitetsnedsättande faktorer
orsakade av sjukdom eller skada som kräver omfattande behov av hjälp och stöd, ibland till livets
slutskede. Oavsett ålder och hälsostatus behöver
alla människor ges möjlighet till social samvaro
och delaktighet.
Sociala relationer och tillit mellan människor är
hörnstenar i ett inkluderande samhälle. De formas
i bostadsområden, på skolor och arbetsplatser,
digitalt, i föreningslivet, på öppna förskolor, på
folkbiblioteken och i alla sammanhang där individer
möts. Mötesplatser behöver vara tillgängliga,
inkluderande och varierade för att kunna nyttjas
av alla. Offentliga och privata aktörer och civilsamhället ger möjlighet till gemenskap genom att
erbjuda mötesplatser. Här spelar kulturlivet en
väsentlig roll för möjligheterna till eget skapande,
möten, samtal eller i arbetet mot ett breddat deltagande i det professionella kulturlivet. Även idrottsrörelsen ger, med sin bredd- och elitidrott, plats för
18

Utvecklingsmålets
koppling mot globala mål:
Länets arbete för ett
hälsofrämjande samhälle
främjar även globala mål.
Huvudsakligen kopplat är globalt mål 3 god hälsa och välbefinnande. Som ovan
beskrivits påverkas och påverkar hälsa och
välbefinnande av flera samhällsarenor och
har därför också koppling till i princip
samtliga globala mål.

gemenskap, upplevelser och lokalförankring.
För att skapa ett inkluderande samhälle med
gott samhällsklimat är det av stor vikt att barn och
unga ges rätt till delaktighet och får komma till tals
i beslut som rör dem. Ett samhälle som inkluderar
och ger röst åt alla människor skapar tillit, trygghet
och mångfald.
Digitalisering skapar nya möjligheter till kontakt,
kommunikation och delaktighet. Samtidigt måste
vi säkerställa delaktighet i samhället för dem som
inte vill eller kan nyttja de digitala möjligheterna.
I ett länsövergripande samarbete är områdena
hälsa, trygghet och goda livsvillkor i socioekonomiskt
utsatta områden samt mäns våld mot kvinnor
utpekade. Hälsa, trygghet och goda livsvillkor i
socioekonomiskt utsatta områden handlar om
att genomföra ett urval av insatser i samverkan.
För att nå målbilden finns behov av en lägesgemensam plattform för statistik, analys, kunskap och
kommunikation, utbildningar för aktörer som möter
suicidnära personer, våldsförebyggande arbete i
skolan och att utveckla den lokala och regionala
lägesbilden för ökad trygghet. Arbetet mot mäns
våld mot kvinnor, inklusive hedersrelaterat våld och
förtryck samt prostitution och människohandel för
sexuella ändamål utgår från den regionala strategin
för jämställdhet.
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Åtaganden i det långsiktiga utvecklingsarbetet
Ge ökade möjligheter till digital kompetens
och tillit för inkludering och delaktighet
Sektorsövergripande samverkan behövs för att ge
länets befolkning, oavsett ålder eller annan bakgrundsfaktor, möjlighet att utveckla sin digitala
kompetens för att behärska sin digitala vardag. Digital
kompetens ska ses som en samhällskompetens över
de organisatoriska gränserna. Samverkan ska syfta
till att ta tillvara digitaliseringens möjligheter som
värnar och stöttar länets offentliga värden. Länets
aktörer ska verka för att effektivisering och digitalisering sker på ett sätt som människor känner tilltro
till och som värnar individers rättigheter, särskilt när
det gäller individens integritet.

det offentliga och näringslivet kan denna kraft och
engagemang stärkas i länet. Civilsamhället kan
både med egen verksamhet men även som kunskaps- och röstbärare bidra i samhällsutvecklingen.
Utvecklingsmålets
koppling mot globala mål:
Länets arbete för ett öppet
och inkluderande samhälle
främjar och kopplar till
globalt mål 16 – fredliga och
inkluderande samhällen
med delmål om lyhört och
inkluderande beslutsfattande
(16.7). Kopplar även till mål
17 med delmål om att främja
partnerskap (17.17) samt även
mål 10 om minskad ojämlikhet
och delmål om att främja social, ekonomisk
och politisk inkludering (10.2).

Ta tillvara civilsamhällets kraft och engagemang
Civilsamhället med dess ideella organisationer
spelar en grundläggande roll i arbetet för ett öppet
och inkluderande samhälle. Genom stöd och strukturerad samverkan mellan ideella organisationer,

4.1.3 Utbildning och sysselsättning för alla
En förskola och skola med hög kvalitet och som är
trygg och stimulerande behövs för att ge goda kunskaper och socialt sammanhang, samt för att stärka
alla barns unika förmågor. En avklarad grundskola
och gymnasieexamen är en av de grundläggande
faktorerna för hälsa och möjligheterna till vidare
studier inom högre utbildning eller arbete.
Utbildningen inom högskolor och universitet,
folkhögskolor och vuxen- och yrkesutbildning
behöver vara av högsta kvalitet och kopplas till
arbetsmarknadens behov. Folkbildningen är, vid
sidan av de formella utbildningarna, en viktig
resurs för att minska utbildningsklyftorna i samhället, ta tillvara mångfaldens potential och öka
den sociala sammanhållningen, liksom för framtida
kompetensförsörjning. Folkbiblioteken har en roll
för allmän och god tillgång till information och
medier och utgör en värdefull lokal struktur i länets
kommuner. Biblioteken är mötesplatser för lärande
och har en roll för allas likvärdiga tillgång till
digital teknik och programutbud. En SFI-under-

visning som bygger vidare på deltagarnas tidigare
erfarenheter och yrkeskompetenser kan vara en av
nycklarna till förstärkt integration. De traditionella
könsmönstren kring utbildningsval och rekrytering
behöver utjämnas.
Utbildning och sysselsättning ökar delaktigheten i samhället och stärker ekonomin. Genom
en inkluderande och växande arbetsmarknad
ges utrymme för fler att bidra med sin kompetens
efter egen förmåga och egna förutsättningar.
Digitalisering medför möjligheter att bedriva,
leverera och ta till sig utbildning på nya effektiva och
ändamålsenliga sätt, genom exempelvis distansutbildningar, något som kan främja tillgången till
utbildning även i länets landsbygdsområden.
För att möta en föränderlig arbetsmarknad, där
inte minst digitalisering och AI ställer andra krav
på arbetskraften, behövs möjlighet till ett livslångt
lärande. Äldre som orkar, vill och kan arbeta några
år längre är en viktig målgrupp för att möta de
utmaningar vi står inför på arbetsmarknaden.
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Åtaganden i det långsiktiga utvecklingsarbetet
Skapa goda möjligheter till ett livslångt lärande
För att alla barn ska klara målen i grundskolan krävs
en bred samverkan, exempelvis mellan hälso- och
sjukvård, socialtjänst och skola. Det är särskilt
viktigt för att stödja de barn och familjer som har
behov av extra stöd och insatser för att kunna ha
lika förutsättningar till studier.
Samverkan mellan utbildningsanordnare och
branscher behövs för att förbereda ungdomar inför
arbetsmarknaden, vidare utbildning eller egen företagsamhet. Utvecklade strukturer för vägledningsuppdraget inom utbildningssektorn är en viktig del
för kompetensförsörjningen.
Utbildningssystemet behöver strategiskt
samverka för att dimensionera utbildningar mot
arbetslivets kompetensbehov och erbjuda möjligheter till kompetensutveckling. Detta bör ske
genom möjlighet till flexibla lösningar för individen
inom ramen för det livslånga lärandet, exempelvis i
form av distansstudier och validering där kunskaper
och kompetenser kartläggs och bedöms på ett
strukturerat sätt, för studier eller arbete, oavsett
hur, var eller när de förvärvats. Digital teknik ökar
möjligheten till lärande även utanför det etablerade
utbildningssystemet. Det finns ett behov av fler
utbildningslösningar där språk- och yrkeskunskaper
integreras så att utbildning på alla nivåer tillgängliggörs för fler.

Länets kommuner, myndigheter och civilsamhället behöver även samverka för att inträdet på
arbetsmarknaden för nyanlända, och för dem som
bott länge i landet utan arbete, sker så snabbt som
möjligt. Detta kräver en bättre samordnad introduktion av nyanlända. Individer med upplevelser av
krig, flykt och långdragna asylprocesser måste
erbjudas samordnat stöd.
Vi behöver ha beredskap för och en förmåga
att bidra till återhämtning av och hantering av
effekter på arbetsmarknaden med anledning av
Covid-19-pandemin.
Utvecklingsmålets
koppling mot globala mål:
Länets arbete för utbildning
och sysselsättning för alla
främjar även globala mål.
Huvudsakligen kopplat är
globalt mål 4 – god utbildning
för alla, där arbetet kopplar
mot i princip samtliga delmål.
Kopplar även mot mål 8 – anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, och delmål
8.6, 8.5 och 8.8.

Möjliggöra egen försörjning på en mer jämställd,
jämlik och växande arbetsmarknad
En ökad jämlikhet gynnar innovation och leder till
ökad företagsamhet, dock gör rådande strukturer
och attityder i samhället att potentialen inte tas
tillvara fullt ut. Det gäller att undanröja strukturella
hinder för att uppmuntra ett jämställt och jämlikt
företagande. Det gäller även att företagsfrämjande
aktörer och olika finansieringsformer bidrar till att
personer med utländsk bakgrund, ungdomar och
kvinnor startar och driver företag i större utsträckning än idag.
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4.2 Prioriterade mål under programperioden
för En region för alla
Prioriterade
mål 2021-2024
och delområden

En hälsofrämjande och nära vård
För att gå mot målet ska steg och insatser ske för att utveckla en förnyad
vårdstruktur i länet, samt för att skapa samhälleliga förutsättningar för ökad
psykisk hälsa bland barn och unga.

Ett gott samhällsklimat med hög tillit och inkludering
För att gå mot målet ska steg och insatser ske för att skapa mötesplatser
och dialog för delaktighet och inkludering samt fokus på utsatta områden.

I arbetet att sträva mot det strategiska utvecklingsområdet En region för alla, de långsiktiga utvecklingsmålen samt mot de globala målen är
En hälsofrämjande och nära vård och Ett gott
samhällsklimat med hög tillit och inkludering
prioriterade mål under programperioden 2021–2024.

4.2.1. En hälsofrämjande och nära vård
Framtidens hälso- och sjukvård ska vara effektiv,
nära, samskapande samt hälsofrämjande och förebyggande. För invånaren i Uppsala län innebär
det mer vård nära individen och på nya sätt, att
individen är en aktiv och självklar part i sin egen
vård, att vård hålls samman med stöd av rätt
kompetenser samt att individen får stöd i att främja
sin hälsa. Våra samhällen ska vara hälsofrämjande
och stärka människors fysiska och psykiska hälsa,
för ökad livskvalitet, delaktighet och för att minska
risken för ohälsa.
För att gå mot målet ska under programperioden
steg tas för att utveckla en förnyad vårdstruktur
i länet, samt för att skapa samhälleliga förutsättningar för ökad psykisk hälsa bland barn och unga.
Dessa steg kopplar till åtagandet om en omställning
till en effektiv och nära vård som sträcker sig mot
år 2030.
Utveckla en förnyad vårdstruktur i länet
Steg ska tas under programperioden för att en större
andel av vården ska bedrivas utanför länets sjukhus,
genom att utveckla en förnyad vårdstruktur som ger
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stöd för egenvård och tydliga och enkla ingångar
i vården. Vård i hemmet ska vara samordnad och
likvärdig i länet. Länets vårdsstruktur ska ha närmottagningar, hälsocentraler och vårdcentrum
där olika aktörer samverkar utifrån ett invånarperspektiv. Utveckling ska ske av digitala stöd som
ska vara en integrerad del i den förnyade vårdstrukturen, samt av arbetssätt som syftar till att stödja
samskapande och effektivt nyttjande av resurser.
En förnyad vårdstruktur innefattar även på sikt
utveckling och samordning av hälsofrämjande
och förebyggande insatser för att minska behoven
av vård. Arbetet följer det inriktningsbeslut om
gemensam målbild och vårdcentrumutveckling
som fattats av länets kommuner och Region
Uppsala 2019–2020.
Skapa samhälleliga förutsättningar för förbättrad
fysisk och psykisk hälsa bland barn och unga
Steg under programperioden är att utifrån identifierat behov förstärka samarbetet gällande förebyggande och främjande insatser. Detta genom att
Region Uppsala tillsammans med länets kommuner
enas om och implementerar bästa tillgängliga
kunskap när det gäller metoder som syftar till att
främja hälsa och motverka ohälsa hos barn och
unga. Arbetet ska ske ihop med civilsamhälle och
näringsliv, då det krävs bred sektorsövergripande
samverkan för att verka i riktningen för en ökad
psykisk hälsa bland barn och unga. Gemensamma
ansträngningar för att stärka det hälsofrämjande
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perspektivet i den fysiska planeringen är också en
viktig del i att främja den viktiga vardagsmotionen.
Steg innefattar också, utifrån Barnkonventionen,
stärkt delaktighet och inflytande för barn och unga.
Detta gäller både utifrån det enskilde barnet, exempelvis som patient i utformning av sin vård, och
utifrån barnen som befolkningsgrupp, exempelvis
övergripande beslut som innefattar samhällsarenor
där barn vistas.

4.2.2. Ett gott samhällsklimat med hög
tillit och inkludering
Genom att i länet ha starka lokalsamhällen, mötesplatser och fora för dialog kan länet bibehålla ett
gott samhällsklimat med hög tillit. Tillit är ett mål
men också ett medel för ett hållbart samhälle
då den fungerar som ett kitt i det demokratiska
samhället. Lägre tillit har i sin tur koppling till social
oro, utanförskap och polarisering. I Uppsala län ska
alla invånare uppleva trygghet och inkludering.
Steg under programperioden för att gå mot
målet innefattar en utredning av hur vi ska arbeta
för stärkt samhällsklimat och inkludering och för
att motverka misstro och polarisering. Behovet
av mötesplatser, medborgardialoger, partnerskap,
samverkan, samskapande samt förebyggande
åtgärder har identifierats. Utredningen ska ske i
bred dialog och innefatta kartläggning av nuläge


  
   

och av möjliga insatser och berörda aktörer.
Resultatet fungerar som ett beslutsunderlag för
efterföljande steg och insatser.
Under programperioden ska steg också tas i
det brottsförebyggande och trygghetsskapande
arbetet för trygga miljöer i länet. Länet ska gemensamt utveckla det systematiska och kunskapsbaserade arbetet med att ta fram lokala och regionala
lägesbilder gällande trygghet. Lägesbilderna ska
sedan ligga till grund för utbildning, processtöd
samt ett utvecklat systematiskt brottsförebyggande arbete. Att minska utsatthet för brott och
otrygghet i socioekonomiskt utsatta områden ska
vara i fokus för arbetet. Det brottsförebyggande
arbetet handlar om att arbeta med alla typer av
prevention.

Genom att arbeta för ett
gott samhällsklimat med hög
tillit och inkludering stödjer
länet de globala målen om
minskad ojämlikhet (10),
fredliga och inkluderande
samhällen (mål 16) samt
genomförande och globalt
partnerskap (mål 17).
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4.3 Indikatorer för En region för alla
En region för alla
Indikator

Mål/inriktning

Kommentar

Andelen gymnasieelever
med examen inom 4 år

Lägst 75% 2024
Lägst 80% 2030

Från dagens RUS, befintlig målangivelse
(prolongerad)

Tilliten bland länets invånare

Ska öka

Från dagens RUS, befintlig målangivelse.
Fördjupad analys behövs för att kunna ange
numeriska målvärden.

Andelen sysselsatta i åldrarna
20–64 år

Väl över 80% 2024

Från dagens RUS, något justerad målangivelse
(samt prolongerad). Bygger på Europa
2020-målen. Fördjupad analys behövs för att
ange målvärde 2030.

Ekonomisk utsatthet/jämlikhet

–

Arbete pågår för att identifiera och föreslå
indikator som ger bild av hur det går för länet
avseende ekonomisk utsatthet/jämlikhet.
Kopplas mot mål 10, delmål 10.1 i Agenda 2030.

Regioninvånarnas
självskattade hälsa

Länet ska ha bäst självskattade
hälsa i riket.
Skillnader mellan grupper
ska minska.

Från dagens RUS, befintlig målangivelse.
Fördjupad analys behövs för att kunna ange
numeriska målvärden för programperioden.

Ungdomars
självskattade hälsa

Nedåtgående trend ska vändas

Ny indikator. Fördjupad analys behövs för att kunna
ange numeriska målvärden för programperioden.

521

25

5. En hållbart
växande region
I ett hållbart växande Uppsala län lever vi i trygga och attraktiva livsmiljöer med god
tillgänglighet och bostäder efter behov. Vi har en livskraftig miljö och natur, där länet
bidrar till den ekologiska återhämtningen samtidigt som vi är långsiktigt växande. En
regional hållbar samhällsplanering och infrastruktur gör att vi har en god förmåga att
hantera påfrestningar, och vi har säkrat de kritiska försörjningskedjorna. I Uppsala län
tillgodoser vi både nuvarande och kommande generationers behov.
Genom den regionala utvecklingsstrategin arbetar vi för att uppnå en hållbart växande region. Detta sker
med utgångspunkt i följande långsiktiga utvecklingsmål och prioriterade mål under programperioden.

Tillgängliga och
hållbara transporter

Prioriterat
mål 2021-2024

En hållbar och robust regional samhällsplanering och infrastruktur

I en hållbart växande region ska länets invånare
men även kommande generationer, biologisk mångfald och miljö samt människor i andra länder långsiktigt gynnas av länets tillväxt, utbyggnad och
livsstil.
Frågor om hur städer, samhällen och livsmiljöer
kan utvecklas i balans med omkringliggande naturmiljöer är i fokus för många av de globala målen.
Livsmiljöer behöver vara säkra, trygga, attraktiva
och hälsofrämjande, samt bidra till en miljö i balans.
En växande befolkning och ett näringsliv i
tillväxt bidrar till utveckling, men ställer samtidigt
krav på utbyggnad av den fysiska infrastrukturen.
En omställning till ett fossilfritt samhälle ställer
ökade krav på utveckling och investeringar inom
teknisk infrastruktur. Tillgång till bredband och
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Säkra och attraktiva
städer och livsmiljöer

Livskraftiga naturmiljöer och hållbar
livsmedelsförsörjning

Långsiktiga
utvecklingsmål

en ökad digitalisering gör att fysiska möten och
transporter kan ersättas med mer resurseffektiv
kommunikation. För länets mer glesbefolkade delar
är tillgången till kapacitetsstarkt bredband, goda
kommunikationer och nya lösningar på grundläggande kommersiell och offentlig service nödvändig
för utvecklingen.
Behovsanpassade bostäder till rimliga priser
och med bra kommunikationer är en förutsättning
för att kunna skapa goda livsmiljöer för en växande
befolkning. En utbyggd transportinfrastruktur och
ökade möjligheter till pendling, inom och utom
länet, ger ökad tillgänglighet och en större arbetsmarknad.
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Efterfrågan på lokala areella resurser och näringar
förväntas öka, vilket kräver ett långsiktigt hållbart
bruk av länets naturmiljöer. Ett mer utvecklat resursutbyte mellan stad och land bidrar till nyttjandet av kraften i hela länet.

Inom en hållbart växande region arbetar vi mot
tre långsiktiga utvecklingsmål om ett Uppsala
län som erbjuder: Tillgängliga och hållbara
transporter, Säkra och attraktiva städer och
livsmiljöer samt Livskraftiga naturmiljöer och
hållbar livsmedelsförsörjning. Prioriterat mål
under programperioden 2021–2024: är
En hållbar och robust regional samhällsplanering och infrastruktur.
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5.1 Långsiktiga utvecklingsmål för
En hållbart växande region
Livskraftiga naturmiljöer och hållbar
livsmedelsförsörjning

Långsiktiga
utvecklingsmål

Tillgängliga och
hållbara transporter

Säkra och attraktiva
städer och livsmiljöer

Åtaganden

• Ta stegen mot en
regional godsstrategi

• Planera för och bygga fler • Samverkan för att uppnå
de nationella miljömålen
bostäder samt utveckla
befintligt bostadsbestånd
• Ökad samverkan och
i en god bebyggd miljö
kunskapsöverföring
inom länet för hållbar
• Utveckla en robust och
fossiloberoende samhälls- livsmedelsförsörjning
teknisk infrastruktur

• Utveckla en samhällsplanering för hållbart
resande

• Utveckla den digitala
infrastrukturen

5.1.1 Tillgängliga och hållbara transporter
Tillgänglighet för resande och godstransporter,
inom länets olika delar och till och från orter och
arbetsmarknader utanför länet, är avgörande för en
god livskvalitet och för den ekonomiska hållbarheten i ett län. Med en väl utbyggd infrastruktur
och kollektivtrafik kan hela länet nås för exempelvis
pendling, turism, friluftsliv och rekreation.
Utbyggd infrastruktur för gång och cykel underlättar resor från dörr till dörr. För ökad jämlikhet,
hälsa samt miljömässig hållbarhet behöver resor
med cykel främjas, både i tätorter och på landsbygd. En kapacitetsstark kollektivtrafik ger möjligheter till ökad sysselsättning genom pendling och
bidrar även till minskad miljöbelastning, färre trafikolyckor, minskad trängsel och bättre folkhälsa.
Kollektivtrafiken har en central roll i utvecklandet
av en resurseffektiv och mer jämställd och jämlik
mobilitet. Sammanhängande kollektivtrafik och
kombinationsresor kan underlättas genom digitala
verktyg som underlättar planering och övergång.
Det kan även gynna samåkning och/eller samägande med en minskad fordonsflotta som följd.
En omställning till effektiva och hållbara godstransporter behöver ske, där digitaliseringen kan
vara ett viktigt verktyg. Idag sker många gods28

transporter med lastbil, vilket gör underhåll och
upprustning av mindre vägarna och broar viktigt
för tunga, lokala transporter av livsmedel, energi
och material. Fler tunga transporter behöver ske
med andra trafikslag än väg, där en större del av
lågvärdigt och icke tidskritiskt gods bör kunna
transporteras sjövägen. Kapaciteten till och från för
länet viktiga hamnar är därför viktig. För hållbara
godstransporter på tåg behöver brister i järnvägssystemet åtgärdas och godstrafik på tåg användas
mer rationellt och effektivt, med lösningar som
kopplar samman transportslagen och underlättar
omlastning.
Åtaganden i det långsiktiga utvecklingsarbetet
Ta stegen mot en regional godsstrategi
En storregional godsstrategi tas fram inom En
bättre sits-samarbetet med fokus på StockholmMälarregionen, vilket utgör en bra grund för framtagandet av en för Uppsala län regional godsstrategi.
En regional godsstrategi ökar kunskapen om länets
transporter och skapar samsyn kring de utmaningar
som regionen har att hantera. Regionalt och lokalt
eftersträvas en ökad samordning av transporter
och varudistribution.
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Utveckla en samhällsplanering för hållbart resande
Byggandet av bostäder och lokaler behöver tydligt
kopplas till befintlig infrastruktur och kollektivtrafik
längs länets stråk. Det behövs en integrerad syn på
olika färdmedel och möjligheterna att kombinera

Almungestråket
Arosstråket
Bruksstråket
Dalastråket
55:an stråket
Mälarstråket
Norrtäljestråket
Ostkuststråket
Riksväg 70 stråket
Roslagsstråket
Räta linjen
Östervålastråket
Östhammarstråket

dessa till en hel resa. Inom samhällsplaneringen är
det viktigt att säkra tillgången till kollektivtrafik och
förbättra tillgängligheten till viktiga målpunkter,
såsom större arbetsplatser och besöksmål.

GÄVLE/Gävle hamn
SKUTSKÄR

Söderfors

Öregrund

TIERP

ÖSTHAMMAR
Östervåla

Örbyhus

Hargshamn
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SALA

HEBY
Almunge
UPPSALA

Fjärdhundra

NORRTÄLJE

KNIVSTA

ENKÖPING

VÄSTERÅS

Knutby

Kapellskär

Arlanda/Märsta

Bålsta

STRÄNGNÄS

Kista/Helenelund/Sollentuna

Barkarby/Jakobsberg

STOCKHOLM/Solna/Sundbyberg
Flemmingsberg
SÖDERTÄLJE

Figur 5. Stråk i Uppsala län och till angränsande län. Källa: Trafik och samhälle, Region Uppsala
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km
Utvecklingsmålets koppling mot globala mål:© La ntmä teriet, G eoda ta sa mverk
an
Länets arbete för tillgängliga och hållbara transporter främjar även
globala mål. Huvudsakligen kopplat är mål 11 – hållbara städer och
samhällen och delmål 11.2 - tillgängliggör hållbara transportsystem
för alla. Genom utveckling mot ett transportsystem med tydligt
minskad miljöpåverkan främjas även de olika ekologiska målen,
mål 6, 13, 14 och 15. Utveckling mot ett säkrare transportsystem
främjar delmål 3.6 om minskade dödsfall i trafiken. Genom att
främja gång och cykel främjas mål 3 om hälsa.
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Figur 6. För att underlätta en helhetssyn på den regionala fysiska planeringen har en gemensam planeringsinriktning
för hela Östra Mellansverige arbetats fram, med sikte på 2050. Den storregionala inriktningen konkretiserasovan i en
strukturbild för Uppsala län. Strukturbilden pekar ut de högst prioriterade noderna och stråken som har en nyckelfunktion för målen för en växande region.
Strukturbilden är ramverk inför arbetet med andra strategiska styrdokument, såsom länsplan för regional transportinfrastruktur och trafikförsörjningsprogram. Den slutliga konkretiseringen sker genom kommunernas översiktsplanering,
bostadsförsörjningsansvar och utvecklingsstrategier.
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5.1.2 Säkra och attraktiva städer
och livsmiljöer
Ett säkert, attraktivt och hållbart samhälle är fossilfritt, har en robust och flexibel samhällsteknisk
infrastruktur, en trygg och hälsofrämjande bebyggd
miljö och utgår ifrån människans och planetens
långsiktiga behov.
Den fysiska livsmiljöns utformning har stor
betydelse för hälsa och välbefinnande, varför det
är viktigt att beakta hur våra fysiska och sociala
miljöer är planerade. Genom att stärka det hälsofrämjande perspektivet i den fysiska planeringen
främjas den viktiga vardagsmotionen och vi får mer
tillgängliga och trygga samhällen. Utformningen
behöver vara universell genom att utgå från att
människor är olika och att samhället måste planeras
och utformas så att alla kan vara delaktiga, oavsett
funktionsförmåga.
Länets invånare behöver i största möjliga mån
ha nära tillgång till naturområden samt trygga och
välplanerade bostadsområden som främjar möten,
rekreation och goda levnadsvanor. Uppsala län
behöver en fortsatt utbyggnad av bostäder för
att täcka behoven i ett växande län. Den relativa
närheten mellan landsbygd och större stadsmiljöer
som finns i länet är en tillgång, och det finns en
positiv växelverkan mellan dem. Exempelvis ökar
stadens attraktivitet med närhet till landsbygd,
och vice versa. Byggande på landsbygd behöver
främjas för att bidra till attraktiva boendemiljöer
och skapa långsiktigt underlag för service. Det
råder sedan flera år bostadsbrist i stora delar av
länet, framförallt i kommunhuvudorterna. Vid låga
volymer på nybyggnation hindras naturliga flyttkedjor och skapar inlåsning på bostadsmarknaden
med tydliga effekter i länet.
Omställningen till ett fossilfritt samhälle innebär
att vatten-, energi-, närings- och materialflöden i
avsevärt högre grad hanteras i lokala kretslopp som
ställer nya krav på den tekniska infrastrukturen.
Den digitala infrastrukturen får en allt viktigare
roll tillsammans med en ny infrastruktur för närcirkulära drivmedel och mer integrerade samhällstekniska system för vatten och avlopp, energi och

avfall. Befolkningstillväxten och den ökade exploateringen i länet skapar också behov av en robust
samhällsbyggnad. Elkrafts- och vattenförsörjning
samt ett väl utbyggt bredbandsnät med snabb
uppkoppling är grundläggande för att invånare
och arbetsplatser i länet ska kunna ta del av både
offentliga och privata tjänster samt bedriva näringsverksamhet.
En utökad samordning mellan stor- och småskalig förnybar energi som sol, vind, vatten och
bioenergi blir allt viktigare. För att kunna säkra
energitillgången behöver olika former av energilagring skapas. Med hänsyn till länets stora kunnande och installerade kapacitet finns kärnkraft
med som komponent även i kommande decenniers
energiförsörjning. Oavsett produktionsmix gäller
det att samhället garanteras tillgång till säker el.
Det behövs en ökad beredskap och förmåga
att anpassa samhällsutvecklingen efter snabba
förändringar, där alla delar av samhället måste
fungera väl och minimera sårbarheten inför effekten
av exempelvis klimatförändringar, pandemiutbrott,
konflikter och eventuella eldriftsavbrott. Samhällets
resiliens omfattar såväl sociala, ekologiska som
ekonomiska aspekter.
Åtaganden i det långsiktiga utvecklingsarbetet
Planera för och bygga fler bostäder samt utveckla
befintligt bostadsbestånd i en god bebyggd miljö
För att öka rörligheten på bostadsmarknaden och
tillgodose olika gruppers behov i livets alla skeden,
behöver det byggas prisrimliga bostäder i olika
storlekar och med blandade upplåtelseformer.
Detta är av vikt utifrån såväl välfärdsperspektiv
som arbetsmarknadsperspektiv. För att klara
bostadsförsörjningsbehovet och bygga levande
livsmiljöer krävs en effektiv och proaktiv planering
i kommunerna, med stöd av en övergripande
regional planering.
Den bebyggda miljön ska utgå ifrån och stödja
människors behov, ge skönhetsupplevelser och
trevnad samt ha ett varierat utbud av bostäder,
arbetsplatser, service, kultur och närhet till natur.
En ökad samlokalisering av bostäder, arbetsplatser,
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kollektivtrafik, handel, privat service, offentlig omsorg samt rekreation minskar det totala transportbehovet och ökar tillgängligheten för invånarna.
Samtidigt som miljöer förtätas behöver dock den
fysiska planeringen säkerställa att ett antal värden
beaktas. Detta omfattar natur- och grönområden
och sammanhängande system av gröna områden
som parker, naturmark och vatten i anslutning till
bebyggda miljöer, så kallad grön- och blåstruktur.
Även produktiv jord- och skogsbruksmark behöver
värnas. Landsbygdernas behov av exempelvis fysisk
tillgänglighet till grundläggande offentlig
32

och kommersiell service inom rimliga avstånd
behöver beaktas. Här har det offentliga också en
roll i att upprätta moderna mobilitetstjänster som
säkerställer detta.
I vårt växande län ska estetiska värden omhändertas och byggandet ska ha hög kvalitet på såväl
arkitektur som materialval. En gestaltad livsmiljö
som skapar trevnad, vilja och trygghet i att vistas i
olika miljöer olika tider på dygnet är centralt. Livet
mellan husen som det gestaltar sig i vardagen är ett
viktigt perspektiv att ha i åtanke.
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Utveckla en robust och fossilfri
samhällsteknisk infrastruktur
Ett fossilfritt samhälle ökar behovet av en robust
och fossilfri samhällsteknisk infrastruktur, med
lokala naturresurser och närcirkulära produktionsoch konsumtionsmodeller. Genom att säkerställa
att grundläggande samhällsteknisk infrastruktur,
såsom vatten, energi och näring, hanteras i resurseffektiva och giftfria kretslopp läggs en grund för
mer hållbara konsumtions- och livsstilsmönster,
minskad spridning av exempelvis miljögifter samt
minskad sårbarhet genom att öka samhällets
förmåga att klara av störningar.
Bedömningen är att omställningen av de
samhällstekniska systemen för vatten och avlopp,
energi och avfall kommer att pågå på kommunal,
regional och nationell nivå under de närmaste
30 åren, vilket kräver genomtänkta och heltäckande
strukturer och processer. En djupgående samverkan
inom länet och med berörda statliga myndigheter
är avgörande. Offentliga aktörer bör vara företrädare i utbyggnaden av en infrastruktur för hållbara
drivmedel genom val av fordon, färdmedel och
energileverantörer, vid utformning och lokalisering
av lokaler, vid upphandling av varor och tjänster

samt genom styrmedel som kan gynna systemoch beteendeförändringar.
Denna omställning kommer att ge upphov till
målkonflikter, men även möjliga synergier. Det
faktum att Uppsala län är ett växande län ger
specifika utmaningar, men också möjligheter för
utvecklingen av nya hållbara lösningar, i samband
med nya större exploateringsprojekt, såsom
Södra staden i Uppsala, Alsike i Knivsta och Myran
i Enköping.
Steg för utvecklande av en robust och fossiloberoende samhällsteknisk infrastruktur är
prioriterade under programperioden 2021–2024,
se mer under 5.3.1.
Utveckla den digitala infrastrukturen
Det är av stor vikt att samtliga invånare, företag
och offentlig sektor har tillgång till robust fast
och mobil bredbandsuppkoppling med höga
överföringshastigheter. Stöd till utbyggnad av
bredband ska stärkas i regionens glesa delar, där
det finns områden som är särskilt utmanande att
nå genom kommersiell utbyggnad. Ökad samordning av kanalisering vid offentligt finansierade
utbyggnadsprojekt ska eftersträvas.

Utvecklingsmålets koppling mot globala mål:
Länets arbete för säkra och attraktiva städer och livsmiljöer främjar
även globala mål. Huvudsakligen kopplat är mål 11 – hållbara städer
och samhällen. Flera delmål är relevanta, 11.1 om säkra bostäder till
rimligt pris, 11.6 om att minska städers miljöpåverkan, och 11.7 om
grönområden. Utveckling för minskad sårbarhet och ökad motståndskraft ligger i linje med delmål 11.8. Utvecklingsmålet kopplar även mot
delmål om utvecklad infrastruktur (9.1 och 9.4) och mål 7 om hållbar
energi för alla. Utvecklingen är också en grund i att nå de ekologiska
globala målen (6, 13,14,15). Utvecklingen kan också vara del i att
lägga grund för mål 12 om hållbar konsumtion och produktion.
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5.1.3 Livskraftiga naturmiljöer och
hållbar livsmedelsförsörjning
Uppsala län har stora värden i skog och land, vatten
och hav. Att vi kan använda dessa naturresurser
på ett långsiktigt hållbart sätt kommer att vara
avgörande. Genom ett hållbart användande av våra
naturresurser ges möjlighet till utveckling av våra
gröna näringar, det vill säga verksamheter som
bedrivs inom jord, skog och trädgård. Samtidigt
bidrar det till en ekologisk återhämtning, med
livskraftiga ekosystem och biologisk mångfald.
Tillsammans ger de oss människor de viktiga
ekosystemtjänster som vi är beroende av för vår
överlevnad, så som vattenkretslopp, pollinering
och friluftsliv som förbättrar vår hälsa.
Mark- och vattenanvändningen i länet påverkar
måluppfyllelsen av flertalet av miljökvalitetsmålen.
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Länet förlorar biologiskt mångfald trots att det
pågår flera restaurerings- och skyddsinsatser för
att stärka områdesskydd och arters återhämtning.
Ett långsiktigt och kontinuerligt åtgärdsarbete är
avgörande för att vända utvecklingstrenden för
miljökvalitetsmålen i positiv riktning.
I omställningen till ett fossilfritt samhälle
kommer efterfrågan på lokala produkter och
tjänster att öka. Länets gröna näringar och dess
skogsnäring utgör här en viktig resurs.
Med en ökad befolkning och ökad inriktning mot
mer närproducerade livsmedel är det nödvändigt
att säkerställa en hållbar livsmedelsproduktion
inom regionen. En ökad självförsörjningsgrad minskar hela landets sårbarhet inför kriser och störningar
i livsmedelsproduktionen i omvärlden, samtidigt
som det bidrar till den globala livsmedelsförsörj-
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ningen och en minskad miljö- och klimatpåverkan
från livsmedelskonsumtionen. Såväl produktion
som produktionsvärde behöver öka i länet.
För att möjliggöra en hållbar livsmedelsproduktion
enligt Agenda 2030 gäller det att Uppsalaslättens
bördiga jordar och regionens stora kunnande inom
gröna näringar tas tillvara. En hållbar produktion
vilar på effektiv användning av resurser, hänsyn
till ekosystemtjänster, minskad miljöpåverkan och
långsiktig ekonomisk bärkraft. Ett flertal offentliga
aktörer inom Uppsala län har antagit ambitiösa
mål angående andelen ekologiskt producerade
livsmedel, som i likhet med alla livsmedel i större
grad ska kunna produceras i närområdet.
Med hjälp av digitalisering kan värdekedjan för
livsmedelsproduktion kortas. Samtidigt kan information, vägledning och inspiration till konsumenten
förenklas, då digitaliseringen gör det möjligt att
överföra information direkt, utan fördröjning och
fördyrande mellanhänder.

samtliga svenska miljömål som länet berörs av.
I Uppsala läns klimat- och energistrategi prioriteras
fyra områden för insatser: transporter, energi och
effekt, förnybar energi samt indirekt klimatpåverkan.
Ökad samverkan och kunskapsöverföring inom
länet för hållbar livsmedelsförsörjning
Ökad samverkan och kunskapsöverföring mellan
Uppsala universitet och SLU, de gröna näringarna
och boende på landsbygden ska ske för att öka
såväl produktionen och innovationskraften som
produktions- och förädlingsvärdet.

Åtaganden i det långsiktiga utvecklingsarbetet
Samverkan för att uppnå de nationella miljömålen
Länet samverkar för att uppnå de nationella
miljömålen. Genom gemensam Färdplan för ett
hållbart län samlas arbetet i åtgärdsprogram för
minskad klimatpåverkan, ekosystem och biologisk
mångfald, vatten och samhällsutveckling. Åtgärdsprogrammen omfattar tillsammans arbete med

Utvecklingsmålets koppling mot globala mål:
Länets arbete för livskraftiga naturmiljöer och hållbar livsmedelsförsörjning främjar även globala mål. Kopplade mål är 6 – rent vatten
och sanitet för alla (delmål 6.5 och 6.6), mål 13 – bekämpa klimatförändringarna, 14 – hav och marina resurser, mål 15 – ekosystem
och biologisk mångfald. Kopplar även mot mål 2 om ingen hunger,
som omfattar arbete för hållbar livsmedelsproduktion och delmål
12.2 om hållbar förvaltning och användande av naturresurser.
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5.2 Prioriterat mål under programperioden
för En hållbart växande region
Prioriterat
mål 2021-2024
och delområden

En hållbar och robust regional samhällsplanering och infrastruktur
För att gå mot målet ska steg och insatser ske för att utveckla en regional
samhällsplanering, utveckla länets robusthet och kontinuitetsplanering, samt säkra
samverkan och strukturer för utveckling av den samhällstekniska infrastrukturen.

I arbetet att sträva mot det strategiska utvecklingsområdet En hållbart växande region, de långsiktiga
utvecklingsmålen samt mot de globala målen är
En hållbar och robust regional samhällsplanering
och infrastruktur ett prioriterat mål under programperioden 2021–2024.

5.2.1 En hållbar och robust regional
samhällsplanering och infrastruktur
För att gå mot målet ska steg tas för att Utveckla
en regional samhällsplanering, Utveckla länets
robusthet och kontinuitetsplanering samt Säkra
samverkan och strukturer för utveckling av den
samhällstekniska infrastrukturen.

regional samhällsplanering i länet samt konkretisera
vilka ytterligare steg som kan tas under programperioden. Beskrivningen kan innehålla bland annat
vilka regionala underlag som finns tillgängliga, hur
samverkan ska ske, ansvarsområden samt resursbehov. Utredningen ska kunna fungera som ett
beslutsunderlag.
Berörda aktörer är de som redan idag ansvarar
för och arbetar med planering på regional nivå
såsom Region Uppsala, Länsstyrelsen, angränsande
regioner, infrastrukturägare med flera. Samverkan
sker med lokala aktörer såsom kommuner, näringsliv och civilsamhälle.
Huvudsakligen kopplade
globala mål är nr 6, 7, 9
och 11. Delmetodmål 11.A
omfattar regional utvecklingsplanering för att främja
positiva ekonomiska, sociala
och miljömässiga kopplingar
mellan stadsområden,
stadsnära områden och
landsbygdsområden.

Utveckla en regional samhällsplanering
Steg under programperioden för att gå mot målet
är att utreda hur en regional samhällsplanering
kan och bör utvecklas i länet. En regional samhällsplanering ger möjligheter till vidare perspektiv
på planeringsfrågor som bör beaktas i en större
geografisk, miljömässig och ekonomisk kontext,
utan att det kommunala självstyret för den delen
begränsas. En regional samhällsplanering kan
synliggöra samband och beroenden mellan olika
platser i Uppsala län, vilket kan stärka samspelet
mellan stad och land och länets olika delar. Exempel
på sådana samband är fysiska strukturer för
bebyggelse, näringsverksamhet och anläggningar,
regionala och delregionala kärnor, natur-, grön- och
rekreationsområden, infrastruktur för transporter
liksom strukturer som minskar sårbarhet och
klimatpåverkan. Steg inom detta område ligger i
linje med det nationella klimatpolitiska ramverket
med kopplad klimatpolitisk handlingsplan.
Utredningen ska beskriva vilka samhällsstrukturer och samband som bör omfattas av en
36
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Utveckla länets robusthet och kontinuitetsplanering
Steg ska tas för att öka samhällets robusthet, det
vill säga samhällets förmåga att förebygga och
hantera påfrestningar och kriser, samt att stärka
länets kontinuitetsplanering för samhällets förmåga
att förbereda och planera för att upprätthålla normal
funktionalitet oavsett påfrestning. Det handlar
exempelvis om att trygga livsmedelsförsörjning och
att säkra drift och tillgång till hälso- och sjukvård
och andra viktiga samhällsfunktioner som kan
utsättas för påfrestningar. Påfrestningar och kriser
kan ha olika orsaker, är ofta ömsesidigt beroende
och kan beröra ett flertal områden, exempelvis:
ekologiska, sociala, ekonomiska/organisatoriska,
epidemiologiska eller infrastrukturella. Under
programperioden ska nödvändiga analyser och
kartläggningar genomföras, struktur och processer
för kontinuitets- och beredskapsplanering ska säkerställas och planeringsarbete fortgå. Nödvändiga
aktörer ska aktiveras i arbetet.

byggnad av civilt försvar och omställningen till ett
fossilfritt län. En fördjupad analys av innovationspotentialen ska också genomföras, med framtagna
förslag på hur innovationssystemet ska bidra till
den regionala samhällsomställningen.
Steg innefattar också en genomförandeplan för
infrastruktur för biodrivmedel och elektrifierade
transporter samt framtagande av en regional plan
för hur vi långsiktigt ska hantera eleffektfrågan
samt för utbyggnad av digital infrastruktur i hela
länet. Arbetet behöver samlat följas upp, utvärderas
och vid behov utvecklas, och ansvar för arbetets
olika delar fastställas. Genomgående ska eventuella
målkonflikter i arbetet synliggöras och möjliga
positiva synergieffekter säkras.
Huvudsakligen kopplade
globala mål är mål 6 – sanitet
och rent vatten, 7 - hållbar
energi, samt 9 – hållbar
industri, innovationer och
infrastruktur samt nationella
miljökvalitets- och generationsmål.

Huvudsakligt kopplat
globalt mål är mål 11.
Området kopplar dock till
flertalet globala mål, då
robusthet innefattar en mängd
olika samhällsaspekter, såsom energi- och
vattentillgång, sjukvård, infrastruktur och
flera andra samhällsfunktioner. Det berör
även frågor om jämlikhet och demokrati.

Säkra samverkan och strukturer för utveckling
av den samhällstekniska infrastrukturen
Steg under programperioden ska ge grund och
förutsättningar för det långsiktiga åtagandet om
att utveckla en robust och fossilfri samhällsteknisk
infrastruktur, som kräver samordning och samhandling mellan aktörer på nationell, regional och
lokal nivå. Steg innefattar att genomföra utredning
av hur och om ett regionalt utvecklingsarbete kan
bidra i omställningen till mer resurseffektiv och
hållbar vattenanvändning i länets kommuner,
samt av vilka synergier som kan nås mellan upp-
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5.3 Indikatorer för En hållbart växande region
En hållbart växande region
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Indikator

Mål/inriktning

Kommentar

Miljökvalitetsmålen (index)

Sammanhållen positiv förflyttning av såväl målbedömning
som av bedömningen av
miljötillståndets utveckling.

Ny indikator i form av index för miljökvalitetsmålen.
De tolv miljökvalitetsmålen följs upp årligen av
Länsstyrelsen, i en Regional årlig uppföljning av
Miljökvalitetsmålen för Uppsala län (RÅU). Respektive mål ges där en övergripande målbedömning,
samt att en bedömning av miljötillståndets utveckling görs. Därtill ingår en kort beskrivning av länsövergripande insatser under respektive mål i RÅU.
Indexet föreslås redogöra för den samlade utvecklingen inom de tolv målen genom ett indexvärde,
som kan falla ut i en av fyra föreslagna graderingar:
a) Positiv utveckling, b) I stort oförändrat, med
positiva tendenser, c) I stort oförändrad, med
negativa tendenser, d) Negativ utveckling.
Fördjupad analys behövs för att ange mer
nedbruten ambition 2024 resp 2030.

Antalet byggda bostäder

–

Från dagens RUS. Fördjupad analys behövs
för att kunna ange numeriska målvärden för
programperioden

God bebyggd miljö

Positiv förflyttning av
såväl målbedömning som
av bedömningen av miljötillståndets utveckling.

Ny indikator, som utgörs av ett av miljökvalitetsmålen och som kompletterar upp det mer
kvantitativa antalet byggda bostäder.
Bygger på RÅU. Fördjupad analys behövs för
att ange ambition 2024 resp 2030.

Utsläpp av växthusgaser

De samlade utsläppen av växthusgaser ska minska med 75 %
till 2040 (basår 1990)

Ny indikator. Målangivelse, som bygger på det
nationella klimatmålet. Fördjupad analys behövs
för att ange ambition 2024.

Tillgång till stabila mobila
tjänster

2023 bör hela Uppsala län ha
tillgång till stabila mobila tjänster
av god kvalitet (10 Mbit/s), där
man normalt befinner sig.

Ny indikator. Såväl indikatorn och målvärde bygger
på nationell bredbandsstrategi. Uppföljning sker
nationellt av PTS, och avser mobiltäckning för
mobil enhet, med kapacitet 10 Mbit/s alternativt
30 Mbit/s beroende på var man befinner sig, till
exempel behövs det mer kapacitet i områden där
många antas vistas samtidigt. Ytorna som följs
upp består av områden där människor normalt
(vanligtvis) befinner sig. I detta inkluderas till
exempel alla bilvägar (stora och små), men inte
områden hundratals meter in i skogen från en
skogsbilväg. För att uppnå det övergripande målet
och uppnå täckning som motsvarar 100 procent,
skulle totalt sett 18 638 km² behöva täckas.
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…fortsättning
Indikator

Mål/inriktning

Kommentar

Tillgång till snabbt bredband

2025 bör hela Uppsala län ha
tillgång till snabbt bredband
(99,9% av alla hushåll och
företag ska ha tillgång till
minst 100 Mbit/s).

Från dagens rus, något justerad målangivelse
(samt prolongerad). Bygger på och är harmoniserad
med nationell bredbandsstrategi. Nationell
uppföljning och redovisning genomförs av PTS.
Nedbrutna målnivåer för år 2025:
- 98 procent av alla hushåll och företag
i Uppsala län bör ha tillgång till 1 Gbit/s.
- 99,9 procent av alla hushållen och företag
i Uppsala län bör ha tillgång till 100 Mbit/s.
- 100 procent av alla hushåll och företag
i Uppsala län bör ha tillgång till 30 Mbit/s

Kollektivtrafikens marknadsandel av motoriserade resor

Ska fördubblas till 2030 (basår
2006)

Från dagens RUS, befintlig målangivelse.

Kollektivtrafikens regionala
tillgänglighet

Tillgängligheten ska vara/öka…

Ny indikator. Målvärden kompletteras.

Andelen kombinationsresor
cykel – kollektivtrafik

Andelen kombinationsresor
ska fördubblas till år 2030
(basår 2016), från 19 procent
till 38 procent*

Ny indikator, som bygger på den regionala
cykelstrategin.

Cykeltrafikens färdmedelsandel

Andelen cykeltrafik ska med
tio procentenheter till år 2030
(basår 2016), från 13 procent
till 23 procent*

Ny indikator, som bygger på den regionala
cykelstrategin.

Produktionsvärdet från jordbruks- och trädgårdssektorn

Ökning av produktionsvärdet
till 2030

Från dagens RUS. Fördjupad analys behövs
för att kunna ange numeriska målvärden för
programperioden.

Produktionen från jordbruksoch trädgårdssektorn

Produktionen ska öka/uppgå
till…

Ny indikator, som kompletterar indikator
avseende produktionsvärdet. Fördjupad analys
behövs för att kunna ange målvärden för
programperioden.

535

39

6. En nyskapande region
En nyskapande region innebär ett Uppsala län som är internationellt erkänt för en
utmanings- och kunskapsdriven utveckling och hållbar tillväxt. Hela länet präglas av
innovation, kreativitet och kompetens i såväl företag, offentlig sektor, som samhället
i stort. Företag har goda förutsättningar för att starta och växa, och det finns en kompetensförsörjning som möter behoven. Vi har världsledande universitet, forskning och
innovationssystem, som bidrar till att möta de stora samhällsutmaningarna.
Genom den regionala utvecklingsstrategin arbetar vi för att uppnå en nyskapande region. Detta sker med
utgångspunkt i följande långsiktiga utvecklingsmål och prioriterade mål under programperioden.

Långsiktiga
utvecklingsmål

Kompetens till
länets företag och
organisationer

Prioriterat
mål 2021-2024

En ökad utmanings- och kunskapsdriven tillväxt,
utveckling och innovation

De rådande och kommande samhällsutmaningar
som vårt län och världen står inför ger behov av
nyskapande och kreativitet. Ett välmående och
växande näringsliv är avgörande för samhällsutvecklingen i Uppsala län.
Länets arbete för ett gott klimat för utveckling
och hållbar tillväxt i hela länet främjar även globala
mål. Behovet av utmaningsdriven innovation, såväl
teknisk och affärsmässig som social och organisatorisk, är ett genomgående tema i Agenda 2030 och
grundläggande för att klara de globala målen.
Ett nyskapande län med innovationskraft förutsätter vissa utvecklingsfaktorer. Ett brett urval
av företag behövs för att svara upp mot invånarnas
behov av service, handel och tjänster. Kompetensförsörjningen är ett strategiskt viktigt område för
Uppsala läns omställningsförmåga och utvecklingskraft, då kompetensbrist idag är ett av de största
tillväxthindren oavsett bransch och konjunkturläge.
Ett gott klimat för näringsliv, kultur- och civilsamhälle är av stor vikt för att gynna utveckling, där
olika typer av företag, kreativa näringar och ideella
organisationer ska känna stöd i att startas upp och
40

Ett gott klimat för
Innovation för
utveckling och hållbar hållbar tillväxt och
tillväxt i hela länet
utveckling

växa. Här är även besöksnäringen och det kulturella
utbudet en viktig utvecklingsfaktor, som i samspel
med andra faktorer kan öka attraktionskraften och
den innovativa förmågan på en plats, samt locka
till en vilja att bosätta sig och vilja verka inom länet
och bidra till länets utvecklingskraft.
Att få till en omställning till ett fossilfritt samhälle under en kort tidsperiod ställer stora krav
på innovationer och hållbar resursanvändning,
samtidigt som det ger möjlighet för utveckling av
lokala marknader och näringsliv.

Inom en nyskapande region arbetar vi mot tre
långsiktiga utvecklingsmål om ett Uppsala län
som erbjuder: Kompetens till länets företag
och organisationer, Ett gott klimat för utveckling och hållbar tillväxt i hela länet samt
Innovation för hållbar tillväxt och utveckling.
Prioriterat mål under programperioden
2021–2024 är En ökad utmanings- och
kunskapsdriven tillväxt, utveckling
och innovation.
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6.1 Långsiktiga utvecklingsmål för
En nyskapande region
Långsiktiga
utvecklingsmål
Åtaganden

Kompetens till
länets företag och
organisationer

• Utveckla en kulturregion • Utveckla det regionala
• Kunskap och dialog för
en ökad matchning mellan med internationell lyskraft företags- och innovationsstödsystemet
utbildning och arbete
• Stöd till fler företag att bli
internationellt verksamma • Skapa bättre förutsätt• Attrahera kompetent
ningar för socialt entrearbetskraft till länet
• Genom en växande
prenörskap och sociala
besöksnäring öka länets
företag
attraktivitet och förutsätt• Utveckla och koppla
ningar för ett gott liv
samman företag, akademi
och offentliga organisationer inom länets viktiga
fokusområden

6.1.1 Kompetens till länets företag och
organisationer
Tillgång till tillräcklig och kompetent arbetskraft
är avgörande för näringslivets och samhällets
utveckling. Många olika aktörer, såväl privata som
offentliga, behöver känna ansvar för och bidra till
länets kompetensförsörjning.
Teknikutveckling, digitalisering samt nya produkter och produktionsprocesser ställer krav
på välutbildade och kompetenta medarbetare.
Uppsala län behöver kunna attrahera, välkomna
och integrera spetskompetenser för att stärka
framtida kompetensförsörjning. Ett ökat inflöde av
högkvalificerad arbetskraft stimulerar innovation,
förbättrar näringslivets förutsättningar att växa
och stärker affärskontakter med omvärlden.
Länets arbetsgivare och utbildningssystem
behöver erbjuda möjligheter till livslångt lärande för
strategisk kompetensutveckling och karriärväxling.
Det är av stor vikt att kompetensen hos alla länets
invånare tas tillvara för att länets organisationer
och näringsliv ska kunna verka och utvecklas.
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Ett gott klimat för
Innovation för
utveckling och hållbar hållbar tillväxt och
tillväxt i hela länet
utveckling

Åtaganden i det långsiktiga utvecklingsarbetet
Kunskap och dialog för en ökad matchning
mellan utbildning och arbete
Samverkan krävs i arbetet för balans mellan utbud
och efterfrågan på kompetens och arbetskraft på
den regionala arbetsmarknaden i Uppsala län.
Detta för att få en bättre matchning mellan exempelvis utbildningssystemet och länets bristyrken
och regionala styrkeområden med tillväxtpotential.
Här krävs en bred delaktighet av, och dialog mellan,
berörda aktörer inom näringsliv, offentlig sektor,
civilsamhälle och utbildningsaktörer.
För att kunna dimensionera insatser och utbildningar på rätt sätt för individer och aktörer inom
kompetensförsörjningskedjan, behöver arbetet
bygga på kunskapsunderlag som ger en gemensam
bild och förståelse kring frågor gällande matchning
i länet.
Teknikcollege och vård- och omsorgscollege
är regionala samverkansplattformar där företag,
utbildningar och andra relevanta aktörer samverkar
för att gemensamt arbeta med kompetens- och
utbildningsfrågor.
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Attrahera kompetent arbetskraft till länet
Ett strukturerat arbete för att attrahera och integrera arbetskraft behövs i länet. Genom tillgång till
utbildning av högsta kvalitet, goda livsvillkor med
mötesplatser för kultur och nöjen samt tillgång till
bostäder i attraktiva livsmiljöer ska fler lockas till
regionen.
För positionen som ledande kunskapsregion
är det viktigt att fler av länets studenter väljer att
stanna kvar i området efter examen. Det gäller
även för internationella studenter, där Uppsala
universitet och SLU med sina mer än 3 000 internationella studenter per kan år utgöra en bas i
rekryterandet av talanger och spetskompetenser.

6.1.2 Ett gott klimat för utveckling
och hållbar tillväxt i hela länet
För att skapa ett gott klimat för länets näringsliv
samt kultur- och civilsamhälle behöver olika behov
mötas. För att nyttja den fulla kraften i länet krävs
ett samspel mellan länets olika delar och aktörer.
I det regionala utvecklingsarbetet bör civilsamhällets engagemang och kompetens som kunskapsoch röstbärare med lokal kännedom beaktas specifikt. För att kunna bo och verka i hela länet behöver
det finnas tillgänglig offentlig och privat service
inom rimliga avstånd, tillgänglig kollektivtrafik
och digital infrastruktur.
Länets kommuner behöver sträva efter att
erbjuda ett så bra företagsklimat som möjligt för
att underlätta för fler människor att starta företag,
samt för att redan etablerade företag ska få stöd
att växa. Fler nystartade företag bidrar till ökad
dynamik i ekonomin och kan bidra till en mer
diversifierad arbetsmarknad. Ett gott företagsklimat kännetecknas av bland annat god service
genom effektiv hantering, bra bemötande samt
e-tjänster av god kvalitet för ansökningar, tillstånd
och kommunikation med myndigheter. Det kan
exempelvis även handla om att undersöka möjligheterna till ökad samordnad myndighetstillsyn för

Utvecklingsmålets
koppling
Utvecklingsmålets
koppling
mot globala mål:
Länets
arbete
medmed
kopetens
Länets
arbete
kompeför
länets
företag
och
organitens för länets företag och organisationer främjar även globala
Utvecklingen
lägger
grund
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mål.mål.
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grund
för för
att att
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bidrag
bidrag
flera
mål 8 - anständiga
inom
flerainom
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mål 8 för
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arbetsvillarbetsvillkor
och
ekonomisk
tillväxt,
och
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att minska företagens administrativa börda.
Med lättillgänglig service blir det lätt att göra rätt.
För att möta behov och stimulera entreprenörskap och företagande på ett tydligare sätt, finns ett
ökat behov av målgruppsanpassat stöd. Det gäller
exempelvis att underlätta för landsbygdsföretagen,
ge riktad stöd till företag i olika kategorier eller
genomföra tematiska satsningar på exempelvis
ungt eller socialt företagande.
För att möta konkurrensen om kompetens, företag och investeringar mellan platser i världen behövs
ett samordnat regionalt etableringsfrämjande arbete.
Var för sig har endast ett fåtal kommuner resurser att
ensamma söka upp och bearbeta potentiella etablerare. Det är viktigt att visa vilka förutsättningar som
kan tillhandahållas vad gäller tillgång till exempelvis
kompetens, markberedskap, kommunikationer,
tillstånd och servicegrad. Att ge goda förutsättningar
för nya etableringar och investeringar är av vikt
även när det att skapa möjligheter till internationalisering för fler små och medelstora företag. De
internationella studenterna vid Uppsala universitet
och Sveriges lantbruksuniversitet SLU tillför viktiga
perspektiv för organisationer som vill internationalisera sig.
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Åtaganden i det långsiktiga utvecklingsarbetet
Utveckla en kulturregion med internationell
lyskraft
Den regionala samverkan med det professionella
kulturlivets institutioner och huvudmän, liksom
med civilsamhällets företrädare, ska underlätta för
konstnärliga yrkesgrupper inom olika konstområden
att kunna leva och verka i regionen. Dessutom ska
nya konstnärskap uppmuntras och stärkas. Starka
nätverk, såväl nationella som internationella, utgör
grunden för ett levande och nyskapande konst- och
kulturliv, varför internationell och interregional
samverkan är av vikt.
Kreatörer, kulturaktörer och kulturskapare ska
beredas olika typer av plattformar där möten kan
ske och nya idéer födas. För att bidra till utvecklingskraft, gynna kreativitet och innovationsförmåga
samt öka möjligheten till kreativa kluster i länet,
ska kulturella och kreativa näringar (KKN) ges goda
möjligheter att växa. Dessa näringar kan verka
gynnsamt för flera branscher och utgör en stor
potential för Uppsala län, exempelvis är produktionsincitament en näringspolitisk åtgärd för att
bland annat attrahera och säkra investeringar i
film- och TV-inspelningar. Digitaliseringens och
teknikens möjligheter ska tas tillvara inom konstoch kulturområdet och kulturarvet beaktas.

Genom en växande besöksnäring öka länets
attraktivitet och förutsättningar för ett gott liv
Investeringar i arenor och upplevelseanläggningar,
infrastruktur, ledsystem, restauranger, handel och
nöjesutbud stärker länet som en plats där man vill
leva, bo och verka. Besöksnäringen skapar attraktionskraft, sysselsättning och ger förutsättningar
för en levande landsbygd. Uppsala län har en
framstående position inom möten och evenemang,
där ett dynamiskt näringsliv, två lärosäten, en stark
infrastruktur och det geografiska läget skapar ett
gynnsamt läge för fortsatt utveckling. Länet har stark
potential att skapa fler konkurrenskraftiga upplevelseprodukter inom natur- och kulturområdet,
med utgångspunkt i den efterfrågan som finns såväl
nationellt som internationellt. Ett väl fungerande
nätverk av företagsfrämjande organisationer
kan stötta och skapa förutsättningar för besöksnäringen att fortsätta växa hållbart.
Utvecklingsmålets koppling
mot globala mål:
Länets arbete för ett gott
klimat för utveckling och
hållbar tillväxt i hela länet
främjar även globala mål. Huvudsakligt
kopplat är mål 8 – anständiga arbetsvillkor
och ekonomisk tillväxt, och dess delmål.
Kopplar även mot delmål om skydd av kulturarv (11.4) och om ökad inkludering (10.2).

Stöd till fler företag att bli internationellt
verksamma
I Uppsala län verkar stora bolag med globala
marknader och partnerskap. De mindre bolagen
hamnar dock efter i internationaliseringen jämfört
med övriga riket. Det finns således en outnyttjad
potential för utveckling och tillväxt på marknader
utanför Sverige för länets småföretag. Främjande av
internationalisering (export, import, internationella
partnerskap) måste fortsatt intensifieras, bland
annat genom Regional exportsamverkan som
erbjuder samlade och koordinerade stödtjänster
genom regionalt och nationellt partnerskap.
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6.1.3 Innovation för hållbar tillväxt
och utveckling
Rådande samhällsutmaningar är många gånger
komplexa, vilket kräver att lösningarna baseras på
kunskap som samproduceras i gränslandet mellan
forskning, näringsliv, offentlig sektor och civilsamhälle. På så vis kan utmaningar och kunskap
användas som grund för innovation och utveckling
av näringslivet. Här har Uppsala län stora möjligheter med två lärosäten, en utvecklad och stödjande
offentlig sektor och civilsamhälle i en liten geografi
med närhet mellan människor.
För att säkra och stärka positionen som en
nyskapande region och vidga arbetsmarknaden
genom fler konkurrenskraftiga företag, behöver förutsättningarna för innovation och entreprenörskap
ständigt ses över och förbättras. I omställningen till

ett mer resurseffektivt och fossilfritt välfärdssamhälle ligger stora utmaningar, men också tydliga
möjligheter för aktörer och regioner som genom
innovation och entreprenörskap vill vara med och
driva utvecklingen. Allt fler företag i olika branscher
vittnar om att högt satta hållbarhetsmål stimulerar
innovationstakten och affärsmöjligheter, reducerar
kostnader och stärker varumärken som ansluter
sig till förändringarna. I en växande cirkulär och
biobaserad ekonomi och ett fossilfritt samhälle
har exempelvis en framgångsrik och innovativ
skogsnäring och skogsråvaran en viktig roll.
Genom innovationer kommer nya biobaserade
resurseffektiva produkter kunna konkurrera med
fossila motsvarigheter och bygga en mångsidig
bioekonomi.
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För att möta framtidens utmaningar krävs en god
digital infrastruktur, en högre implementering av
digitala lösningar samt en ökad mognadsgrad i
företag och organisationer att använda digitaliseringens möjligheter
Den offentliga upphandlingen inom länet
omfattar många olika produkter och tjänster, för
betydande belopp årligen. Länets offentliga aktörer
kan aktivt bidra till innovation och utveckling inom
flera områden genom att nyttja den kraft som finns
i offentlig upphandling. Val av upphandlingsform,
hållbarhetskrav, samt fokus på lokalproducerade
varor är exempel på sätt att driva utveckling genom
upphandling. Att öppna upp verksamheter för nya
innovationer, genom att exempelvis nyttja innovationsupphandlingar som omställningskraft, är
ytterligare ett sätt för offentliga aktörer att påverka länets nyskapandeförmåga.
Inom universiteten bedrivs forskning som leder
till ny kunskap med bidrag till samhällsutvecklingen. Ett område där forskning och innovation
bidrar till att utveckla verksamheten är hälso- och
sjukvården. Akademiska sjukhuset är en del av och
bidrar till den regionala utvecklingen. Akademiska
sjukhuset är ett av landets sju universitetssjukhus,
med uppdrag att leverera avancerad sjukvård och
att bedriva medicinsk och farmaceutisk forskning
och utbildning i samarbete med Uppsala universitet.
Inom hälso- och sjukvården sker patientnära klinisk
forskning, som kan vara en stark plattform för
innovationer och industriell utveckling.
I syfte att attrahera talanger, kapital och internationella partnerskap positionerar sig Europas
regioner i regionspecifika styrkeområden. Uppsala
län med en stor bredd inom både akademi och
näringsliv måste ha mod och ambition att kraftsamla för innovation och hållbar tillväxt inom de
områden där det finns störst potential och som
kan ge länet internationell lyskraft.
Arbetssättet smart specialisering syftar till att
prioritera, organisera och gemensamt utveckla
befintliga regionala tillgångar inom länets styrkeområden för att skapa värden för användare och
samhälle. Detta tydliggör för omvärlden vad
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Uppsala län är bra på och vilka målgrupper dessa
styrkeområden riktar sig mot, samtidigt som det
är viktigt att hela tiden förhålla sig till omvärlden
och söka funktionella partnerskap bortanför
administrativa geografiska gränser.
Åtaganden i det långsiktiga utvecklingsarbetet
Utveckla det regionala företags- och innovationsstödsystemet
Länet har ett starkt stödsystem för företag och
innovationer, vars syfte är att främja näringslivets
fortsatta utveckling. Skapandet av mötesplatser
och miljöer lägger grunden för nya kopplingar
mellan forskning och näringsliv, offentliga och
privata aktörer, entreprenörer och investerare.
Samordning behövs för att hjälpa företag och
innovatörer att hitta rätt i det existerande
nätverket.
Skapa bättre förutsättningar för socialt
entreprenörskap och sociala företag
Socialt entreprenörskap kan bidra till innovativa
lösningar på ofta både akuta och komplexa
samhällsproblem av stor vikt för länets fortsatta
utveckling. Sociala företag kan bidra till ett bättre
samhälle genom att integrera människor som
annars står längre ifrån arbetsmarknaden. Att ta
tillvara initiativ inom både socialt entreprenörskap,
sociala företag och arbetsintegrerande sociala
företag och se dessa som värdefulla aktörer i
utvecklingen av ett hållbart samhälle är av stor
vikt. Genom en tydligare och mer framträdande
roll kan dessa bidra till att länet som helhet blir
bättre på att hantera sociala utmaningar i
samhället.
Utveckla och koppla samman företag, akademi
och offentliga organisationer inom länets viktiga
fokusområden
Uppsala län har en bredd av konkurrenskraftiga
företag och branscher som ytterligare kan utvecklas
och kopplas samman. En fördjupning av detta görs i
arbetet kring länets strategi för smart specialisering.
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Uppsala läns regionala fokusområden:
• I länet finns kunskapsintensiva industriföretag
och avancerad produktion som håller hög internationell klass inom områden som massatillverkning, kärnkraft, verktygstillverkning, specialgjutning, pulvermetallurgi, specialkablage och
bioläkemedel. Nya produktionsmetoder i industrin som öppnar för nya smarta och mer hållbara
material samspelar med forskning och utbildning
kring materialutveckling och industriell IT.
• Inom energi- och miljöområdet utvecklas ny teknik
för produktion, lagring och styrning av energi.
Detta är metoder som understödjer övergången
till en ekonomi med optimerad resursanvändning
och minskade koldioxidutsläpp, vilket svarar mot
viktiga samhällsutmaningar och har stark potential att etableras internationellt. Utvecklingen av
nya mer hållbara energilösningar samspelar med
energirelaterad forskning och utbildning.

• Gröna näringar är ett område under stark utveckling, inte minst utifrån ett ökande behov av nya
sätt att producera och konsumera livsmedel.
Länet har goda förutsättningar att möta det behovet, med flera företag som har tekniklösningar
för cirkulär produktion i kombination med den
kompetens som finns vid våra lärosäten.
• Inom tech-branschen sker snabb utveckling med
många nya företag som etablerar sig globalt
redan från första dagen. Branschen präglas av
snabb tillväxt och kan dra nytta av den utvecklingskraft och de nätverk som finns i länets innovations- och företagsstödsystem.
• Life science är en viktig industri för Sverige och
med särskild relevans för Stockholm-Uppsalaregionen. Det handlar om bland annat läkemedel,
bioprocess, medicinteknik, diagnostik och behandlingsmetoder som bidrar till bättre vårdkvalitet, ökad hälsa och ett längre liv med kvalitet för
en befolkning som blir allt äldre.

Utvecklingsmålets koppling
mot globala mål:
Arbetet med utvecklingsmålet
Innovation för hållbar tillväxt och
utveckling behandlar särskilt mål 3, 7,
8, 9, 10 och 12, men främjar samtliga
delar av Agenda 2030 som lyfter vikten
av innovation.
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6.2 Prioriterat mål under programperioden
för En nyskapande region
Prioriterat
mål 2021-2024
och delområden

En ökad utmanings- och kunskapsdriven hållbar tillväxt,
utveckling och innovation
För att gå mot målet ska steg och insatser ske för att ta fram en strategi för
smart specialisering, mobilisera aktörer inom det regionala företags- och
innovationsstödsystemet samt för att stärka kompetensförsörjningen till
länets företag och organisationer.

I arbetet att sträva mot det strategiska utvecklingsområdet En nyskapande region, de långsiktiga
utvecklingsmålen, samt mot de globala målen är
En ökad utmanings- och kunskapsdriven tillväxt,
utveckling och innovation ett prioriterat mål under
programperioden 2021–2024.

6.2.1 En ökad utmanings- och kunskapsdriven hållbar tillväxt, utveckling och
innovation
Uppsala län ska nyttja länets stora potential med
två ledande universitet, ett starkt näringsliv och
flera myndigheter på en liten geografisk yta för
att skapa innovationer och företag med särskilda
möjligheter att bidra med lösningar på länets och
världens samhällsutmaningar. Genom att identifiera
och redogöra för hur aktörer i Uppsala län bidrar
med lösningar på dessa samhällsutmaningar, kan
ökad framtidstro skapas i länet och länet kan ges
internationell lyskraft.
För att gå mot målet ska det under programperioden tas fram en strategi för smart specialisering.
Strategin syftar till att definiera och utveckla områden och teman där länet har särskilt goda förutsättningar att bidra med lösningar på samhällsutmaningar genom utmanings- och kunskapsdriven
innovation. Strategin tar avstamp i länets befintliga
fokusområden (se punkt 6.1.3) men kan även omfatta nya områden. Inom dessa områden ska företag, akademi och offentlighet kunna gå samman för
att med gemensamma resurser underlätta för helt
nya innovationer, företag och framtidsbranscher.

Steg innefattar att mobilisera aktörer inom det
regionala företags- och innovationsstödssystemet
kring identifierade utmaningar. Steg innefattar
även arbete för en stärkt kompetensförsörjning
för att kunna möta utmaningar och ta tillvara på
möjligheter till innovation och förnyelse. En regional
behovsbild ska tas fram för att fungera som en
plattform för gemensam dialog kring hur länet
kan möta den regionala arbetsmarknadens
kompetensbehov.
Vi behöver ha beredskap för och en förmåga
att bidra till hantering av effekter på näringslivet
med anledning av Covid-19-pandemin.

Kopplade globala mål är mål 4, 5, 8, 9 och 12.
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6.3 Indikatorer för En nyskapande region
En nyskapande region
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Indikator

Mål/inriktning

Kommentar

BRP/capita

–

Ny indikator. Fördjupad analys behövs för att
kunna ange målvärden för programperioden.
Ev komplettering av delkomponenten
inkomstsumma.

Privata och offentliga
investeringar i FoU och
dess andel av BRP

–

Från dagens RUS. Bygger på Europa 2020-målen.
Fördjupad analys behövs för att kunna ange
målvärden för program-perioden. Målvärden bör
sättas för såväl privata som offentliga investeringar.

Arbetsgivares bedömning av
tillgång till arbetskraft

Upplevd brist på arbetskraft
ska vara lika med eller lägre än
jämförbara län.

Ny indikator som utgår från Arbetsförmedlingens
prognos-arbete. Fördjupad analys behövs för
att kunna ange målvärden för programperioden.
Målvärden bör anges samlat, samt särredovisas
för privata respektive offentliga arbetsgivare.

Antalet nystartade företag

–

Denna indikator föreslås ev att ersättas.
Arbete pågår.
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7. Genomförande
- från vision till handling
De beslut som fattas idag formar framtidens samhälle. Denna strategi visar på en
riktning framåt och pekar ut vad vi i länet vill göra för att röra oss i mot visionen om
Ett gott liv i en nyskapande hållbar kunskapsregion med internationell lyskraft. Denna
vision kan bara förverkligas om aktörerna i länet drar åt samma håll och fokuserar
på genomförandet.
Samverkan som strategi

Olika grader av samverkan och koordinering

För att klara de stora samhällsutmaningar och den
snabba förändringstakt vi står inför krävs fördjupad
samverkan och partnerskap mellan länets aktörer,
såsom Region Uppsala, kommunerna i länet,
Länsstyrelsen i Uppsala län och andra myndigheter,
universiteten samt näringsliv, organisationer och
civilsamhälle.
Denna fördjupade samverkan mellan länets olika
delar och aktörer – i hela länet – är i Uppsala län en
strategi för att skapa gemensam kraftsamling.
I Uppsala län finns en god samverkanskultur
som vi ska bygga vidare på. En god samverkanskultur är inte bara en förutsättning för att lyckas
genomföra strategiska utvecklingsinsatser på länsnivå, den kan i sig utgöra en grund för konkurrenskraft. Att vi är bra på att samverka är en styrka i sig.

I det regionala utvecklingsarbetet sker olika grad av
samverkan och koordinering. Vi behöver inte alltid
göra allting tillsammans, samtidigt, eller på samma
sätt. Men ibland krävs en högre grad av samverkan
och koordinering.
I de breda insatserna sker det oftast genom att
var och en i sina ordinarie verksamheter drar åt
samma håll. Kraftsamlingen sker då genom att olika
aktörer arbetar i samma riktning (jfr inriktningarna
som ges under respektive Långsiktiga utvecklingsmål). I vissa frågor där vi har gemensamma åtaganden kompletterar vi varandra i genomförandet,
och var och en bidrar med sin del i förändringen
som behöver ske (jfr vad som beskrivs under vissa
Åtaganden i det långsiktiga utvecklingsarbetet).
Inom andra områden behöver en gemensam

Olika grader av samverkan och koordinering i det regionala utvecklingsarbetet
Var och en arbetar i linje
med en inriktning.

Var och en uppfyller sin
del av ett åtagande.

Mer traditionell samverkan.

Aktörer arbetar
tillsammans för att ta sig
an en större utmaning.

I sin verksamhet,
på sitt sätt.

I sin verksamhet,
på sitt sätt.

Frågor och ansvar
hanteras mellan aktörer.

Aktiv samhandling
och koordinering

Exempel: Möjliggörande av
ett livslångt lärande

Exempel: Hållbarhetslöften
i länets klimatarbete

Exempel: Närvårdssamverkan i länet

Exempel: Eleffektsfrågan
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hantering ske, och vissa frågor och ansvar fördelas.
För andra frågor är utmaningarna och osäkerheterna
större, det kanske finns organisatoriska mellanrum
att fylla, och vi måste agera gemensamt i utvecklingsarbetet för att skapa förflyttning (jfr vad som
beskrivs under vissa Åtaganden i det Långsiktiga
utvecklingsarbetet och Steg under programperioden
under prioriterade mål).
Ledarskap och ägarskap
De komplexa samhällsutmaningarna kräver ledarskap
som kan bygga och skapa framtiden tillsammans.
Regionalt ledarskap innebär att skapa engagemang
i processer där resultaten inte alltid är kända, men
där en förflyttning ska skapas av olika aktörer på
52

flera nivåer. Det regionala ledarskapet ägs inte
enbart av en utpekad regionalt utvecklingsansvarig
aktör, utan av en rad olika aktörer som kan och ska
ta en ledarroll beroende på område och tillfälle.
Regional utveckling innebär att tillsammans
ta ansvar tvärs igenom organisatoriska och tankemässiga stuprör. För att gå från en beslutad strategi
till ett framgångsrikt genomförande, behöver vi
kontinuerligt tydliggöra uppdraget och ägarskapet
för varandra.
Strukturer för ökad regional samverkan i länet
Region Uppsala ansvarar för att leda och driva på
det regionala utvecklingsarbetet tillsammans med
länets kommuner, Länsstyrelsen, universiteten
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och övriga berörda statliga myndigheter, samt företrädare för berörda organisationer och näringsliv.
Den strategiska samverkan mellan Region
Uppsala och länets åtta kommuner sker inom
ramen för den samverkansstruktur som etablerats
med ett Regionalt Forum för ledande politiska
företrädare och regionala samråd för hälsa, stöd,
vård och omsorg (HSVO), samt ett samråd för
kultur. Regionalt Forum är bildat för att Region
Uppsala och kommunerna tillsammans ska finna
lösningar på gemensamma frågor och utmaningar.
Till den politiska samverkansstrukturen knyts den
Regionala ledningsgruppen (RLG) som har ansvar
för de strategiska frågorna och samverkansstrukturerna på tjänstepersonsnivå.
Den befintliga samverkansstrukturen är utgångspunkten för att organisera det regionala utvecklingsarbetet. Men där denna struktur inte räcker till,
behöver vi vara öppna för att förändra den eller hitta
nya mer ändamålsenliga samverkansformer, om
det krävs för att skapa partnerskap för ett effektivt
sektorsövergripande genomförande.
Former för genomförandet
Budgetar och verksamhetsplaner, strategier och
handlingsprogram, projekt och investeringar, översiktsplaner och insatser hos länets aktörer är alla
på ett eller annat sätt en del av regionens utveckling. Utvecklingsstrategin blir gemensam
och användbar – och får genomförandekraft om alla utvecklingsaktörer i länet länkar in utvecklingsstrategin i sin ordinarie styrning, samt har den
som utgångspunkt när styrdokument beslutas och
samverkansinsatser inleds.
Överenskommelser om samverkan mellan
Region Uppsala och andra regionala nyckelaktörer,
såsom universiteten och Länsstyrelsen, finns till del
på plats, men ska även utarbetas där behov finns.
Samverkan inom andra nätverk och grupper ska
baseras på tydliga uppdrag, syfte och mål.
Konkreta handlingsplaner finns till del på plats
i det regionala utvecklingsarbetet, men ska även
arbetas fram för de steg och insatser som ska tas
under respektive prioriterade mål under programperioden. Dessa genomförandeplaner ska utgöra ett

stöd i genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin, och den del av samverkansstrukturen som
har ett koordinerande ansvar för ett område ska
också ansvara för framarbetandet av genomförandeplaner. Samtliga genomförandeplaner ska säkras
mot Agenda 2030 med framarbetad metod. Vid
behov ska enhetliga uppdragsbeskrivningar och/eller projektplaner användas. Behov av och initiativ till
nya genomförandeplaner, samt behov av justering
av befintliga sådana, kan lyftas av alla aktörer och
hanteras i den ordinarie samverkansstrukturen.
Finansiering av genomförandet
Alla aktörer uppmanas att lyfta in de frågor man
planerar att bidra med i sina respektive planeringsunderlag, verksamhetsplaner och budgetar,
redan från utvecklingsstrategins fastställande och
allteftersom handlingsplaner upprättas i arbetet.
Att länet kraftsamlar tillsammans innebär att vi alla
bidrar till genomförandet av strategin med såväl
kompetenser som resurssättning.
Uppsala län ska dra nytta av den erfarenhet och
kunskap länet har för att konkurrera om kompletterande regionala, nationella och internationella
finansieringsmöjligheter. Länet och länets utvecklingsagenda har goda möjligheter att på olika vis
knyta till sig finansiering – med det krävs både
strategiskt agerande och aktiva operativa insatser
för att ta tillvara dessa möjligheter. Det är viktigt att
arbeta för en tilldelning av nationella infrastrukturoch utvecklingsanslag som svarar upp mot länets
befolknings- och sysselsättningstillväxt. För att
länet ska kunna bära sin del av landets utveckling
krävs det statliga investeringar i infrastruktur, där
utgångspunkten är att statlig infrastruktur ska
bekostas av staten. Möjligheten att använda kompletterande finansiering genom en kombination
av offentliga och privata medel kan prövas. Region
Uppsala finansierar vissa företags- och innovationsstödsaktörer med årliga verksamhetsstöd. Dessa
kombineras med årliga uppdragsavtal. Region
Uppsala fördelar även statliga projektmedel som
ska verka för att uppfylla strategin.
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Uppföljning, lärande och strategiska
kontrollstationer
Den regionala utvecklingsstrategin ska vara ett
levande styrdokument, och det regionala utvecklingsarbetet ska vara ett levande arbete. Arbetet
med uppföljning och analys ska ge oss bättre förutsättningar att välja rätt insatser, följa pågående
arbete, analysera uppnådda resultat och dra
lärdomar för att utveckla arbetet. En tydlig långsiktig inriktning och uthållighet måste kombineras
med aktiv förmåga till anpassning.
Den regionala utvecklingsstrategin och dess
genomförande ska följas upp på flera nivåer, i syfte
att styra mot effektivitet i arbetet och önskade
resultat/effekter.
Länets generella utveckling följs upp genom
de indikatorer som är kopplade mot respektive
strategiskt utvecklingsområde. Dessa ger en bild
av den mer övergripande långsiktiga utvecklingen
för länet inom utpekat område.
Ett generellt utvecklingsbehov finns kring
mer evidensbaserade processindikatorer för
det regionala utvecklingsarbetet, som styr mot
önskade resultat och effekter utifrån de konkreta
utvecklingsåtgärder som genomförs. Ett utvecklingsarbete bör ske under programperioden för
att ta fram förslag på sådana indikatorer. Inriktningen är att ha en över åren relativt stabil grupp
indikatorer, inte minst för jämförbarhetens skull.
Region Uppsala svarar för att årligen sammanställa en redovisning av utfallen för dessa indikatorer.
Som komplement till denna indikatorsammanställning inkluderas årligen en sammanställning av utfallet av SKR:s framarbetade Agenda 2030 nyckeltal
för länet, uppdaterad omvärlds- och nulägesanalys
av länet, samt att olika tematiska och fördjupande
analyser genomförs enligt plan och/eller vid behov.
Denna uppföljning och dessa analyser ställs till
länets aktörers förfogande.
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Åtaganden i det långsiktiga utvecklingsarbetet
ska på ett övergripande plan följas upp årligen av
respektive ansvarig gruppering i samverkansstrukturen, med syfte att få en bild av gjorda insatser,
en bedömning om huruvida insatserna bidrar till
måluppfyllelse, samt för att få underlag för att
bedöma åtagandenas giltighet och relevans. Denna
uppföljning genomförs av respektive berörd del i
samverkansstrukturen.
Steg under programperioden kopplade till
prioriterade mål följs löpande upp i respektive del
av samverkansstrukturen, i syfte att strategiskt
styra arbetet framåt och mot önskade resultat.
Regional ledningsgrupp och Regionalt forum ska
löpande under året få en bild av progress i arbetet,
avvikelser, behov av åtgärder eller ny styrning.
Uppföljning/utvärdering av organisering,
strukturer och arbetssätt i det regionala utvecklingsarbetet ska ske löpande genom Region
Uppsalas försorg, efter inriktning från Regional
ledningsgrupp (RLG).
Regionalt forum ska årligen ges möjlighet
att aktivt ta ställning till relevans och inriktning
avseende strategins indikatorer, åtaganden samt
det arbete som bedrivs inom ramen för de
prioriterade målen.
Genomförandets koppling
mot globala mål:
Länets arbete för att säkerställa genomförandet av
den regionala utvecklingsstrategin är direkt kopplat till mål 17
– Genomförande och Partnerskap.
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8. RUS i korthet
En region för alla – i korthet
Mål

Åtaganden/steg (i korthet)

Huvudsakligt
Uppföljning
koordinerande
ansvar i samverkansstrukturen (prel)

Långsiktigt utvecklingsmål

• Omställning till en effektiv och nära vård

HSVO
HSVO

Årligen
Årligen

RLG

Årligen

• Ta tillvara civilsamhällets kraft och
engagemang

RLG

Årligen

Ett hälsofrämjande
samhälle
Långsiktigt utvecklingsmål

Ett öppet och
inkluderande
samhälle

• Ge ökade möjligheter till digital kompetens
och tillit för inkludering och delaktighet

Utbildning och
sysselsättning
för alla

• Skapa goda möjligheter till ett livslångt lärande

Skolchefsgruppen

Årligen

• Möjliggöra egen försörjning på en mer
jämställd, jämlik och växande arbetsmarknad

FIA

Årligen

Prioriterat mål 2021-2024

• Utveckla en förnyad vårdstruktur i länet

I enlighet med beslut

I enlighet med beslut

• Vidareutveckla det förebyggande arbetet
avseende barn och ungas psykiska hälsa

HSVO

Kvartalsvis mot RLG,
halvårsvis mot
Regionalt Forum

• Klarlägga nuläge

RLG

• Utreda möjliga insatser

RLG

• Ta fram beslutsunderlag med förslag
på kommande steg, ansvar, tidplan

RLG

Kvartalsvis mot RLG,
halvårsvis mot
Regionalt Forum

Långsiktigt utvecklingsmål

En hälsofrämjande
och nära vård
Prioriterat mål 2021-2024

Ett gott samhällsklimat med tillit
och inkludering
Indikatorer
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• Främja hälsosamma levnadssätt

• Andelen gymnasieelever med examen inom 4 år

Årligen

• Tilliten bland länets invånare

Årligen

• Andelen sysselsatta i åldrarna 20–64 år

Årligen

• Ekonomisk utsatthet/jämlikhet

Årligen

• Regioninvånarnas självskattade hälsa, med minskade skillnader
mellan grupper och individer.

Årligen

• Ungdomars självskattade hälsa

I anslutning till LHU
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En hållbart växande region – i korthet
Mål

Åtaganden/steg (i korthet)

Huvudsakligt
Uppföljning
koordinerande
ansvar i samverkansstrukturen (prel)

• Ta stegen mot en regional godsstrategi
Tillgängliga och
• Utveckla en samhällsplanering för
hållbara transporter hållbart resande
Långsiktigt utvecklingsmål

Långsiktigt utvecklingsmål

Säkra och
attraktiva städer
och livsmiljöer

Långsiktigt utvecklingsmål

Livskraftiga
naturmiljöer och
hållbar livsmedelsförsörjning
Prioriterat mål 2021-2024

En hållbar och
robust regional
samhällsplanering
och infrastruktur

Årligen

Samhällsutvecklings- Årligen
chefsnätverket

• Planera för och bygga fler bostäder samt
utveckla befintligt bostadsbestånd i en god
bebyggd miljö

Chefsnätverket för
samhällsutveckling

Årligen

• Utveckla en robust och fossiloberoende
samhällsteknisk infrastruktur

RLG

Årligen

• Utveckla den digitala infrastrukturen

RLG

Årligen

• Samverkan för att uppnå de nationella
miljömålen

Miljö- och klimatrådet Årligen

• Ökad samverkan och kunskapsöverföring
inom länet för hållbar livsmedelsförsörjning

Länsstyrelsen och
Region Uppsal

Årligen

• Beskrivning av området och tänkbara steg,
samt beslutsunderlag avseende regional
samhällsplanering.

RLG

Kvartalsvis mot RLG,
halvårsvis mot
Regionalt Forum

• Säkra nödvändiga analyser, mobilisering av
aktörer, samt planering för samhällets robusthet
och kontinuitet.

Länsstyrelsen

• Övergripande styrning av olika arbetspaket
avseende utveckling av robust och hållbar

RLG (med utpekade
ansvar för underliggande arbetspaket)

infrastruktur avseende bl.a.; biodrivmedel,
innovation,bredband, eleffekt2040,
vattenhushållning
Indikatorer

RLG

• Miljökvalitetsmålen (index)

Årligen

• Antalet byggda bostäder

Årligen

• God bebyggd miljö (från miljökvalitetsmålen)

Årligen

• Utsläpp av växthusgaser, inkl. särredovisning trafik och transporter

Årligen

• Tillgång till stabila mobila tjänster

Årligen

• Tillgång till snabbt bredband

Årligen

• Kollektivtrafikens marknadsandel av motoriserade resor

Årligen

• Kollektivtrafikens regionala tillgänglighet

Årligen

• Andelen kombinationsresor cykel – kombinationsresor

Årligen

• Cykeltrafikens färdmedelsandel

Årligen

• Produktionen från jordbruks- och trädgårdssektorn

Årligen

• Produktionsvärdet från jordbruks- och trädgårdssektorn

Årligen
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En nyskapande region – i korthet
Mål

Åtaganden/steg (i korthet)

Huvudsakligt
Uppföljning
koordinerande
ansvar i samverkansstrukturen (prel)

Långsiktigt utvecklingsmål

• Kunskap och dialog för en ökad matchning
mellan utbildning och arbete

Region Uppsala

Årligen

• Attrahera kompetent arbetskraft till länet

HR-chefsnätverket

Årligen

• Utveckla en kulturregion med internationell
lyskraft

Samråd kultur

Årligen

• Stöd till fler företag att bli internationellt
verksamma

Regional
exportsamverkan

Årligen

• Genom en växande besöksnäring öka länets
attraktivitet och förutsättningar för ett gott liv

Besöksnäringsnätverket

Årligen

• Utveckla det regionala företags- och
innovationsstödsystemet
• Skapa bättre förutsättningar för socialt
entreprenörskap och sociala företag
• Utveckla och koppla samman företag,
akademi och offentliga organisationer inom
länets viktiga fokusområden

Region Uppsala

Årligen

RLG

Årligen

Region Uppsala

Årligen

• Utveckling och implementering av smart
specialiseringsstrategi och regionala
utvecklingsområden

Region Uppsala

Kvartalsvis mot RLG,
halvårsvis mot
Regionalt Foru

• Utveckling av arbetssätt och kompetens,
samt mobilisering av aktörer inom företagsoch innovationsstödssystemet

Region Uppsala

• Framtagande av kunskapsunderlag avseende
länets kompetensbehov, samt deltagande
i samarbeten avseende detta

Region Uppsala

Kompetens till
länets företag och
organisationer
Långsiktigt utvecklingsmål

Ett gott klimat
för utveckling och
hållbar tillväxt i
hela länet

Långsiktigt utvecklingsmål

Innovation för
hållbar utveckling
och tillväxt

Prioriterat mål 2021-2024

En ökad utmaningsoch kunskapsdriven
tillväxt, utveckling
och innovation

Indikatorer
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• BRP

Årligen

• Privata och offentliga investeringar i FoU och dess andel av BRP

Årligen

• Arbetsgivares bedömning av hur lätt/svårt det är att rekrytera

Årligen

• Antalet nystartade företag

Årligen
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Sammanfattning
Uppsala län är en växande region med god befolkningsutveckling. Länet präglas av närhet och
består av åtta kommuner med stor landsbygd, attraktiva tätorter och Uppsala stad som geografiskt
nav. Det finns en mångfald av natur- och kulturområden och länet ingår i Stockholm-Mälarregionen
– en av Europas snabbast växande regioner. Förutsättningarna är generellt goda, men skiljer sig
mellan länets kommuner. Framförallt befolkningsstrukturen varierar och kan därmed generera
olika typer av utmaningar runt om i länet.
Tillståndet i miljön följs och redogörs genom det uppföljningssystem som är kopplat till de
nationella miljömålen. Den övergripande bedömningen är att Uppsala län inte når
generationsmålens miljöintentioner och ekosystemen i länet är påverkade av mänsklig aktivitet. En
ökande andel av länets konsumtionsbaserade utsläpp sker genom resor och produktion av varor
utomlands. För att minska länets klimatpåverkan behöver, utöver länets direkta klimatpåverkan,
även indirekt klimatpåverkan till följd av konsumtionsmönster minska.
Majoriteten av länets energitillförsel består av förnyelsebar energi men takten i omställningen till
fossilfritt behöver öka ytterligare.
En ökad rörlighet och tillgänglighet i länet har många fördelar men ställer krav på utbyggnad av
långsiktigt hållbara transportmedel. De nationellt satta transportpolitiska målen nås inte idag,
varken nationellt eller i länet. Transporter står idag för en stor del av länets utsläpp av växthusgaser
och minskar inte i den takt som behövs. Uppsala län är även ett pendlande län. Andelen invånare
som bor och arbetar i samma kommun minskar och arbetspendling över kommun- och länsgränser
bidrar med arbetstillfällen och arbetskraft. Goda förutsättningar att arbetspendla på ett hållbart
sätt är därmed av stor vikt för en hållbart växande region och arbetsmarknad. Det finns en positiv
trend för resandeutveckling och kollektivtrafikens marknadsandelar, men inte i den takt som
önskas.
Vad gäller bostadsbyggande byggs historiskt sett många lägenheter i Uppsala län. Samtidigt råder
det fortfarande ett underskott av bostäder som möter de olika behov som finns i länet.
En majoritet av länets invånare har tillgång till snabbt bredband, men det finns stora variationer där
framförallt delar av landsbygden i stor utsträckning saknar tillgång till en god
bredbandsuppkoppling.
Utbildning och livslångt lärande ger kompetens, egenmakt och förutsättningar till arbete och egen
försörjning. Det finns tydliga samband mellan utbildningsnivå och hälsa, och att ha ett arbete är i
flera avseenden en förutsättning för god hälsa. Utbildningsnivån och skolresultaten är generellt
höga i Uppsala län jämfört med andra län i landet. Det finns emellertid skillnader inom och mellan
kommunerna. Skolresultaten har försämrats 2019 jämfört med föregående år och vi uppnår inte
uppsatta mål i nuvarande RUS.
Länet har marginellt lägre sysselsättningsgrad än riket i stort. Sysselsättningsgraden varierar mellan
kommuner och även utifrån kön och födelseland. Vi behöver minska sysselsättningsklyftorna i
samhället, ta tillvara mångfaldens potential och öka den sociala sammanhållningen. Det råder
vidare stor kompetensbrist inom många områden idag. Vi behöver minska könssegregeringen på
arbetsmarknaden och se till att de utbildningar som erbjuds bättre kopplar till arbetsmarknadens
behov.
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Ett gott klimat för näringslivet är av stor vikt för att gynna utveckling, där olika typer av företag och
kreativa näringar ska känna stöd i att starta upp och växa. Näringslivet i Uppsala län har utvecklats
starkt till och med 2019. Länet visar som helhet upp en stor branschbredd med tillväxt, flera globalt
verksamma företag och hög andel sysselsatta inom offentliga verksamheter. Länet har en
konkurrensfördel genom två ledande universitet och en stor offentlig sektor, vilket bidrar till att
länet klarar konjunktursvängningar bättre än många andra län.
Att motverka socialt och ekonomiskt utanförskap är av stor vikt för en god hälsa hos länets invånare.
Den relativa fattigdomen i länet har ökat något senaste året men ligger under andelen för riket i
stort. Den ekonomiska ojämlikheten är något större i Uppsala län än i riket. Majoriteten av länets
invånare har en ljus framtidstro och tillit till andra människor, men skillnaderna är påtagliga mellan
kommuner och grupper. Det finns vidare tydliga skillnader i valdeltagande mellan olika grupper,
samtidigt som både valdeltagandet och förtroendet för region- och kommunpolitiker ökar. Den
upplevda tryggheten har minskat både hos den vuxna befolkningen och bland ungdomar.
God hälsa och välbefinnande är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin
fulla potential och bidra till samhällets utveckling. Majoriteten länsinvånare skattar sin hälsa som
bra och allt färre röker och dricker alkohol. Hälsan är dock ojämlik och varierar mellan länets
kommuner och grupper av människor, hos såväl vuxna som unga. En oroväckande utveckling är att
länets ungdomar mår allt sämre och trivs sämre i skolan. Det är en utveckling vi behöver motverka.
Att främja en jämlik hälsa har inte bara ett egenvärde. Det finns stora vinster, både mänskligt och
ekonomiskt, med att så tidigt som möjligt identifiera och behandla fysisk och psykisk ohälsa hos
barn, unga och vuxna.
De rådande och kommande samhällsutmaningar som vårt län och världen står inför skapar behov
av nyskapande och kreativitet. Med två universitet i världsklass och högst innovationsindex i landet
är nivån på forskning och utveckling mycket hög i länet, och bidrar till att möta de stora
samhällsutmaningarna. För att säkra och stärka positionen som en nyskapande region och
samtidigt möta framtidens utmaningar behöver förutsättningarna för innovation och
entreprenörskap ständigt ses över och förbättras.
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Påverkan på länets nuläge utifrån covid-19
Föreliggande nulägesanalys är framarbetad inom ramen för arbetet med revidering av den
regionala utvecklingsstrategin (RUS) i Uppsala län. Den statistik som redovisas är från tidigare år
och de slutsatser som dragits är gjorda under senhösten 2019 och tidig 2020.
I början av 2020 utbröt coronaviruset (covid-19) och i mars 2020 pandemiförklarades viruset av
Världshälsoorganisationen. Pandemin har stora konsekvenser för världsekonomin och för
samhällsekonomin i Uppsala län. Många riskerar att bli arbetslösa under Corona-krisen då
företagen minskar sin produktion. För de flesta företag innebär Corona-krisen minskade intäkter
vilket kan leda till konkurser.
Uppsala län har jämfört med andra län en liten privat sektor. Detta beror på att det finns två stora
universitet, statliga myndigheter och två sjukhus i länet. Det innebär att arbetsmarknaden och
ekonomin blir mindre känsliga för förändringar i efterfrågan och därmed står sig relativt väl rustade
inför krisen. Det finns dock stora skillnader inom länet. Den offentliga sektorn är dominant i Uppsala
kommun och även Enköping har en stor offentlig sektor. Däremot är Östhammar, Tierp, Älvkarleby
och Heby mer beroende av den privata sektorn och kan därmed få det svårare i kölvattnet av
pandemin. Håbo och Knivsta är pendlingskommuner med stort beroende av arbetsmarknaden i
Stockholms län.
Sammanfattningsvis kommer Corona-krisen på ett eller annat sätt påverka majoriteten av de
områden som redovisas i denna analys. De fullskaliga konsekvenserna, och hur långvariga
effekterna blir, är i dagsläget svårt att säga.
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Inledning
Regioner ska skapa förutsättningar för en utveckling som leder till en hållbar tillväxt och som utgår
från de lokala och regionala förutsättningar som råder. I uppdraget ingår bland annat att arbeta
fram och fastställa en strategi för utvecklingen i länet (den regionala utvecklingsstrategin, RUS) och
att besluta om hur medel för regionalt utvecklingsarbete ska användas. För planering och effektiva
insatser behöver vi ha kunskap om länets förutsättningar och insikt i hur det ser ut i länet idag.
I denna rapport ges en nulägesbild av Uppsala län. Analysen inleds med en kort redogörelse över
några av länets grundläggande förutsättningar. Därefter ges en blid av länets nuläge inom en rad
områden med bäring på Uppsala läns vision: ett gott liv i en nyskapande och hållbar kunskapsregion
med internationell lyskraft och Agenda 2030. Länets vision konkretiseras i tre strategiska
utvecklingsområden:
•
•
•

En region för alla, som lyfter fram hur ett samhälle format efter människan ger ett gott liv,
med öppna och inkluderande miljöer.
En hållbart växande region, som fokuserar på samhällsutvecklingen i Uppsala län, dess
natur och livsmiljöer, samt förhållandet till omkringliggande län.
En nyskapande region tar fasta på betydelsen av ett livskraftigt näringsliv och
civilsamhälle, samt förmågan till utmaningsdriven förnyelse och värdeskapande i företag,
organisationer och samhälle.

Rapportens olika kapitel inleds med Läget i länet utifrån data- och uppföljningsunderlag inom
området. Därefter kommer Perspektiv och frågor som har lyfts fram som kompletterar kapitlets
område utifrån uppföljningsdialoger och sakkunniga strategers sammanfattande bild av läget. I
Uppsala län ska det regionala utvecklingsarbetet, utöver att koppla mot nationell och europeisk
nivå, även säkerställa en utveckling i linje med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar
utveckling. Därför avslutas respektive kapitel med Målkopplingar där områdets koppling till globala,
europeiska, nationella och regionala målsättningar kortfattat beskrivs. Under Målkopplingar anges
vidare vilket/vilka mål inom Agenda 2030 som området huvudsakligen kopplar mot.
Som bilaga till analysen återfinns en redogörelse för länets utfall avseende de nationella Agenda
2030-indikatorerna.

Metod
Nulägesanalysens olika delar är framarbetade inom ramen för arbetet med revidering av den
regionala utvecklingsstrategin (RUS) i Uppsala län. Ett samverkansmöte har genomförts den 11
september 2019 där mer obearbetade underlag diskuterades och stämdes av, och där utfallet av
denna dialog varit vägledande för det fortsatta arbetet och framtagande av detta dokument.
Underlagen som presenteras i Läget i länet är dels framtagna från SCB och Kolada, dels genom
nyttjande av befintliga underlag/analyser från exempelvis Region Uppsala eller Länsstyrelsen i
Uppsala län. Vissa kompletterande underlag har använts från några andra källor, vilka anges i
respektive fall.
Avseende det som anges under Perspektiv och frågor som har lyfts fram ingår dels frågor och
perspektiv som har lyfts fram under uppföljningsdialoger inom ramen för revidering av RUS. Dels
övrigt underlag i form av mer kvalitativa beskrivningar av sakområden och teman som har inkommit
från sakkunniga strateger vid Region Uppsala.
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Länets grundläggande förutsättningar –
miljö, läge och befolkning
Miljö
Uppsala län utgör geografiskt ett relativt välavgränsat område, mellan nedre Dalälven i norr och
Mälaren i Söder, mellan Roslagskusten i öster och Sagån i väster. Länet är i många avseenden
variationsrikt. Mälardalens ädellövrika herrgårdslandskap har ett annat klimat än gränserna mot
Dalälven, norr om vilken den biologiska Norrlandsgränsen går och sydliga arter och naturtyper
övergår i mer nordliga sådana.
Uppsala läns landareal består till mer än hälften av skogsmark (57 procent). Skogen bildar
tillsammans med jordbruksmark (21 procent, varav 90 procent åkermark och 10 procent betesmark)
ett mosaiklandskap, genomsyrat av ett nätverk av öppna myrar, sjöar och vattendrag. Det svenska
odlingslandskapet delas ofta in i slättbygd, skogsbygd och mellanbygd, baserat på andelen
åkermark i landskapet och på landskapets topografi. I Uppsala län finns alla tre landskapstyperna.
Slättbygden övergår i söder till så kallad Mälarbygd, ett landskap dominerat av sprickdalar och styv
åkerlera, öppna lerslätter avbrutna av moränryggar och mindre skogsområden samt ekbackar och
lövskogspartier. I länets östra delar återfinns dessutom så kallad kustbygd. Kustbygden känns igen
på sin kuperade terräng med små, slingrande åkermarker omgivna av morän- och hällmarker.

Länets läge
Uppsala län gränsar i norr mot Gävleborg och Norrlands södra gräns, i öster mot Västmanland och
Mälardalsområdet och i söder mot Stockholm och huvudstadsregionen. Kopplingar finns därmed
mot städer och kommuner i nära anslutning till länets olika delar, såsom Gävle, Västerås och
Stockholm stad och kommunerna i norrort. Länets läge ger förutsättningar för den regionala
hållbara utvecklingen som kan tas tillvara och förstärkas.

Befolkning och demografi
Befolkningen i Uppsala län växer. Sett efter nuvarande länsgränser, har befolkningen ökat från 223
000 invånare 1968 till 376 000 invånare 2018. Detta motsvarar en årlig befolkningsökning på 1,0
procent. Detta skall jämföras med att befolkningsökningen i riket har varit 0,5 procent. Utvecklingen
har haft stora olikheter inom länet. De södra kommunerna, Uppsala, Knivsta, Håbo och Enköping,
har haft en ökning som varit betydlig större än genomsnittet för riket. De norra kommunerna, Heby,
Tierp och Älvkarleby har haft en stagnerande eller minskande befolkning medan Östhammars
kommun legat något under riksgenomsnittet.
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Figur 1 och 2: Befolkningsutveckling i Uppsala län och länets kommuner, 1970-2015.1

Orsakerna till befolkningsförändringen i länets kommuner skiljer sig åt. Uppsala, Enköpings, Håbo
och Knivsta kommun har fler inrikes- och utrikes inflyttade jämfört med utflyttade samt fler antal
födda jämfört med avlidna. I de övriga kommunerna i länet är förhållandet det motsatta.
Invandringen är det som hållit uppe befolkningstalen. Under de senaste åren har en liten tendens
till en positiv inrikes inflyttning emellertid märkts.
Sedan 1900 har det skett en stor demografisk förändring i Sverige och i länet. Den drivande kraften
bakom det är att dödstalen för individer under 80 år har minskat kraftigt och antalet födda barn har
minskat. Även om trenden är likartad i länets kommuner skiljer sig åldersstrukturen mellan dem.
Enköpings kommuns åldersstruktur överensstämmer väl med rikets, vilket också Uppsala kommuns
gör, men undantag för en stor puckel vid åldrarna för universitetsutbildning. Knivsta och Håbo
kommun har en åldersprofil med en stor grupp barn och deras föräldrar i 30- och 40-års åldern. De
nordliga kommunerna, Östhammar, Heby, Älvkarleby och Tierp kännetecknas av en åldersstruktur
med en överrepresentation av äldre.
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Figur 3: Befolkningsstrukturen i kommunerna i Uppsala
län, 2018.2

Urbaniseringen och landsbygden i Uppsala län
Den urbanisering vi ser idag skiljer sig från den traditionella urbaniseringen under industrialismens
genombrottsår. Då växte städer och tätorter när landsbygdsbefolkningen flyttad in till städerna. Den
urbaniseringen avslutades i början av 1970-talet. Andelen boende på landsbygden i Uppsala län var
konstant kring 23 procent mellan 1970 och 2000. Därefter har andelen sjunkit till 18 procent 2018.
Jämfört med rikets genomsnitt på 15 procent har Uppsala län fortfarande en större
landsbygdsbefolkning än genomsnittet för riket. Under samma period ökade
landsbygdsbefolkningen från 55 000 personer 1970 till 67 000 personer 2018.
Under samma period har antalet invånare i tätorter ökat från 180 000 till 310 100 personer, vilket
motsvarar 72 procent. Den största tillväxttakten står tätorter utanför centralorten för. Antalet
invånare i dessa orter har ökat med 1,9 gånger. Minskningen av andelen av befolkningen på
landsbygden beror på ökad tätortsbefolkning och inte på minskad landsbygdsbefolkning.
Tätortsbefolkningen växter främst genom invandring och hög naturlig folkökning, födda minus
döda. För centralorterna bidrog invandringen med 60 procent av befolkningsökningen och för
övriga tätorter bidrog den med 120 procent. Däremot bidrog den endast till 10 procent av
landsbygdens folkökning. Den inrikes flyttningen bidrog till 75 procent av landsbygdens folkökning
medan den inrikes utflyttningen var större än inflyttningen för tätorter utanför centralort.
Precis som det finns stora skillnader mellan tätorter finns det också mellan landsbygder.
Tillväxtverket har delat upp landet geografiskt i fem grupper utifrån tillgängligheten till service, från
mycket låg till mycket hög. Utifrån den klassificeringen bor 81 procent av länets invånare i områden
med mycket hög tillgänglighet till service och 17 procent med hög tillgänglighet. Detta tyder på att
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en stor del av länets landsbygdsbefolkning bor nära tätorterna och kan lätt ta sig in till dess service.
Denna tätortsnära landsbygden är också den som anses ha de bästa utvecklingsförutsättningarna.
Figur 4: Andelen bosatta efter fastighetens belägenhet i Uppsala läns kommuner 1970-2018,
2018.3

Sammanfattning
Uppsala län är en växande region med god befolkningsutveckling. Länet präglas av närhet och
består av åtta kommuner med stor landsbygd, attraktiva tätorter och Uppsala stad som geografiskt
nav. Det finns en mångfald av natur- och kulturområden och länet ingår i Stockholm-Mälarregionen
– ett av Europas snabbast växande regioner. Förutsättningarna är generellt goda, men skiljer sig
mellan länets kommuner. Framförallt befolkningsstrukturen varierar och kan därmed generera
olika typer av utmaningar runt om i länet.

3

SCB.

567

Sida 12 av 60

De ekologiska grunderna - tillståndet i
miljön
Klimatförändringarna är verkliga och allvarliga. I detta avsnitt presenteras tillståndet i Uppsala läns
miljö. I Uppsala län vill vi ha en livskraftig miljö och natur och för att vara en hållbart växande region
behöver länet bidra till den ekologiska återhämtningen.

Läget i länet
Tillståndet i miljön följs och redogörs genom det uppföljningssystem som är kopplat till de
nationella miljömålen. Målet ger vägledning om de värden som ska skyddas och den omställning av
samhället som behöver ske inom en generation. Generationsmålet består av 16 mål som
miljöarbetet ska leda till. I nuvarande RUS finns mål om minskade klimatutsläpp, vilket motsvaras
av miljökvalitetsmålet om begränsad klimatpåverkan.4
Uppföljning med bedömning av måluppfyllelse sker på länsnivå av länsstyrelsen5. Nedan redogörs
kortfattat för bedömningen kopplat till de 16 miljökvalitetsmålen för Uppsala län 2018.

Begränsad klimatpåverkan
Bedömningen på länsnivå är att målet inte nås med nuvarande åtgärder samt att trenden är negativ.
De klimatpåverkande utsläppen har successivt minskat i länet sedan 1990, framförallt beroende på
minskad användning av fossila bränslen för uppvärmning. Även utsläppen från transporterna
minskar trots att trafikarbetet ökar. Transporter och energiförsörjning gav upphov till fyra
respektive 21 procent av länets klimatpåverkande utsläpp 2016. Jordbrukssektorn stod för cirka 19
procent av utsläppen, arbetsmaskiner för knappt 7,5 procent och utsläpp från industriprocesser för
4,5 procent. Klimatpåverkan från energisektorn bedöms minska fram till 2020.
Den nationella statistiken för klimatpåverkande utsläpp inbegriper inte utsläpp till följd av
konsumtion, varför problemets omfattning på regional nivå är svår att analysera (se mer under
Hållbar produktion och konsumtion nedan). Användningen av plast i samhället ökar vilket i sin tur
leder till ett ökat plastinnehåll i avfallsbränslet och därmed ökade koldioxidutsläpp från
avfallsförbränningen.

Frisk luft
För att nå målet behöver kraftiga åtgärder sättas in, framför allt för att minska utsläppen från
trafiken, vilket är den största källan till utsläpp av partiklar och kväveoxider i Uppsala län. Målet är
inte möjligt att nå 2020 med idag beslutade styrmedel. De preciseringar som är svårast att nå är de
som gäller PM10 och kvävedioxid längs vissa gatuavsnitt i Uppsala stad. Trots att ett intensivt arbete
pågår och att många åtgärder vidtagits för att få ner halterna av dessa föroreningar så överskrids
eller riskerar de att överskridas under år med ogynnsam väderlek.

Utöver påverkan på miljön i länet har också länets företag, organisationer och invånare en påverkan på
miljön nationellt och internationellt. Detta följs upp nedan under kapitlet Hållbar konsumtion och produktion.
Miljömålet God och bebyggd miljö följs upp under Hållbara städer och samhällen.
5
Se: Länsstyrelsen Uppsala län (2018). Regional uppföljning av miljökvalitetsmålen för Uppsala län 2018.
http://extra.lansstyrelsen.se/rus/SiteCollectionDocuments/Uppföljning%20och%20utvärdering/Uppföljning
%202018/RÅU%202018%20PDF/RÅU%202018%20Uppsala.pdf [Hämtad 2019-10-30]
4
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Bara naturlig försurning
Uppsala län har mindre problem med försurning än landet i övrigt. Det beror på att de kalkrika
jordarna som täcker länet ger marken, sjöar och vattendrag ett naturligt gott skydd mot effekten av
försurande nedfall. Mer än 80 procent av länets skogsmark har låg eller måttlig surhetsgrad. Målet
nås med i dag beslutade styrmedel och med åtgärder genomförda före 2020, men det går inte att se
en tydlig riktning för utvecklingen i miljön. Några få energi- och industrianläggningar i länet
dominerar de försurande utsläppen av svaveldioxid, bland annat förbränning av torv. I samband
med att ett nytt värmeverk i Uppsala kommun, som använder förnybara bränslen istället för torv,
tas i bruk år 2020 förväntas utsläppen av svaveldioxid minska.

Giftfri miljö
Målet är inte möjligt att uppnå till år 2020 med i dag beslutade styrmedel. Uppsala län är en expansiv
region med ökande befolkning och hög tillväxttakt. Arbetet med att fasa ut farliga ämnen och att
åtgärda förorenade områden går långsamt framåt. Förekomsten av farliga kemiska ämnen i miljön
behöver fortsättningsvis kartläggas för att uppnå utfasning och riskminskning. Statusklassning
inom vattenförvaltning visar att flera ytvattenförekomster i Uppsala län inte uppnår god kemisk och
ekologisk status. I flera av Uppsala läns sjöar och vattendrag finns, förutom höga halter av Hg och
PBDE, även tex PFAS, TBT, dioxiner och metaller.

Skyddande ozonskikt
De senaste 20 åren visar en positiv trend i minskningar av utsläpp av ozonnedbrytande ämnen.
Fortfarande krävs dock tydlig information till företag och allmänhet om hur man bäst tar hand om
avfall som innehåller ozonnedbrytande ämnen.

Ingen övergödning
Övergödningen i sjöar, vattendrag och hav är ett stort miljöproblem i Uppsala län. Utsläppen från
reningsverk, enskilda avlopp, dagvatten och jordbruk orsakar algblomning och försämrad
vattenkvalitet. Den snabba tillväxttakten i regionen ställer stora krav på en god vattenplanering.
Enligt de bedömningar som Länsstyrelsen har gjort har 46 procent av sjöarna, 77 procent av
vattendragen och 80 procent av kustområdena sämre än god näringsstatus. Dessa vatten uppnår
inte heller kraven i EU:s vattendirektiv avseende ekologiska värden, det vill säga uppnår inte god
ekologisk status.

Levande sjöar och vattendrag
I Uppsala län är vattendragen ofta rensade och drygt hälften av vattendragen är påverkade av
övergödning. Majoriteten av sjöarna är sänkta, cirka hälften övergödda och många tidigare sjöar är
torrlagda. Utsättning av främmande arter och stammar riskerar att påverka den biologiska
mångfalden negativt. I Uppsala län når 40 procent av sjöarna och 13 procent av vattendragen god
ekologisk status. Det är inte möjligt att nå miljökvalitetsmålet till 2020, med i dag beslutade
styrmedel. För att nå målet behöver även miljökvalitetsmålen Ingen övergödning och Giftfri miljö
uppnås.

Grundvatten av god kvalitet
Målet bedöms inte kunna nås till år 2020 med befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder. Inom
länet finns miljöproblem i form av höga salthalter samt bekämpningsmedel och andra miljögifter.
Generellt sett bedöms dock grundvattnet vara av god kvalitet. Mer kunskap om påverkan på
grundvattnet behövs och ytterligare insatser krävs för att åtgärda kända problem och undvika
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framtida risker. Exploateringen av mark- och vattenresurser ökar i länet, vilket medför ökad
användning av mark lämplig för vattenförsörjning samtidigt som det finns ett ökat behov av
dricksvattenuttag. I Uppsala län, liksom i övriga Sverige, finns problem med förorenat grundvatten,
framför allt i jordbruksområden och tätorter. Flera grundvattenförekomster i Uppsala län har dålig
vattenkvalitet.

Hav i balans samt levande kust och skärgård
För att nå miljökvalitetsmålet krävs ytterligare styrmedel och åtgärder. Åtgärdsarbete för att nå
målet pågår, men de storskaliga problemen kräver mer omfattande åtgärder såväl lokalt som
internationellt. En förutsättning för att nå målet är att även flera av de andra miljökvalitetsmålen
nås.

Myllrande våtmarker
Målet är inte uppnått och kommer inte kunna nås med befintliga och beslutade styrmedel och
åtgärder. Det går inte att se en tydlig riktning för utvecklingen i miljön. Våtmarker har i stor
utsträckning försvunnit eller påverkats negativt av dikningar och annan mänsklig påverkan. Ökad
exploatering i länet riskerar att medföra negativ utveckling för våtmarkerna medan
restaureringsåtgärder som pågår bidrar till en positiv utveckling. Våtmarkerna är viktiga ur flera
aspekter, däribland för biologisk mångfald, som utjämnare av stora vattenflöden på landskapsnivå,
men också genom att minska halter av näringsämnen, metaller och föroreningar i vatten.

Levande skogar
Målet är inte uppnått och kommer inte kunna nås med befintliga och beslutade styrmedel och
åtgärder. Det går inte att se en tydlig riktning för utvecklingen i miljön. Värdefulla skogsmiljöer har
fortsatt att minska men takten i bevarandeinsatser och skötselåtgärder har ökat. För att
miljökvalitetsmålet ska nås måste arbetet fortsätta att prioriteras. Arealen skyddad skog och de
strukturer (död ved, lövträd, gamla/grova träd och gammal skog) som behövs för bevarande av
biologisk mångfald är långt ifrån de nivåer som krävs, förlust av biologisk mångfald pågår
fortfarande Nu har totalt skyddats cirka 18 912 hektar produktiv skogsmark i skyddsformerna
nationalpark, naturreservat, biotopskydd och naturvårdsavtal i länet.

Ett rikt odlingslandskap
Målet är inte uppnått och kommer inte kunna nås med befintliga och beslutade styrmedel och
åtgärder. Det går inte att se en tydlig riktning för utvecklingen i miljön. En grundläggande
förutsättning för att målet ska kunna uppfyllas är att det finns aktiva lantbrukare i länet.
Samhällsutvecklingen medför att lantbruksföretagen blir färre, men större. Jämfört med
riksgenomsnittet har Uppsala län en högre andel ekologisk djurhållning och trenden är långsamt
uppåtgående. I takt med en minskande areal åkermark i länet riskerar fler landskapselement att
försvinna från slättbygden genom exploatering, men även kvarvarande småbiotoper som murar och
odlingsrösen riskerar att växa igen på grund av minskade skötselinsatser.

Ett rikt växt- och djurliv
Miljökvalitetsmålet är inte uppnått och kommer inte kunna nås med befintliga och beslutade
styrmedel och åtgärder. Utvecklingen i miljön är negativ. Länsstyrelsens bedömning är att
ArtDatabankens slutsatser i Rödlistan och rapporteringen av Art- och habitatdirektivet på nationell
nivå även gäller för länet. Många olika aktörer i länet arbetar med att skydda, sköta och värna
naturtyper och arter. Trots detta förloras biologisk mångfald i samma utsträckning som tidigare och
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det krävs ännu större insatser för att trenden ska vändas. Det finns stora behov av skydd och skötsel
för flera naturtyper.

Sammanfattning
Den övergripande bedömningen är att Uppsala län inte når generationsmålens miljöintentioner och
ekosystemen i länet är påverkade av mänsklig aktivitet och olika grader av exploatering. Ett
miljökvalitetsmål, Bara naturlig försurning, bedöms möjligt att nå till 2020 i länet. Frisk luft bedöms
utvecklas i positiv riktning, övriga har en neutral eller negativ utveckling. För att övriga
miljökvalitetsmål ska nås i Uppsala län krävs ytterligare styrmedel och åtgärder inom många
områden.

Perspektiv och frågor som har lyfts fram
I uppföljningsdialoger lyftes att den ekologiska hållbarheten behöver förstärkas i kommande RUS. I
aktualitetsprövningen var också ett tema de utmaningar och möjligheter som kommer av den
nödvändiga globala omställningen från koldioxidintensiv till koldioxidneutral utveckling, med
bevarade och stärkta ekosystem och naturmiljöer. Ett flertal av de inspel och fokusområden som
diskuteras inom de områden som kommer att presenteras nedan i denna nulägesanalys har en
utgångspunkt i hur dessa kan påverka samhället och ekonomin så de har en betydligt mindre
miljöpåverkan än vad som är fallet idag.
När elever i årskurs 7, 9 samt årskurs 2 på gymnasiet i skolor i Uppsala län under 2019 fick svara på
vilken som var den viktigaste framtidsfrågan för världen i stort svarade drygt 4500 ungdomar.
Följande ordmoln visar att frågor om miljö och klimat lyftes starkt:
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Målkopplingar
Globala mål ur Agenda 2030

Flertalet av de globala målen omfattar mål för de ekologiska och
planetära grunderna som sätter ramarna och som inte är
förhandlingsbara. Dessa är: mål 13 om omedelbara åtgärder för att
bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser, mål 14 om
att bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart
sätt för en hållbar utveckling, mål 6 med delmål om att skydda och
återställa vattenrelaterade ekosystem, samt mål 15 om att skydda,
återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade
ekosystem.

Målsättningar och inriktning på EU-nivå

Europa 2020-strategin har målsättningar kring minskade utsläpp av växthusgaser, en ökning av de
förnybara energikällornas andel av den slutliga energikonsumtionen samt ökad energieffektivitet.

Kopplade nationella mål

Sveriges miljömålssystem består av ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål samt ett antal
etappmål inom områdena avfall, biologisk mångfald, farliga ämnen, hållbar stadsutveckling samt
luftföroreningar och klimat. Sveriges miljömål är det nationella genomförandet av den ekologiska
dimensionen av de globala hållbarhetsmålen. Det övergripande målet för miljöpolitiken
(generationsmålet) är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen
är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.

Mål och åtaganden i nuvarande RUS

Under rubriken Viktiga utgångspunkter för strategin står beskrivet att den regionala planeringen ska
beakta konsekvenserna av olika beslut, inte bara för oss som lever i dag utan även för kommande
generationer. Den ekonomiska tillväxten beskrivs som en förutsättning för att förbättra och utjämna
livsvillkoren men måste ske inom ramen för vad miljön och klimatet tillåter. Generationsmålet är
därmed grundläggande och detta innebär att de nationella klimat- och miljömålen måste uppfyllas,
det ekologiska fotavtrycket minskas, ekosystemtjänster säkras och naturresurser återanvändas.
Mål finns kring minskade utsläpp av klimatgaser. Även andra mål och ett antal åtaganden kan ses
peka mot åtgärder som behövs för minskad miljöpåverkan, se mer under kommande avsnitt.
Aktuella prioriteringar i länet
Länets Miljö- och klimatråd har fastställt prioriterade områden för länet. Utifrån dagens
samhällsutmaningar prioriteras Hållbar konsumtion och livsstilsmönster och Stads- och
landsbygdsutveckling. Utifrån rådande miljöutmaningar prioriteras Klimatomställning ochanpassning, Vattenförsörjning, Biologisk mångfald och ekosystemstjänster, samt Miljögifter.
I redovisningen till regeringen kring aktuella identifierade samhällsutmaningar och prioriteringar i
länets regionala utveckling lyfte Region Uppsala att klimatomställning är en utmaning som vunnit
ökad aktualitet sedan framarbetandet av nuvarande RUS.
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Hållbar konsumtion och produktion
Hållbar konsumtion och produktion är ett av målen i Agenda 2030. Vår planet har försett oss med
ett överflöd av naturresurser, men vi människor har inte nyttjat det på ett ansvarsfullt sätt och nu
konsumerar vi långt bortom av vad vår planet klarar av. Att uppnå hållbar utveckling kräver att vi
minskar vårt ekologiska fotavtryck genom att ändra hur vi producerar och konsumerar varor och
resurser. Detta avsnitt redogör för Sveriges och länets avtryck på klimatet till följd av konsumtion
och produktion.

Läget i länet
Länets produktion och invånarnas konsumtion skapar arbetstillfällen, produkter och tjänster och
därmed ekonomisk tillväxt i såväl länet som i andra länder.
Samtidigt ger den livsstil som vi har i Sverige och i Uppsala län ett ekologiskt fotavtryck på
användningen av naturresurser såsom jord, skog och vatten. Det skulle krävas ungefär 4 jordklot om
alla planetens invånare levde på samma sätt6. Genomgången av miljömålen ovan visade på att
mänsklig aktivitet påverkar länets miljö, men därtill sker även en stor del av det ekologiska
fotavtrycket i andra länder genom konsumtion och import. Det finns idag inte några läns- eller
kommunvisa data för klimatpåverkan från konsumtionen, varför Sveriges medelvärde kan antas till
dess att bättre underlag finns.
Utsläppen inom Sveriges gränser till följd av svensk konsumtion har minskat medan utsläppen som
Sveriges konsumtion orsakar utomlands har ökat. Mer än 60 procent av vattnet för produktion av de
varor och tjänster som konsumeras i Sverige används i länder utanför EU7. Färskvatten är en
bristvara för mer än 2 miljarder människor. Den svenska textilkonsumtionen resulterade i utsläpp
av växthusgaser på 4,2 miljoner ton 2017, över hela livscykeln, vilket var 30 procent mer än 20008.
Transporter står för en stor del av de utsläpp av växthusgaser som vi orsakar. Vägtransporterna i
Sverige ökar men inte utsläppen på grund av högre grad fossilfria bränslen. Svenskar flyger mycket
mer än genomsnittsmedborgaren på jorden. Byggande av infrastruktur och hus bidrar till utsläpp
av växthusgaser. En stor del av de utsläppen kommer från tillverkningen av stål och betong.9
Även matproduktion och -konsumtion påverkar klimat och miljö. Enligt Livsmedelsverket slängs i
Sverige cirka 19 kilo fullt ätbar mat per person och 26 kilo mat och dryck hälls ut i slasken10.
Bilden nedan visar de konsumtionsbaserade utsläppen i Sverige, som var 101 miljoner ton
koldioxidekvivalenter år 2016, eller cirka 10 ton per person, vilket är ungefär dubbelt så mycket som
de territoriella utsläppen. För att nå Parisavtalets mål om att begränsa temperaturökningen till

WWF (2019). Ekologiska fotavtryck – och hur många planeter skulle krävas om alla levde som du?
https://www.wwf.se/klimat/ekologiska-fotavtryck/ [Hämtad 2019-10-29]
7
Naturvårdsverket (2019). Fördjupad utvärdering av miljömålen 2019.
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6865-3.pdf?pid=24098 [Hämtad
2019-10-30]
8
Ibid.
9
Ibid.
10
Livsmedelsverket (2019). Matsvinn. https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/miljo/tahand-om-maten-minska-svinnet/ [Hämtad 2019-10-29]
6

573

Sida 18 av 60
långt under 2 grader och sträva efter 1,5 grad, så måste växthusgasutsläppen minska till i
genomsnitt mindre än 1 ton per person år 2050.
En del av Sveriges produktion exporteras till andra länder. Exporten för med sig utsläpp som både
skett i Sverige och i andra länder till följd av import av insatsvaror och- tjänster. Utsläpp från svensk
konsumtion tillsammans med utsläpp till följd av svensk export omfattar totalt cirka 187 miljoner
ton (s.k. slutlig användning enligt nationalräkenskapers definition).11 Bilden nedan illustrerar ett
flödesdiagram över Sveriges utsläpp av växthusgaser.

Figur 5: Flödesdiagram över Sveriges utsläpp av växthusgaser.12

Bilden nedan kommer från Länsstyrelsens klimat- och energistrategi och illustrerar
klimatpåverkande utsläpp i Uppsala län. De direkta utsläppen i länet har minskat med 30% sedan
1990. En ökande andel av länets konsumtionsbaserade utsläpp sker genom resor och produktion av
varor utomlands. De streckade linjerna beskriver hur utsläppen behöver minska kraftigt för att hålla
Parisavtalet om begränsad uppvärmning.13

Naturvårdsverket. Mätmetoder för konsumtionens klimatpåverkan.
Naturvårdsverket. Mätmetoder för konsumtionens klimatpåverkan.
13
Länsstyrelsen Uppsala län (2019). Tillsammans för ett fossilfritt Uppsala län – Klimat- och energistrategi.
Länsstyrelsens Meddelandeserie 2019:2.
11
12
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Figur 6: Klimatpåverkande utsläpp i Uppsala län.14

Sammanfattning
En ökande andel av länets konsumtionsbaserade utsläpp sker genom resor och produktion av varor
utomlands. För att minska länets klimatpåverkan behöver, utöver länets direkta klimatpåverkan,
även indirekt klimatpåverkan till följd av konsumtionsmönster minska.

Perspektiv och frågor som har lyfts fram
I uppföljningsdialoger lyftes att den ekologiska hållbarheten behöver förstärkas i kommande RUS.
Ett kopplat tema har i aktualitetsprövningen varit att stimulera och dra nytta av mer energisnål och
resurseffektiv produktionsteknik, hållbara innovationer och affärsmöjligheter. Inom detta tema
ryms frågor kring att ta tillvara på näringslivets kraft och samverkan för innovation mellan akademi,
näringsliv och det offentliga. Temat kopplar till utvecklingen av mer närcirkulär kretsloppshantering
av närområdets naturresurser och innefattar även tillvaratagande av digitaliseringens möjligheter.
Offentlig upphandling har lyft som ett verktyg av stor vikt för att stödja innovation och
affärsmöjligheter i närområdet.

Länsstyrelsen Uppsala län (2019). Tillsammans för ett fossilfritt Uppsala län – Klimat- och energistrategi.
Länsstyrelsens Meddelandeserie 2019:2.
14
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Målkopplingar
Globala mål ur Agenda 2030

Mål 12 om att säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

Målsättningar och inriktning på EU-nivå

EU har infört en rad strategier och initiativ som syftar till hållbar konsumtion och produktion, med
syfte att förbättra produkternas totala miljöprestanda under hela livscykeln, stimulera efterfrågan
på bättre produkter och bättre produktionsteknik och hjälpa konsumenterna att fatta välgrundade
beslut.

Kopplade nationella mål

Generationsmålet15 är vägledande för miljöarbetet på alla nivåer i samhället. Delmål för
miljöpolitikens fokusering för att nå generationsmålet inkluderar att konsumtionsmönstren av
varor och tjänster orsakar så små miljö- och hälsoproblem som möjligt.

Mål och åtaganden i nuvarande RUS

Inget specifikt mål finns avseende detta i dagens RUS. Övergripande skrivningar om att
utgångspunkt för RUS är att den ska bidra till att nå generationsmål och miljömål. Åtagande finns
om att främja hälsosamma och hållbara levnadsvanor.
Aktuella prioriteringar i länet
Länets Miljö- och klimatråd har fastställt prioriterade områden. Utifrån samhällsutmaningar
prioriteras bland annat Hållbar konsumtion och livsstilsmönster.

Sveriges miljömål (2019). Generationsmålet – miljöarbete för kommande generationer.
http://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/generationsmalet/ [Hämtad 2019-10-30]
15
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Hållbar infrastruktur: energi, vatten och
digital infrastruktur
För att möta de framtida utmaningar som vi människor och vår planet står inför måste vår
infrastruktur göras mer inkluderande och hållbara. I detta kapitel redogörs för länets nuläge vad
gäller viktiga aspekter kopplat till länets strategiska utvecklingsområde att vara en hållbart växande
region. En hållbart växande region förutsätter en hållbar samhällsplanering och infrastruktur.

Läget i länet
Länets energisituation16
Länets elsystem hänger samman med det nationella och det europeiska elsystemet. Länets
eltillförsel innehåller en betydande andel kärnkraft genom den nationella elmixen, ca 30–40
procent.
Den förnybara andelen av länets energitillförsel (el, bränslen, drivmedel) var 65 procent år 2015 och
för elanvändningen var andelen 60–80%, beroende på om länets vattenkraft räknas som en regional
eller nationell resurs. Fossila energiråvaror används i länet inom tre områden: drivmedel för
transporter och arbetsmaskiner, fjärrvärmeförsörjningen för Uppsala stad och gasol inom industrin.
Takten i omställningen till fossilfritt behöver öka ytterligare.

Förnybar drivmedelsproduktion.17
Den drivmedelsproduktion (förutom el) som sker i länet idag är biogas. Produktionen av biogas sker
antingen i specialbyggda anläggningar eller bildas i reningsverkens biologiska reningssteg. Det
produceras spannmål i länet som används som råvara för etanolproduktion. Det produceras även
tallolja från Stora Enso Skutskärs pappersmassabruk. Bägge bioråvarorna uppgraderas till
drivmedel och andra produkter i anläggningar utanför länet.

Bredbandsutbyggnad
Den digitala utvecklingen går snabbt och IT-utrustning, programvaror och anslutningsmöjligheter
förändras hela tiden. Utifrån att allt fler gör allt mer på nätet blir utbyggnaden av IT-infrastrukturen en
förutsättning för att kunna delta i samhället och minska det digitala utanförskapet. I RUS finns mål om
att minst 90 procent av alla hushåll och verksamheter ska vara anslutna till snabbt och kapacitetsstarkt
bredband på minst 100 Mb/sek till 2020. Till 2030 ska 100 procent vara uppnått.
Idag har totalt 80 procent av hushållen tillgång till 100 Mbit/s. För arbetsställen ligger siffran på 67
procent. Det är stora skillnader mellan tätbebyggda och glesbebyggda områden. I tätbebyggelse
ligger utbyggnadsgraden för hushåll på 87 procent och för arbetsställen på 82 procent. I
glesbebyggda områden gäller 27 procent för hushåll och för arbetsställen 28 procent. Det finns också
skillnader mellan länets kommuner, vilket figuren nedan illustrerar. I Uppsala har störst andel tillgång
till 100 Mbit/s vad gäller både hushåll och arbetsställen, 90 respektive 82 procent. I Heby har under
hälften av alla hushåll tillgång till 100 Mbit/s och i Tierp har mindre än en tredjedel av alla arbetsställen
detsamma.

Länsstyrelsen Uppsala län (2019). Tillsammans för ett fossilfritt Uppsala län – Klimat- och energistrategi.
Länsstyrelsens Meddelandeserie 2019:2.
17
Ibid.
16
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Figur 7: Bredbandsutbyggnad kommunerna Uppsala län, 2018.18
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Sammanfattning
Majoriteten av länets energitillförsel består av förnyelsebar energi men takten i omställningen till
fossilfritt behöver öka ytterligare.
En majoritet av länets invånare har tillgång till snabbt bredband. Samtidigt råder det variationer där
framförallt delar av landsbygden saknar tillgång till en god bredbandsuppkoppling. Utbyggnaden
av IT-infrastrukturen är en förutsättning för att minska det digitala utanförskapet och att alla länets
medborgare ska kunna delta i samhället på lika villkor.

Perspektiv och frågor som har lyfts fram
Frågor kring hållbar och robust infrastruktur har återkommit under aktualitetsprövningen. Ökat
fokus har kommit på grundläggande infrastruktur som behövs för att samhället ska fungera, men
som idag inte på samma sätt kan tas för givet. Effektfrågan kring el, men även en kommande fråga
kring vattentillgång i länet diskuteras. Frågorna nämns både i koppling till behovet av en
omställning till en koldioxidneutral utveckling, men också för att kunna svara mot dagens och
morgondagens behov för organisationer, näringsliv och invånare. Även för fortsatt digital
omställning är frågor om robust och redundant digital infrastruktur högaktuella frågor som också
är grundläggande för att klara av att garantera den fortsatta planerade utvecklingen av digitala
arbetssätt inom samhällsbärande funktioner såsom hälso- och sjukvård. En sådan utveckling kräver
väl fungerande digital infrastruktur till alla invånare i länet.
I aktualitetsprövningen har lyfts de stora utmaningar som finns med att under en historiskt kort
tidsperiod klara av en samhällsomställning med genomgripande system- och teknikskiften
samtidigt som länet växer och den sociala och den långsiktiga ekonomiska hållbarheten behöver
utvecklas. Det finns emellertid också möjligheter med utvecklingen av en robust och flexibel
samhällsteknisk infrastruktur (energi, VA, avfall, digital infrastruktur) som kan ge grund för positiva
synergieffekter, så som renare luft, bättre stadsmiljö, tryggare energiförsörjning och nya
affärsmöjligheter.

18

Post- och telestyrelsen (2019).
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Målkopplingar
Globala mål ur Agenda 2030

Mål 9 har delmål om att bygga en hållbar och
motståndskraftig infrastruktur inklusive tillgång till
informations- och kommunikationsteknik. Mål 7
handlar om att säkerställa tillgång till ekonomiskt
överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi.
Mål 6 behandlar säkerställd tillgång till och en
hållbar förvaltning av vatten och sanitet.

Målsättningar och inriktning på EU-nivå

Europa 2020-strategin har målsättning kring en ökning av de förnybara energikällornas andel av den
slutliga energikonsumtionen samt ökad energieffektivitet. EU-lagstiftningen om främjande av
förnybar energi har genomgått en betydande utveckling de senaste åren. Energieffektivitet är en
strategisk prioritet, och EU stöder principen “energieffektivitet först”, för hållbar energiförsörjning,
minskade utsläpp, försörjningstrygghet samt för att få ned importkostnader och stärka EU:s
konkurrenskraft. De framtida politiska ramarna för perioden efter 2030 diskuteras för närvarande.

Kopplade nationella mål

Generationsmålet19 är vägledande för miljöarbetet på alla nivåer i samhället. Delmål för
miljöpolitikens fokusering för att nå generationsmålet inkluderar att: kretsloppen är resurseffektiva
och så långt som möjligt fria från farliga ämnen, en god hushållning sker med naturresurserna och
andelen förnybar energi ökar och att energianvändningen är effektiv med minimal påverkan på
miljön. Målsättning finns även om ett robust energisystem.
Nationella mål finns om tillgång till snabbt bredband i hela Sverige samt tillgång till stabila tjänster
av god kvalitet.

Mål och åtaganden i nuvarande RUS

Övergripande skrivningar om att utgångspunkt för RUS är att den ska bidra till att nå generationsmål
och miljömål. Åtaganden finns kring att utveckla infrastruktur för hållbara drivmedel, samt att
möjliggöra kretsloppsanpassade och effektiva energisystem. Mål och åtaganden finns kring
bredbandsutbyggnad och digital infrastruktur.
Aktuella prioriteringar i länet
Kopplar till Miljö- och klimatrådets prioriteringar om Stads- och landsbygdsutveckling och
Vattenförsörjning. Regionalt forum har fastställt prioriteringar för sitt arbete de närmaste åren där
en prioritering är Hållbar samhällsutveckling och infrastruktur för minskad miljöpåverkan.
I redovisning till regeringen kring aktuella identifierade samhällsutmaningar och prioriteringar i
länets regionala utveckling lyfte Region Uppsala att digitalisering vunnit ökad aktualitet sedan
framarbetandet av nuvarande RUS.

Sveriges miljömål (2019). Generationsmålet – miljöarbete för kommande generationer.
http://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/generationsmalet/ [Hämtad 2019-10-30]
19
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Hållbara städer och samhällen (inkluderat
bostäder och transporter)
Hållbar stadsutveckling omfattar bland annat hållbart byggande och hållbar planering av bostäder,
offentliga platser och transporter. Inkluderande och innovativ stadsplanering behövs för att göra
städerna säkra och hållbara för framtiden. I detta kapitel redovisas områden vilka är av betydelse
för länets strävan att vara en hållbart växande region. För att Uppsala län ska vara en hållbart
växande region behövs tillgängliga och hållbara transporter samt attraktiva städer och livsmiljöer
för alla.

Läget i länet
Tillgängliga och hållbara transporter
Det finns nationellt satta transportpolitiska mål i Sverige. Målen består av ett övergripande mål,
samt ett funktionsmål och ett hänsynsmål. Funktionsmålet handlar om att tillgängligheten ska
utvecklas för medborgare och näringsliv och hänsynsmålet beskriver hur transportsystemet ska
utvecklas med avseende på trafiksäkerhet, miljö och hälsa.
Enligt Region Uppsalas bedömning uppfylls inte dessa i dagsläget, varken nationellt eller i länet. Ett
jämställt transportsystem är centralt i relation till funktionsmålet och den nationella
transportpolitiken. Avsatta medel för statligt vägnät genom länsplanen bidrar troligen inte till ett
mer jämställt transportsystem. Det saknas en jämställdhetsanalys och även social
hållbarhetsanalys. Utsläppen i transportsektorn i länet minskas inte i den takt som krävs för att nå
uppsatta mål om minskad klimatpåverkan.
Nationellt och i RUS finns mål om att antalet resor i kollektivtrafiken ska fördubblas till år 2020 och
kollektivtrafikens marknadsandel av motoriserade resor ska fördubblas till år 2030 (basår 2006). Det
finns en positiv trend för resandeutveckling och marknadsandelar men måluppfyllelse bedöms i
dagsläget utmanande. Ur ett länsplaneperspektiv kommer det att krävas tydliga satsningar i
infrastrukturen där störst effekter kan nås. I allmänhet är det i de starka stråken där det är lättast
att öka kollektivtrafikens konkurrenskraft gentemot bilen och ett tydligt hela-resan-perspektiv kan
påverka konkurrenskraften positivt.
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Figur 8: Reseutvecklingen (antalet påstigande) i Figur 9: Utveckling av kollektivtrafikens
kollektivtrafiken i Uppsala län.20
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Som i riket i övrigt dominerar bilen som transportmedel i Uppsala län. Däremot är hållbara
transportmedel, det vill säga kollektivtrafik, cykel och gång vanligare än i övriga län. Detta beror
bland annat på Uppsala stad utgör en relativt stor andel av länets befolkning vilket slår igenom i
statistiken, men också att kollektivtrafiken är väl utbyggd jämfört med många andra län.
I Länstransportplanen22 och i den regionala cykelstrategin23 finns ett mål om att kombinationsresor
mellan kollektivtrafik och cykel fördubblas till år 2030, jämfört med 2016. Enligt länets Cykelbokslut
för år 2018 verkar ökningen än så länge ligga i fas med målformuleringen, men ännu är det för tidigt
att mäta om förändringen är stadigvarande. Färdmedelsandelen för cykel ligger enligt
Kollektivtrafikbarometern på 14 procent och för gång på 6 procent.
Transporter är starkt koncentrerat till stråken i Uppsala län, inte minst till Ostkustbanan och E4 samt
Mälarbanan och E18. Även 55:an stråket, Östhammarsstråket och Dalastråket har relativt höga
flöden av persontransporter.
Stockholm–Mälarregionen är en stor såväl konsumtionsmarknad som producent av varor.
Dessutom finns en omfattande transittrafik från och till norra Sverige. Transittrafiken går
huvudsakligen genom de västra delarna av Stockholm–Mälarregionen medan import och export av
varor huvudsakligen sker från söder till och från Stockholmsregionen. Uppsala län har därför relativt
låga flöden av godstransporter. En stark tillväxt sker dock inom logistikanläggningarna i och runt
Arlanda och den kombiterminal som finns i Rosersberg. Denna kopplar i stor utsträckning till den
växande hamnen i Gävle vilket genererar ökande godstransporter på såväl E4 som Ostkustbanan.
Hargshamn har dessutom en ökande betydelse för bulktransporter till och från Stockholm–
Mälarregionen.

Region Uppsala (2019).
Kollektivtrafikbarometern.
22
Region Uppsala (2017). Länsplan för regional transportinfrastruktur i Uppsala län 2018-2029.
http://www.lul.se/Global/UL/Dokument/Lansplan%20U-a%20lan_2018-2029.pdf [Hämtad 2019-10-30]
23
Region Uppsala (2017). Regional cykelstrategi för Uppsala län.
https://www.regionuppsala.se/Global/Regional%20utveckling/Infrastruktur/Infrastrukturplanering/RegionU
ppsala_Cykelstrategi_171219%20slutversion.pdf [Hämtad 2019-10-30]
20
21
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Pendling
En tredjedel av invånarna i Uppsala län arbetar i en annan kommun än den de bor i och nära en
fjärdedel arbetar i ett annat län. Andelen som bor och arbetar i samma kommun har minskat med
tio procentenheter, från 77 procent till 67 procent, mellan 1990 och 2017.
Det finns stora skillnader i pendling mellan kommunerna i länet. Håbo och Knivsta har en låg andel
invånare som både bor och arbetar i kommunerna. En stor del av invånarna pendlar till andra län.
Tierp, Heby och Älvkarleby är också kommuner som med stor utpendling, men med en större andel
som bor och arbetar i kommunen. Östhammar har en stor andel som bor och arbetar i kommunen
och pendling inom länet. Enköping och Uppsala är, i kraft av sin storlek, också kommuner med en
stor andel som bor och arbetar i kommunerna. Båda kommunerna har också en betydande pendling
till andra län.
Figur 10: Pendling inom Uppsala län, 2017. 24

För en stor del av centrala länet är pendling till Uppsala väsentlig. För Uppsala och kommunerna i
söder är pendlingen till Stockholm framträdande. För Enköping sker också pendling till Västerås i
större grad, i norr sker pendling mot Gävle. Bilden nedan visar hur in- och utpendling i Uppsala län
såg ut år 2018.

24

SCB.
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Figur 11: Pendling från och till Uppsala län, 2018.25
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Bostäder
I RUS finns målsättning om att planera för 5 000 bostäder per år till år 2023 för att bygga ikapp
behoven och därefter minst 2 100 nya bostäder per år för att möta befolkningstillväxten.
I Länsstyrelsens Analys av regional bostadsmarknad år 2019 för Uppsala län26 redogörs för att det
under år 2018 färdigställdes, enligt statistik från SCB, totalt 3 335 bostäder (småhus och lägenheter
i flerbostadshus) i länet genom nybyggnad och nettotillskott genom ombyggnad. I Uppsala län
färdigställdes 9,7 lägenheter per tusen invånare under 2018. Det kan jämföras med att motsvarande
siffra för hela riket är 5,4 nybyggda lägenheter per tusen invånare. Statistiken från SCB visar även
att det under år 2018 har byggts flest hyresrätter som upplåtelseform i Uppsala län.
Bostadsbyggandet sker främst i kommunerna i länets södra del. I bostadsmarknadsenkäten 2019
uppger länets kommuner att det förväntas påbörjas totalt 7 387 bostäder under åren 2019–2020.
Det förväntade påbörjandet av hyresrätter är betydligt högre än för bostadsrätter vilket troligen
bland annat beror på det förändrade läget på bostadsmarknaden de senaste åren. Länsstyrelsen
påpekar emellertid att kommunernas inrapporterade bedömning av förväntat påbörjande av
bostäder i Boverkets bostadsmarknadsenkät är förenat med osäkerhet och därför bör tolkas med
viss försiktighet.
Länsstyrelsens rapport konstaterar vidare att, trots att många bostäder byggts i länet de senare
åren, finns människor som inte hittar en bostad som passar utifrån deras behov. Av kommunernas
inrapporterade svar i Boverkets bostadsmarknadsenkät 2019 framgår att alla kommuner i länet har
ett underskott på bostäder, totalt sett och på centralorten, i olika storlekar och upplåtelseformer.
Enkäten visar att kommunerna ser att det råder brist på bostäder för särskilda grupper - unga,
studenter, nyanlända, personer med funktionsnedsättning samt äldre.
Uppföljningen av det nationellt satta miljökvalitetsmålet En god bebyggd miljö visar att det inte är
möjligt att nå målet till 2020 med i dag beslutade styrmedel. Många kraftfulla åtgärder, på såväl
nationell som regional och kommunal nivå, inom olika områden krävs för att komma närmare att
SCB.
Länsstyrelsen Uppsala län (2019). Analys av regional bostadsmarknad år 2019 för Uppsala län.
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.35db062616a5352a22a237ac/1560519510886/Analys%20av%20r
egional%20bostadsmarknad%20år%202019%20i%20Uppsala%20län.pdf [Hämtad 2019-10-30]
25
26
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nå målet. Det går inte att se en tydlig riktning för utvecklingen i miljön. Åtgärder som har genomförts
under de senaste åren har ännu inte fått genomslag på utvecklingstrenden för miljötillståndet, men
åtgärdsarbete pågår och ytterligare åtgärdsbehov är identifierade. Därmed bedöms
utvecklingsriktningen vara neutral. 27

Sammanfattning
Den ökade rörligheten och tillgängligheten i länet har många fördelar men ställer krav på utbyggnad
av långsiktigt hållbara transportmedel och ett mer jämställt och jämlikt nyttjande av dessa. De
nationellt satta transportpolitiska målen nås inte idag, varken nationellt eller i länet. Transporter
står idag för en stor del av länets utsläpp av växthusgaser och minskar inte i den takt som behövs
för att nå uppsatta mål.
Uppsala län är ett pendlande län. Andelen invånare som bor och arbetar i samma kommun minskar.
Arbetspendling över kommun- och länsgränser bidrar med arbetstillfällen och arbetskraft. Goda
förutsättningar att arbetspendla är därmed av stor vikt för en hållbart växande region och
arbetsmarknad.
Det finns en positiv trend för resandeutveckling och kollektivtrafikens marknadsandelar, men
måluppfyllelse bedöms i dagsläget utmanande. Vad gäller bostadsbyggande byggs historiskt sett
många lägenheter i Uppsala län, men det finns fortfarande ett underskott av bostäder som möter
de olika behov som finns.

Perspektiv och frågor som har lyfts fram
Ett starkt framträdande tema i aktualitetsprövningens dialoger var vikten av en tillgänglig
kollektivtrafik som en möjliggörande faktor, för att människor ska kunna bo och verka i länets olika
delar. Kollektivtrafiken ökar tillgängligheten till olika fysiska rum, och därmed till ekonomisk
utveckling, social inkludering och högre livskvalitet. Dess höga kapacitet och begränsade ytanspråk
ger effektivitet men kan också bidra till lägre miljöbelastning.
Infrastruktur för även övriga transporter lyftes, bland annat för näringslivets behov. Pendling inom
länet och till andra län ger större arbetsmarknad och kan underlätta för kompetensförsörjning.

Länsstyrelsen Uppsala län (2018). Regional uppföljning av miljökvalitetsmålen för Uppsala län 2018.
http://extra.lansstyrelsen.se/rus/SiteCollectionDocuments/Uppföljning%20och%20utvärdering/Uppföljning
%202018/RÅU%202018%20PDF/RÅU%202018%20Uppsala.pdf [Hämtad 2019-10-30]
27
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Målkopplingar
Globala mål ur Agenda 2030

Mål 11 handlar om att göra städer och bosättningar inkluderande, säkra,
motståndskraftiga och hållbara. Det innefattar delmål om att säkra bostäder till
rimlig kostnad, tillgängliggöra hållbara transportsystem och minska städers
miljöpåverkan. Delmål finns också kring att skydda kultur- och naturarv och
grönområden.

Målsättningar och inriktning på EU-nivå

EU-kommissionen driver flera initiativ som hjälper städerna att hantera framtida utmaningar inom
luftkvalitet, cirkulär ekonomi, klimatanpassning, kultur, digitalisering, bostäder, hållbar
markanvändning och naturbaserade lösningar och hållbar stadstrafik. Transportpolitiken är sedan
mer än 30 år tillbaka ett av gemenskapens politikområden. Frågan om ”hållbar rörlighet” ses få
större betydelse, med koppling till miljö- och klimatutmaningar.

Kopplade nationella mål

Miljökvalitetsmål om God bebyggd miljö. Det finns ett transportpolitiskt funktionsmål om
tillgänglighet och ett hänsynsmål om säkerhet, miljö och hälsa. Det finns vidare mål om arkitektur,
form och design som omfattar omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer. Det övergripande målet för
friluftslivspolitiken är att med allemansrätten som grund ge stöd åt människors möjligheter att
vistas i natur- och kulturmiljöer och att utöva friluftsliv.

Mål och åtaganden i nuvarande RUS

Mål finns kring att bygga bostäder för att komma ikapp behoven och för att möta
befolkningstillväxten. Det finns också mål att öka resorna i kollektivtrafiken och att fler väljer
kollektivtrafiken före bilen. Kopplade åtaganden finns om att planera och bygga bostäder, om att
möjliggöra en god bebyggd miljö, samt om att stärka sambanden mellan bebyggelseutveckling och
kollektivtrafik, gång och cykel.
Aktuella prioriteringar i länet
Miljö- och klimatrådets prioritering om Stads- och landsbygdsutveckling. Regionalt forums
prioritering om Hållbar samhällsutveckling och infrastruktur för minskad miljöpåverkan. Mål finns i
gällande Länstransportplan om minskade klimatgasutsläpp från transporter (minst 70 % lägre år
2030 jämfört med år 2010) och om att länsplanen ska bidra till effektiva och hållbara
godstransporter.
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Utbildning och livslångt lärande
Utbildning och livslångt lärande ger kompetens, egenmakt och förutsättningar till arbete och egen
försörjning. En inkluderande och växande arbetsmarknad ska ge utrymme för fler att bidra med sin
kompetens efter egen förmåga och förutsättningar. De områden som redovisas i detta kapitel är
centrala i relation till länets strategiska utvecklingsområde att vara en region för alla. I en region för
alla ska alla invånare ha tillgång till god utbildning och ett livslångt lärande.

Läget i länet
Grundskola och gymnasium
En kvalitativ skola som är trygg och stimulerande behövs för att ge goda kunskaper och socialt
sammanhang. En avklarad grundskola och gymnasieexamen är en av de grundläggande faktorerna
för hälsa och möjligheterna till högre utbildning eller arbete.
I Uppsala län var det totalt 15 procent av eleverna som inte gick ut grundskolan med behörighet till
gymnasiet år 2019. Det är en ökning på en procent sedan föregående år. Figurerna nedan visar andel
elever i åk 9 som var behöriga till yrkesprogram år 2019, uppdelat på kommun, samt trenden för
länet i stort. Vi kan se en svag negativ trend vad gäller behörigheten till gymnasiet, men att elever i
Uppsala län är behöriga till gymnasiet i högre utsträckning än riket i stort. Högst andel elever med
behörighet till gymnasiet bor i Knivsta och Uppsala. Lägst andel återfinns i Älvkarleby och Heby.

Figur 12: Elever i årkurs 9 som går ut
grundskolan med
gymnasiebehörighet, andel 2019. 28

Figur 13: Elever i årskurs 9 som går ut grundskolan
med gymnasiebehörighet, andel 2015-2019.29
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I RUS finns mål om att andelen gymnasieelever med examen inom 4 år ska överstiga 75 procent år
2020. Till år 2030 ska minst 80 procent ta examen inom 4 år. Fram till år 2017 ökade andelen med
gymnasiebehörighet i länet, vartefter den avtog. 2019 tog 68 procent av gymnasieeleverna examen
inom 4 år, vilket är tre procent mindre än år 2018 och även tre procent mindre än för riket i stort. Vi
är därmed längre ifrån att uppnå målet än tidigare år.

28
29
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Andelen gymnasieelever som tar examen inom 4 år skiljer sig mellan länets kommuner. Högst andel
återfinns i Östhammar, följt av Uppsala. De kommuner med lägst andel gymnasieelever med
examen inom 4 år är Heby respektive Enköping.

Figur 14: Gymnasieelever med examen inom 4 Figur 15: Gymnasieelever med examen
år, andel 2015-2019.30
inom 4 år uppdelat på kommun, andel.31
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Utbildningsnivån i länet32
Högutbildade har som grupp bättre hälsa än lågutbildade — ju högre utbildningsnivå desto bättre
hälsa. Samtidigt blir arbetsmarknaden allt tuffare för lågutbildade.33 En rapport från
Arbetsförmedlingen visar att bara fem procent av jobben på den svenska arbetsmarknaden kräver
kortare utbildning eller introduktion.34
Uppsala län har tillsammans med Stockholms län den största andelen individer med eftergymnasial
utbildning35 i Sverige. År 2018 hade över 47 procent av länsinvånarna i åldern 25-64 år en
eftergymnasial utbildning. Jämfört med andra stora län i Sverige är detta fem procentenheter högre
än Skåne, Västra Götaland och Västerbotten samt i viss mån Östergötland.
Skillnaden inom länet är stora. I Uppsala kommun har 57 procent av invånarna en eftergymnasial
utbildning (år 2018) och i Knivsta är det strax över hälften. I Enköping och Håbo har en tredjedel en
eftergymnasial utbildning, medan det i övriga länet är runt 25 procent.

Kolada.
Kolada.
32
Region Uppsala (2019). Uppsala läns ekonomi. Preliminärt analysunderlag till RUS 2020.
33
Folkhälsomyndigheten (2015). Utbildningsnivå och hälsa – hur hänger de ihop? Socioekonomiska skillander i
hälsa ur ett utbildningsperspektiv.
34
Arbetsförmedlingen (2018). Perspektiv på arbetsmarknadsläget för personer med kort utbildning.
35
I statistiken för eftergymnasial utbildning ingår individer med en eftergymnasial utbildning kortare än tre
år, individer med en eftergymnasial utbildning längre än tre år samt individer med forskarutbildning.
30
31
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Figur 16: Invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning uppdelat på
kommun, andel 2008-2018.36
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I samtliga kommuner har omkring hälften eller fler av befolkningen en gymnasieutbildning. I
åldrarna över 55 år är även grundskoleutbildning en dominerande utbildning, även om denna
grupp blir snabbt mindre i åldrarna under 55 år.
Uppdelningen mellan södra och norra delarna av länet går igen i utbildningsstrukturen. Uppsala
kommun är en kommun med många med eftergymnasial utbildning. Enköping och Håbo har en
högre utbildningsnivå jämfört med de norra kommunerna. Det finns även skillnader beroende på
ålder och födelseland.

Folkhögskolor och bildning
I Uppsala län finns två folkhögskolor: Wiks folkhögskola samt Biskops Arnö. 10 studieförbund är
verksamma i länet. De två största är ABF och Studiefrämjandet. Studieförbunden är verksamma på
olika platser i länet, men har störst verksamhet i Uppsala.
Totalt har studieförbundens verksamheter genom studiecirklar, kulturprogram och annan
gruppverksamhet anordnat dryga 26 500 arrangemang under 2018.

Sammanfattning
Utbildningsnivån och skolresultaten är generellt höga i Uppsala län jämfört med andra län i landet.
Det finns emellertid skillnader inom och mellan kommunerna. Skolresultaten har försämrats 2019
jämfört med föregående år och vi uppnår inte RUS-målet om att andelen med gymnasieexamen
inom fyra år ska överstiga 75 procent till år 2020.
Skillnader i utbildningsnivå och skolresultat har ofta samband med individfaktorer som social
bakgrund, kön och födelseland. Sambandet mellan social bakgrund, det vill säga föräldrars
utbildningsnivå, kulturella kapital, etc. och utbildningsresultat är särskilt väl belagt inom
forskningen.37 Ett viktigt utbildningspolitiskt mål är att skolan ska minska betydelsen av hemmets
Kolada.
Skolverket (2009). Vad påverkar resultaten i svensk grundskola? Kunskapsöversikt om betydelsen av olika
faktorer.
36
37
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påverkan och ge alla elever samma möjligheter att nå kunskapsmålen, vilket kommer till utryck i
det skolpolitiska målet om likvärdig skola.

Perspektiv och frågor som har lyfts fram
I aktualitetsprövningen lyftes att nuvarande mål och åtaganden kring utbildning och lärande
fortsatt ses som relevanta för den regionala utvecklingen.
Studieförbundens verksamhet möjliggör bildning genom hela livet och folkhögskolorna utgör en
viktig resurs i att ge människor möjlighet att kunna gå vidare i utbildningstrappan.

Målkopplingar
Globala mål ur Agenda 2030

Mål 4 handlar om att säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god
kvalitet och främja livslångt lärande.

Målsättningar och inriktning på EU-nivå

Europa 2020-strategin har mål om att förbättra utbildningsnivån, särskilt genom att sträva efter att
minska antalet elever som i förtid avbryter sin skolgång och genom att öka andelen 30–34 åringar
som har avslutat en eftergymnasial utbildning.
Kommissionen arbetar med initiativ för att skapa ett europeiskt utbildningsområde. Initiativen styrs
av en vision som ska gälla i hela EU. Ett första åtgärdspaket identifierar nyckelkompetenser för
livslångt lärande, digitala färdigheter, gemensamma värden och inkluderande utbildning.

Kopplade nationella mål

Mål om andel 18 till 24-åringar som inte avslutat gymnasiestudier och som inte studerar samt mål
om andelen 30 till 34-åringar som har minst en tvåårig eftergymnasial utbildning.38

Mål och åtaganden i nuvarande RUS

Mål finns kring gymnasieexamen samt åtaganden om att ge alla barn och unga en bra start i livet
och om livslångt lärande.

38

https://www.regeringen.se/sverige-i-eu/europa-2020-strategin/overgripande-mal-och-sveriges-nationellamal/ [Hämtad 2019-11-31]
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Arbetsmarknad och
kompetensförsörjning
Tillgång till arbete och kompetensförsörjning är centralt för individens, näringslivets och samhällets
utveckling. Det som presenteras i detta kapitel kopplar till två av länets strategiska
utvecklingsområden. Sysselsättning och goda förutsättningar till egen försörjning är centrala
aspekter för att vara en region för alla. I en nyskapade region behövs en kompetensförsörjning som
möter behoven i såväl företag, offentlig sektor och samhället i stort.

Läget i länet
Om inte annan referens anges så hänvisas här till Uppsala läns ekonomi – preliminärt analysunderlag
till RUS 202039 för mer information och referenser.

Sysselsättningsgrad
Att ha ett arbete är i flera avseenden en förutsättning för god hälsa.40 Sysselsättningsgraden visar
hur stor andel av den arbetsföra befolkningen som jobbar. Bilden nedan visar hur andelen
förvärvsarbetande såg ut år 2018 för åldersgruppen 20-64 år, uppdelat på kommun. Bland länets
kommuner arbetar flest i Knivsta, följt av Östhammar. Uppsala har lägst sysselsättningsgrad, vilket
till stor del drivs av kommunens många högskolestudenter. Näst lägst sysselsättningsgrad återfinns
i Älvkarleby. Sysselsättningsgraden i länet som helhet är 78,8 procent i jämförelse med rikets 79,5.41
Figur 17: Sysselsättningsgrad uppdelat på kommun, 2018.42
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Skillnaden mellan kvinnor och män i sysselsättningsgrad är liten i länet, ca 3 procent. Det finns
emellertid skillnader mellan kommuner. I Uppsala kommun är skillnaden mellan könen knappa 2
procent. I övriga kommuner finns det en tendens till att kvinnor i åldern 20–45 år har lägre
sysselsättningsgrad än män i motsvarande ålder. Även i åldersgruppen 65+ har kvinnor en lägre
Region Uppsala (2019). Uppsala läns ekonomi – preliminärt analysunderlag till RUS 2020.
Folkhälsomyndigheten (2015). Utbildningsnivå och hälsa – hur hänger de ihop? Socioekonomiska skillnader i
hälsa ur ett utbildningsperspektiv.
41
SCB.
42
SCB.
39
40
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sysselsättningsgrad än männen. För hela ålderskategorin 20-64 år är det störst skillnad i Älvkarleby
och Heby, där sysselsättningsgraden för män är 7 procent högre än sysselsättningsgraden för
kvinnor. Minst skillnad mellan könen är det i Uppsala och Håbo på strax över 2 procent.43

Utbildningsnivå och sysselsättning
Enligt Arbetsförmedlingens statistik har antalet inskrivna arbetslösa (25–64 år) med förgymnasial
utbildning fördubblats på tio år. Var tredje, dvs 34 %, av alla öppet arbetslösa (öppet arbetslösa och
i program) i Uppsala län har högst en förgymnasial utbildning. Av dessa är närmare två av tre födda
utanför Europa, och mer än varannan saknar fullständig grundskoleutbildning. 44
I samtliga kommuner är det en mindre skillnad i förvärvsgrad mellan utbildningsnivåerna
gymnasial, mindre än treårig eftergymnasial och tre år eller mer eftergymnasial utbildning.
Undantaget är Uppsala där förvärvsgraden för de med mindre än treårig eftergymnasial är avsevärt
lägre. Detta förklaras av heltidsstudenterna som inte slutfört sin utbildning på minst tre år.

Sysselsättning och födelseland
Förvärvsandelen varierar stort med avseende på födelseland. Sysselsättningen är högst bland
individer födda i Sverige och lägst för personer födda utanför Europa. Det är ett tydligt mönster att
ju mer utvecklat45 födelselandet är, desto större sannolikhet är det att individen är
förvärvsarbetande. För individer som kom till Sverige innan 2013 är sysselsättningsgraden nästan
lika hög som för svenskfödda personer.

Arbetslöshet
Arbetslösheten i Uppsala län är låg i jämfört med andra delar av landet. Omkring en fjärdedel av alla
arbetslösa har varit arbetslösa mindre än en månad. Vi kan dock se att arbetslösheten bland
ungdomar ökar. Vi ser också en fortsatt tendens till att allt fler utrikesfödda kvinnor har längre tider
i arbetslöshet. En stor andel av de arbetssökande är utrikesfödda och många av de arbetssökande
har högst en förgymnasial utbildning.46
En person som är 25 år eller äldre och som varit inskriven som arbetslös på Arbetsförmedlingen i
mer än 12 månader räknas som långtidsarbetslös. Ungdomar under 25 år räknas som
långtidsarbetslösa efter 6 månader. Tabellen nedan visar långtidsarbetslösa i åldersgruppen 16–64
år, årsmedeltal för år 2019.

SCB.
Arbetsförmedlingen (2019).
45
Hur utvecklat födelselandet är mäts utifrån Human Development Index (HDI), ett mått som jämför
välståndet i olika länder. HDI ger en sammanvägd bild av förväntad livslängd, utbildningsnivå och BNP.
46
Arbetsförmedlingen (2019)
43
44
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Tabell 1: Långtidsarbetslöshet uppdelat på kommun samt för län och riket, årsmedeltal
2019.47
Kommun/Region
Enköping
Heby
Håbo
Knivsta
Tierp
Uppsala
Älvkarleby
Östhammar
Uppsala län
Riket

Antal långtidsarbetslösa

Andel långtidsarbetslösa (%)
486
143
149
97
379
2 354
194
165
3 967
144 881

1,8%
1,8%
1,1%
0,9%
3,1%
1,6%
3,6%
1,3%
1,7%
2,3%

Äldre långtidsarbetslösa, flykting- och anhöriginvandrare, unga med svaga studieresultat och
personer med funktionsnedsättning är de grupper som har störst svårigheter att komma in på
arbetsmarknaden48. Långtidsarbetslösheten i länet visar en lätt nedåtgående trend sedan 2012.
2019 ligger andelen på knappa två procent, något lägre än för riket.
Unga som varken studerar eller arbetar riskerar långvarigt utanförskap från arbetsmarknaden. År
2017 var det 8 procent av unga i åldern 16–29 år som varken arbetade eller studerade i länet. Högst
andel återfinns i Älvkarleby och Tierp och lägst andel i Uppsala och Knivsta49. Riskfaktorer för att
varken arbeta eller studera är bland annat avsaknad av en fullständig gymnasieutbildning, utländsk
bakgrund, funktionsnedsättning, psykisk ohälsa och tidigt föräldraskap50.

Matchning på arbetsmarknaden
Sysselsättningsgrad och arbetslöshet ger en allmän bild av hur arbetsmarknaden fungerar. Ett mått
som ger en mer nyanserad bild av arbetsmarknaden är hur väl individens utbildning matchar det
yrke som denna arbetar i. Statistik och analys inom området är i en uppbyggnadsfas. En studie som
har tittat på gymnasialt yrkesutbildade i länet visar att det råder stora skillnader mellan gymnasiala
utbildningsgrupper vad gäller hur stor andel som arbetar inom yrken som matchar utbildningen –
med en relativt låg matchad förvärvsgrad bland exempelvis naturbruksutbildade, handel- och
administrationsutbildade, samt restaurang- och livsmedelsutbildade samt relativt hög matchad
förvärvsgrad bland exempelvis byggutbildade, VVS- och fastighetsutbildade, transportutbildade,
fordonsutbildade. Studien visar också att det råder en hög könsobalans inom flertalet
utbildningsgrupper, och att inom grupper med en klar minoritet av ett kön så är det vanligare att
dessa lämnar branschen. Kvinnor arbetar generellt i lägre utsträckning inom matchade yrken än
män. Överlag indikerar analysen att de som har utbildningar med höga matchade förvärvsgrader är

Arbetsförmedlingen.
Nordström, Skans, Eriksson & Hensvik (2017) Konjunkturrådets rapport 2017. Åtgärder för en inkluderande
arbetsmarknad. https://www.sns.se/aktuellt/atgarder-for-en-inkluderande-arbetsmarknad/ [Hämtad 201910-30]
49
SCB.
50
SOU 2017:9: Det handlar om oss – unga som varken arbetar eller studerar.
47
48
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efterfrågade på arbetsmarknaden, medan de som har utbildningar med låga matchade
förvärvsgrader efterfrågas i lägre utsträckning.51
Vidare visar Arbetsförmedlingens analyser att mer än var tredje arbetsgivare upplever
rekryteringsproblem, samtidigt som det är ett ökat antal arbetssökande som har svårigheter att
komma in på arbetsmarknaden.52

Pendling
Som nämnt i avsnittet för hållbara städer och samhällen är Uppsala län ett pendlande län. Länets
arbetsmarknad är beroende av pendlingen och drygt en tredjedel av alla som arbetar och bor i länet
pendlar till jobbet. Vidare är pendlingen ut ur länet stor och då främst till Stockholm. Ett perspektiv
på detta är att arbetsmarknaden är för liten i länet jämfört med andra län. Med andra ord, utan
möjligheten till arbete i annat län, skulle försörjningsförmågan urholkas betydligt för länets
invånare. Ett annat perspektiv är att vi ökar möjligheterna till kompetensförsörjning i länet via
arbetstagare som är bosatta i andra län. Att säkerställa goda möjligheter till arbetspendling är
därmed viktigt både vad gäller sysselsättningstillväxt och kompetensförsörjning.

Sammanfattning
Länet har marginellt lägre sysselsättningsgrad än riket i stort men också lägre arbetslöshet.
Sysselsättningsgrad och arbetslöshet varierar mellan kommuner och även utifrån kön, födelseland
och utbildningsnivå. Vi behöver minska sysselsättningsklyftorna i samhället, ta tillvara mångfaldens
potential och öka den sociala sammanhållningen.
Vidare råder det stora matchningsproblem på arbetsmarknaden och även en hög obalans vad gäller
kön inom flera utbildningsgrupper. Detta indikerar behovet av att minska könssegregeringen på
arbetsmarknaden och att de utbildningar som erbjuds bättre kopplar till arbetsmarknadens behov.
Tillgång till tillräcklig och kompetent arbetskraft, och att kompetensen hos alla länets invånare tas
tillvara, är av stor vikt för att länets organisationer och näringsliv ska kunna verka och utvecklas.
I tiden för fastställandet av denna nulägesanalys pågår coronakrisen. Spridningen av covid-19 och
samhällets reaktion har konsekvenser på samhällsekonomin och ekonomin i Uppsala län. Många
riskerar att bli arbetslösa då företagen minskar sin produktion. Antalet varsel och nyanmälda på
Arbetsförmedlingen har ökat kraftigt i länet sedan covid-19 började spridas. Med erfarenhet från
tidigare kriser så finns det anledningen att tro att inte alla varslade blir uppsagda. Under finanskrisen
blev 6 av 10 varslade uppsagda, och 3 av 10 blev arbetslösa.

Perspektiv och frågor som har lyfts fram
I aktualitetsprövningens dialoger har kopplingen mellan området och exempelvis hälsa och social
inkludering nämnts av flera. Även civilsamhällets möjligheter att bidra till arbete för en
inkluderande arbetsmarknad har lyfts. Därtill ses som centralt att synliggöra Uppsala läns
kommuners olika förutsättningar och behov.
Utmaningarna kring kompetensförsörjning har lyfts fram som en central fråga för såväl offentlig
sektor som för näringslivet. Att ha tillgång till kompetens i form av människor och kunskap är en helt
avgörande fråga för att kunna upprätthålla den offentliga sektorn och leverera välfärdstjänster, eller
51

Region Uppsala (2019). Rätt kompetens på rätt plats?

52

Arbetsförmedlingen (2019).
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om man som företag vill fortsätta att vara konkurrenskraftig på marknaden. En särskild utmaning
ligger också i det faktum att samtidigt som många branscher har svårt att rekrytera, står många
individer och grupper näst intill isolerade från arbetsmarknaden. Att stödja och underlätta
etableringen av arbetsintegrerade sociala företag (ASF) är en väg att optimera
tillbakagången/inträdet till arbete för individer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Detta
möjliggörs via samverkansplattformar, via kunskapsspridning och via former för ASF:er att delta i
offentliga upphandlingar.
Befintliga arbetstagare måste ges möjlighet till kompetensutveckling genom hela livet för att stärka
sina positioner inom befintligt yrke, men också för att bidra till en rörlig, flexibel och därmed stärkt
arbetsmarknad.

Målkopplingar
Globala mål ur Agenda 2030

Mål 8 handlar bland annat om att verka för full och produktiv sysselsättning med
anständiga arbetsvillkor.

Målsättningar och inriktning på EU-nivå

Europa 2020-strategin har målsättning om en höjning av sysselsättningsgraden för kvinnor och män
i åldrarna 20–64 år, bland annat genom ett ökat deltagande av ungdomar, äldre arbetstagare och
lågkvalificerade arbetstagare samt en bättre integration av lagliga migranter.
EU har identifierat att arbetskraftens produktivitet och förvärvsfrekvensen är avgörande faktorer för
Europas framtid och samhällets sammanhållning. EU:s sysselsättningsstrategi syftar till fler och
bättre arbetstillfällen men det är i första hand de nationella regeringarna som ansvarar för
sysselsättnings- och socialpolitiken.

Kopplade nationella mål

Mål om att en höjning av sysselsättningsgraden som främst ska ske i grupper med en svag förankring
på arbetsmarknaden, såsom unga och utrikes födda, och genom att motverka långa tider utan
arbete. Skillnaden i sysselsättningsgrad mellan kvinnor och män ska minska genom en ökning av
kvinnors sysselsättningsgrad. Mål om att öka den sociala delaktigheten genom att minska andelen
som är utanför arbetskraften (utom heltidsstuderande), långtidsarbetslösa eller
långtidssjukskrivna.

Mål och åtaganden i nuvarande RUS

Mål om ökad sysselsättning i länet, och åtaganden om att integreringen av nyanlända på
arbetsmarknaden behöver påskyndas samt om att möjliggöra egen försörjning på en jämställd,
jämlik och växande arbetsmarknad.
Aktuella prioriteringar i länet
I Regional överenskommelse om integration och etablering i Uppsala län 2019–2021 fastställs att
aktörernas samverkan ska prioriteras inom bland annat området arbete och utbildning.
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Produktion och näringsliv
Ett gott klimat för näringslivet är av stor vikt för att gynna utveckling, där olika typer av företag och
kreativa näringar ska känna stöd i att starta upp och växa. Det som lyfts i detta avsnitt är viktiga
aspekter i förhållande till länets strävan att vara en nyskapande region. En nyskapande region
förutsätter vissa utvecklingsfaktorer, så som ett brett urval av företag för att svara upp mot
invånarnas behov av service, handel och tjänster.

Läget i länet
I Uppsala län prioriteras stödet till näringslivets utveckling i två huvudsakliga spår: smart och
innovationsdriven tillväxt samt fler och växande företag. Det handlar bland mycket annat om att
stödja utvecklingen av regionens konkurrenskraftiga branscher och att utveckla det lokala
företagsklimatet.
Om inte annan referens anges så hänvisas till Uppsala läns ekonomi – preliminärt analysunderlag till
RUS 2020 för mer information och referenser.

Produktion och företagande
Uppsala läns bruttoregionprodukt, BRP, är den femte största i landet. Östergötlands och
Jönköpings län har jämstora BRP. Tas hänsyn till befolkningen i länet har Uppsala län den fjärde
största BRP per invånare i riket, efter Stockholms län, Västra Götalands län och Kronobergs län.
Figur 18: Förändring i omsättning och sysselsättning per bransch, 2013–2017.
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Ekonomins sektorer
Uppsala län har en i jämförelse med andra län liten privat sektor. Sedan 1990-talet har den privata
sektorns andel minskat från 75 procent till 70 procent, vilket skall jämföras med de andra stora länen
dom har haft en konstant andel omkring 80 procent.
Det är stora skillnader inom länet, med flera stora offentliga arbetsgivare i Uppsala kommun.
Bortsett från Enköping, med ett stort lasarett och regemente, har övriga kommuner en offentlig
sektor som motsvarar riksgenomsnittet. I Uppsala bidrar den privata sektorn, inklusive leveranser
till offentliga sektorns produktion, med omkring 65 procent av förädlingsvärdet och i Enköping
bidrar den med 70 procent. I övriga kommuner har den privata sektorn en andel på mer än 80
procent av förädlingsvärdet.

Näringslivets produktion och utveckling
Uppsala läns näringsliv uppvisar inga större avvikelse mot andra län. Byggindustrin och jordbruket
har en lite större andel av förädlingsvärdet och tjänstesektorns och tillverkningsindustrin en lite
mindre andel, jämfört med andra län.
Bilden nedan visar hur länets branscher har utvecklats under en 10-årsperiod. Storleken på bubblan
relaterar till antalet sysselsatta (i aktiebolag).
Inom life science-sektorn och inom
tillverkningsindustrin återfinns de globalt konkurrenskraftiga företagen.53
Figur 19: Företagens utveckling utifrån bransch, 2007-2016.

53

Näringslivsrapport beställd av Region Uppsala, siffror från SCB.
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Figur 20 visar hur olika företagsstorlekar (aktiebolag) har vuxit under en 10-årsperiod. Storleken på
bubblan relaterar till antalet sysselsatta. Det är framförallt i de små och medelstora företagen som
de flesta jobben uppstår.54
Figur 20: Företagens utveckling utifrån antal sysselsatta, 2007-2016
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Det finns en tillväxt med nystartade företag i länet och en ökning av antalet sysselsatta. Länets
aktiebolag hade den bästa tillväxten gällande förädlingsvärde och den näst största ökning av antal
anställda och omsättning mellan åren 2012–2015.
Från 1990 till 2018 skapades 34 700 jobb i länets småföretag (<50 anställda) och i övrigt näringsliv
(>50 anställda) skapades 17 400 jobb. 55
I tabellen nedan redovisas antalet anställda per näringsgren i länet och uppdelat på kommun. Flest
antal anställda återfinns inom vård- och omsorg samt utbildningssektorn.

54
55

Näringslivsrapport beställd av Region Uppsala, siffror från SCB.
Företagarna (2019). Småföretagarbarometern Uppsala län juni 2019.
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Tabell 2: Antal anställda per SNI-kod och kommun, 2017. 56

Tillväxtvilja och internationalisering
Tre av fyra av länets små och medelstora företag har tillväxtambitioner och tre av fyra företag vill
nyanställa. Hälften av företagen anser att hållbarhet i stor utsträckning påverkar företagens
konkurrenskraft och två av tre företag anger att de kommer att göra satsningar inom hållbarhet de
närmaste åren. Drygt vart sjätte företag i länet exporterar och var femte importerar varor och
tjänster. Av dem som inte har export uppger vart femte företag att deras produkter och tjänster har
potential på en internationell marknad. Det framgår av en tillväxtkartläggning av små och
medelstora företag som genomförts på uppdrag av Almi Företagspartner. Mätningarna visar på att
länet är en attraktiv plats att driva och utveckla sin affärsverksamhet på samt att vi har mycket goda
förutsättningar för innovation, företagande och entreprenörskap generellt.
Av småföretagen (företag med under 50 anställda) uppger nästan 9 av 10 företag i Uppsala län att
de vill växa. Det största tillväxthindret är brist på arbetskraft och 34 procent av länets småföretag
anger detta som det största hindret (genomsnitt nationellt är 29 procent).57

Besöksnäring
I länet växer besöksnäringen, sett till bland annat antal sysselsatta, antal arbetsställen och
nettoomsättning. I november 2018 var knappa 3400 personer förvärvsarbetande inom näringen.58

Länets livsmedelsproduktion
För att möjliggöra en miljömässigt hållbar livsmedelsproduktion enligt Agenda 2030 gäller det att
Uppsalaslättens bördiga jordar och regionens stora kunnande inom rområdet tas tillvara. En hållbar
Näringslivsrapport beställd av Region Uppsala, siffror från SCB.
Företagarna (2019). Småföretagsbarometern Uppsala län juni 2019.
58
Kontigo (2019). Indikatorer för besöksnäring i Östra Mellansverige.
https://www.visitostergotland.se/media/3563/indikatorer-2018.pdf [Hämtad 2019-10-30]
56
57
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produktion vilar på effektiv användning av resurser, hänsyn till ekosystemtjänster, minskad
miljöpåverkan och långsiktig ekonomisk bärkraft. För att realisera detta är en handlingsplan
framtagen med en arbetsgrupp kopplad till den för att driva arbetet framåt59. Handlingsplanen har
pekat ut fem prioriterade områden att jobba med initialt: Upphandling och logistik, Från jord till
bord, Kompetensförsörjning och arbetskraft, Samhällsutveckling och hållbar livsmedelsproduktion
och Förenkla för företag.

Sammanfattning
Näringslivet i Uppsala utvecklades starkt fram till och med 2019. Företag har växt, nya startats och
det finns en vilja bland företagen att fortsätta att utvecklas, växa och nyanställa. Länet visar som
helhet upp en stor branschbredd med tillväxt, flera globalt verksamma företag och hög andel
sysselsatta inom offentliga verksamheter. Länet har en konkurrensfördel genom två ledande
universitet och en stor offentlig sektor, vilket bidrar till att länet klarar konjunktursvängningar bättre
än många andra län.
Den statistik som redovisats och de slutsatser som dragits baseras på läget fram till och med 2019.
Näringslivet kommer lida stora konsekvenser av den minskade ekonomiska aktiviteten till följd av
coronakrisen. Många företag riskerar att gå i konkurs och i skrivande stund vittnar många bolag och
branscher om en stor oro. Arbetsförmedlingens statistik visar att de mest berörda branscherna lokalt
är hotell/konferens, industri/tillverkning/verkstad, transport, restaurang, handel och övrig service,
lokalvård och kultur/media. Statistiken visar även branscher med stora arbetskraftsbehov, vilka är
vård och omsorg, lager, sjukhusstäd, livsmedelshandel och matkasseleverantörer samt gröna
näringar.

Perspektiv och frågor som har lyfts fram
Dialoger med näringslivsföreträdare lyfter fortsatt behovet av att stimulera innovation och tillväxt
och ett gott företagsklimat. Här lyfts också att hela länets näringsliv behöver synas och stimuleras –
från Uppsalas kluster inom life-science, clean-tech och ICT, till exempelvis stark och modern
industrisektor i länets norra delar. Från tätortens koncentrering till landsbygdens mer utspridda
småföretagande, gröna näringar och starka entreprenörskultur.
Stor tilltro ställs till näringslivets förmåga att bidra med lösningar på samhällsutmaningarna, som
både är akuta och komplexa. Här har Uppsala en unik position med två starka lärosäten, där
samproduktion av kunskap mellan forskning och näringsliv skapar en gynnsam grogrund för
framväxt av nya hållbara företag och lösningsorienterade erbjudanden för globala marknader.
Sådan så kallad kunskapsdriven innovation och tillväxt bygger på mobilisering av näringsliv,
forskning, utbildning och offentlig beslutsfattning inom regionspecifika styrkeområden där länet
har särskilt goda förutsättningar.
Flera satsningar har gjorts för att ta tillvara potential och som bör fortsätta. Inom ramen för länets
utvecklingsagenda mobiliseras aktörer kring styrkeområden som avancerad produktion och
material, gröna näringar med fokus på livsmedel, energi- och miljö genom bl.a. satsningar på STUNS
Energi och Green Innovation Park samt life-science, där uppbyggnaden av en testmiljö för utveckling
av biologiska läkemedel vid Testacenter, med stöd av regeringen. Satsningar pågår vidare för att
stärka Tech-branschen i länet och att attrahera talanger genom en mer professionell
mottagningskapacitet. Inom besöksnäringen har länet tagit ett stort kliv framåt i samverkan och
59

Länsstyrelsen Uppsala län (2018). ÄT UPPsala län – Handlingsplan för hållbar livsmedelsproduktion.
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affärsutveckling, bland annat genom stöd från Tillväxtverket och programmet hållbar
produktutveckling.
Näringslivet i Uppsala län växer starkt, med många nystartade företag och en snabb ökning av
antalet sysselsatta. Rankningar visar att Uppsala är en av Europas mest innovativa regioner. I länet
finns flera världsledande företag och branscher. Länets näringsliv står även sig starkt i jämförelse
med övriga riket och Länet har en stark tillväxt inom alla branscher.
GEM-Rapporten visar också att entreprenörsviljan är starkast i Uppsala sett till hela landet, samt att
Uppsala är ett av de län som är kunskapsintensivt med en betydande andel högteknologisk industri
och potential för teknikbaserat nyföretagande.
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Målkopplingar

Globala mål ur Agenda 2030

Mål 8 handlar om att verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt. Mål 2
behandlar tryggad livsmedelsförsörjning och ett hållbart jordbruk.

Målsättningar och inriktning på EU-nivå

Hållbar tillväxt är ett av EU:s främsta mål. Fokus ligger på små och medelstora företag vilka utgör 99
% av alla företag i EU. Flera åtgärdsprogram har antagits i syfte att öka små och medelstora företags
konkurrenskraft genom forskning och innovation samt att förbättra deras tillgång till finansiering.
Europa 2020 är EU:s gemensamma strategi för tillväxt och sysselsättning. Strategin har tre
övergripande prioriteringar: smart tillväxt, hållbar tillväxt och tillväxt för alla.

Kopplade nationella mål

Europa 2020 är EU:s gemensamma strategi för tillväxt och Sveriges nationella reformprogram för
2018 är främst baserat på regeringens förslag till åtgärder och reformambitioner.
Reformprogrammen återspeglar även de övergripande prioriteringarna för den ekonomiska
politiken i EU som Europeiska rådets ställde sig bakom i mars 2018: Ökade investeringar för att
främja den ekonomiska återhämtningen och öka långsiktig tillväxt; strukturreformer för
inkluderande tillväxt, konvergens mot högre levnadsstandard och konkurrenskraft; samt
ansvarsfull finanspolitik för att främja hållbarhet och konvergens.
Nationellt är flera strategier och finansieringsverktyg kopplat till att förverkliga uppsatta mål såsom
Nationella innovationsstrategin, Exportstrategin, Livsmedelsstrategin, Strategi för hållbar regional
tillväxt och attraktionskraft, Strategi för hållbar besöksnäring samt EU:s strukturfonder och
Landsbygdsprogram m.fl.

Mål och åtaganden i nuvarande RUS

Mål om att öka antalet globalt konkurrenskraftiga innovativa företag samt nystartade företag i
länet. Åtaganden om att koppla samman konkurrenskraftiga företag och branscher och om att
skapa ett gott företagsklimat, stödja fler företag att bli internationellt verksamma samt kring att
underlätta för nya etableringar och investeringar. Därtill finns åtaganden om att utveckla samspelet
mellan länets alla delar och utveckla destinationer för en stärkt och hållbar besöksnäring.
Mål om ökat produktionsvärdet från jordbruk- och trädgårdssektorn och särskilt från ekologiska
livsmedel samt åtagande om att säkra en långsiktigt hållbar livsmedelsförsörjning.
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Jämlika förutsättningar och inkludering
Jämlika förutsättningar och inkludering handlar i grunden om demokrati och mänskliga rättigheter.
Det är också ett centralt perspektiv i förhållande till länets förutsättningar att vara en region för alla.
Att motverka socialt och ekonomiskt utanförskap är av stor vikt för en god hälsa hos länets invånare.
I en region för alla ska hela Uppsala län präglas av ett gott samhällsklimat som är öppet och
inkluderande, med hög tillit och stark demokrati.

Läget i länet
Ekonomisk jämlikhet och fattigdom
Det finns inte några givna kriterier en person ska uppfylla för att betraktas som fattig, eller någon
entydig definition av hur fattigdom och ekonomisk utsatthet ska mätas. Vedertagna och definierade
begrepp som brukar användas är absolut och relativ fattigdom. Absolut fattigdom definieras
internationellt av bland andra Världsbanken som en inkomst som understiger två amerikanska
dollar. I Sverige fyller dock detta mått ingen funktion eftersom i princip alla har inkomster som
överstiger den globala fattigdomsgränsen. Låg inkomststandard, som är ett absolut mått, används
istället i Sverige för att klassa hushåll med låga inkomster. Måttet beskriver hur väl hushållets
inkomster räcker för att betala nödvändiga omkostnader som boende, hemförsäkring, barnomsorg,
lokala resor och så vidare. Låg inkomststandard innebär att inkomsterna inte räcker för att betala
för dessa levnadsomkostnader. I Sverige är det 6 procent av befolkningen som har låg
inkomststandard.60
I länder med hög levnadsstandard, liksom Sverige, är det vanligt att använda relativa mått för att
beskriva människors ekonomiska situation. Ekonomisk standard definieras då i relation till
omgivningen och resten av samhället.
Relativ fattigdom är alltså ett mått på inkomstojämlikhet, och definieras som att ha en inkomst
som understiger 60 procent av rikets medianinkomst. För Uppsala län ligger denna andel på 20,5
procent år 201861. Det är ökning med 1,5 procent sedan 2017. Vad gäller riket var andelen 21 procent
år 2018.
Ginikoefficienten är ett annat mått på jämlikhet. Koefficienten har ett värde mellan noll (0) och
hundra procent (1) där 0 innebär att alla individer har exakt lika stora tillgångar (det vill säga total
jämlikhet) medan 1 innebär att en enstaka individ har samtliga tillgångar (total ojämlikhet). Måttet
bygger på sammanräknad förvärvsinkomst. Uppsala län har en Ginikoefficient på 0,415 (år 2018),
vilket kan jämföras med rikets 0,40762. Det innebär att den ekonomiska ojämlikheten är något större
i Uppsala län än för riket i stort.

Tillit och förtroende
Ett mål i nuvarande RUS är att tilliten bland länets invånare ska öka till 2020. Ett öppet
samhällsklimat och en hög tillit är grundläggande för att skapa trygga och attraktiva samhällen, ger
motståndskraft mot sociala påfrestningar och motverkar utanförskap.

SCB (2017). Att mäta fattigdom. https://www.scb.se/hitta-statistik/artiklar/2017/Att-mata-fattigdom/
[Hämtad 20-03-26]
61
Kolada.
62
Ibid.
60
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I länet svarar 76 procent av den vuxna befolkningen att de tycker att man i allmänhet kan lita på de
flesta människor. Personer med eftergymnasial utbildning har störst tillit till andra människor och
de som har grundskola som högsta utbildningsnivå lägst tillit (84 procent jämfört med 70 procent).
Nära varannan person med kort utbildning uppger att de har svårt att lita på sina medmänniskor
och samma andel gäller för personer som är födda utanför Europa. Av utrikes födda personer i
Uppsala län är det ca 62 procent som anger att man kan lita på de flesta människor, jämfört med ca
79 procent för personer födda i Sverige. Skillnader i tillit är även påtagliga mellan kommuner med
olika socioekonomisk struktur. När man frågar om tilliten till de som bor i närområdet, är siffran
betydligt högre, ca 93 procent.63 Bland unga i länet är tilliten väsentligt lägre, varav endast 54
procent svarar att de tycker att man i allmänhet kan lita på de flesta människor.64
Förtroendet för folkvalda politiker ligger på relativt låga nivåer, nationellt och i Uppsala län. En
positiv trend kan emellertid skönjas. Högst förtroende finns för våra förtroendevalda i riksdagen,
som fyra av tio invånare har förtroende för. Figuren nedan visar förtroendet för region- och
kommunpolitiker i länet.
Figur 21 och 22: Invånarnas förtroende för region- och kommunpolitiker, 2017.65
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Delaktighet och valdeltagande
Det finns tydliga skillnader i valdeltagande mellan olika befolkningsgrupper. Enligt SCB:s
valundersökning är andelen röstande betydligt lägre bland ensamstående, personer med lägre
utbildningsnivå, låginkomsttagare, arbetare, arbetslösa och personer utanför arbetsmarknaden
samt unga och utrikes födda. Det finns även en skillnad mellan könen, kvinnor röstar i något högre
grad än män.66
Sedan 2002 råder en positiv trend både i länet och riket vad gäller valdeltagande till
kommunfullmäktige. Uppsala län har ett högre deltagande än riket i stort, 86 procent i länet

Region Uppsala (2017). Befolkningsundersökningen Liv och hälsa 2017.
Region Uppsala (2017). Befolkningsundersökningen Liv och hälsa ung 2019.
65
Region Uppsala (2017). Befolkningsundersökningen Liv och hälsa 2017.
66
SCB (2012). Högre och mer jämlikt valdeltagande. https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efteramne/demokrati/allmanna-val/allmanna-val-valdeltagandeundersokningen/pong/statistiknyhet/allmannaval-valdeltagandeundersokningen-2010/ [Hämtad 2019-10-31]
63
64
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respektive 84 procent, sannolikt på grund av sin demografiska profil. Valdeltagandet varierar mellan
kommunerna, varav Heby har lägst valdeltagande och Knivsta högst.
Figur 23: Valdeltagande till kommunfullmäktige 1992-2018.67
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Upplevd trygghet
De allra flesta unga känner sig alltid eller oftast trygga. Det finns emellertid skillnader mellan könen,
ålder och kommun. Trenden är negativ, framförallt vad gäller ute på stan eller i centrum.68
Även hos den vuxna befolkningen är trenden negativ och det finns skillnader mellan könen, ålder
och kommun. Fyra av tio kvinnor och en av tio män har ibland eller ofta av rädsla avstått från att gå
ut ensam.69

Kulturvanor
Ett rikt och inkluderande kultur- och föreningsliv bidrar till social samvaro och ger invånarna
möjlighet till livskvalitet livet igenom. En rapport från Myndigheten för kulturanalys visar att
kulturdeltagandet är fortsatt högt i den svenska befolkningen. Det finns skillnader mellan olika
grupper i samhället, samt geografiska skillnader. Utbildning och inkomst har starka samband med
kulturvanor. Även ålder, kön, upplevd hälsa och livstillfredställelse har betydelse. Kvinnor är
generellt sett mer aktiva än män och yngre är generellt sett mer kulturaktiva än äldre, men det är
beroende av kulturaktivitet. Lägre självupplevd hälsa och lägre livstillfredställelse verkar ha
samband med lägre kulturdeltagande inom alla olika områden.70
Kulturutbudet är rikt och varierat i Uppsala län. I länet finns institutionsteatrar, orkesterinstitutioner
och flera museer. Varje kommun har välbesökta bibliotek. Vidare har Uppsala län en föreningsaktiv
befolkning. Vanligast är medlemskap i fackförening, idrottsförening och bostadsförening.71

SCB.
Region Uppsala (2019). Befolkningsundersökningen Liv och hälsa ung 2019.
69
Region Uppsala (2017). Befolkningsundersökningen Liv och hälsa 2017.
70
Myndigheten för kulturanalys (2019). Kulturvanor i Sverige 1989-2018. https://kulturanalys.se/wpcontent/uploads/2019/07/kulturvanor-i-sverige-1989-2018-2.pdf [Hämtad 2019-09-05]
71
Regionfakta. http://www.regionfakta.com/uppsala-lan/kultur-och-fritid/ [Hämtad 20-03-26]
67
68
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Framtidstro
En god framtidstro är av stor vikt både för individen och för samhället. Region Uppsalas
befolkningsundersökningar Liv och hälsa 2017 och Liv och hälsa ung 2019 visar att cirka 8 av 10
vuxna och unga har en positiv tro på framtiden för personlig del. Det finns dock skillnader mellan
grupper.
Figur 24 illustrerar skillnader mellan grupper för elever i årkurs 9. Notera att statistiken är på
CDUT-nivå72, och inte endast anger Uppsala läns ungdomar.
Vi kan se att en ljus framtidstro är vanligare bland pojkar, unga utan någon funktionsnedsättning,
heterosexuella och unga som inte alls är oroliga för sin familjs ekonomi. Att ha flera
funktionsnedsättningar och att vara mycket orolig för sin familjs ekonomi verkar ha störst negativ
inverkan på ungas framtidstro.

Figur 24: Framtidstro bland elever i årskurs 9, CDUT 2019.73

Sammanfattning
Den relativa fattigdomen i länet har ökat något men ligger under andelen för riket i stort. Den
ekonomiska ojämlikheten är något större i Uppsala län än för riket. Majoriteten av länets invånare
har en ljus framtidstro och tillit till andra människor, men skillnaderna är påtagliga mellan
kommuner och grupper. Det finns vidare tydliga skillnader i valdeltagande mellan olika grupper,
samtidigt som både valdeltagandet och förtroendet för region- och kommunpolitiker ökar. Den
upplevda tryggheten har minskat både hos den vuxna befolkningen och bland ungdomar.

72
73

CDUT är ett samarbete mellan Region Uppsala, Region Sörmland, Region Västmanland samt Region Örebro.
CDUT 2019. Mår alla bra? Ojämlikhet i hälsa i nionde klass.
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Perspektiv och frågor som har lyfts fram
Ökande klyftor, social inkludering och integration har varit ett genomgripande tema vid flera samtal
kring utmaningar och möjligheter i länet. I dialoger med civilsamhällesorganisationer har det
handlat om arbete, bostad och språk men också om kultur och att möta alla människor på lika
villkor. Den sociala inkluderingen ses som viktig för framtidstro och hälsa, samt för social
sammanhållning och samhällets motståndskraft.
Kultur och bildning kan bidra till öppna mötesplatser. Hälften av länets kommuner har skapat nya
kulturhus/rum för kultur under de senaste åren.

Målkopplingar
Globala mål ur Agenda 2030

Mål 1, 5 och 10 handlar om minskad ekonomisk fattigdom och
ojämlikhet men handlar också om frihet, inflytande, delaktighet och
jämställdhet genom social, ekonomisk och politisk inkludering. Mål
10 och 16 behandlar grundläggande rättigheter och ett lyhört och
representativt beslutsfattande.

Målsättningar och inriktning på EU-nivå

Europa 2020-strategin har mål om att främja social delaktighet, framför allt genom
fattigdomsminskning, genom att sträva efter att åtminstone 20 miljoner människor ska komma ur
en situation där de riskerar att drabbas av fattigdom och social utestängning. Jämställdhet mellan
kvinnor och män är en av EU:s värdegrunder. Kampen mot fattigdom och social utestängning är en
viktig politisk prioritering för EU.

Mål och åtaganden i nuvarande RUS

Jämställdhet och ökad jämlikhet i förutsättningar och hälsa är en utgångspunkt för den regionala
utvecklingsstrategin. Sociala skillnader ska minska och bidra till ett stabilare och tåligare samhälle.
Mål finns kring minskade skillnader i hälsa och tillit. Åtaganden finns om att ge förutsättningar för
öppna och inkluderande mötesplatser.
Aktuella prioriteringar i länet
Rådet för social hållbarhet har Hälsa, trygghet och goda livsvillkor i socioekonomiskt utsatta områden
som ett prioriterat område.
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Hälsa och välbefinnande
God hälsa och välbefinnande är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin
fulla potential och bidra till samhällets utveckling. Människors hälsa påverkas av ekonomiska,
ekologiska och sociala faktorer.
Följande kapitel presenterar nuläget kopplat till hälsa och välbefinnande hos länets invånare. En
god hälsa och välbefinnande är centrala aspekter i en region för alla och en förutsättning för att
kunna leva ett gott liv.

Läget i länet
Den nationella Kommissionen för jämlik hälsa menar att hälsa uppkommer inom sju centrala
livsområden: det tidiga livet; kompetenser, kunskaper och utbildning; arbete, arbetsförhållanden
och arbetsmiljö; inkomster och försörjningsmöjligheter; boende och närmiljö; levnadsvanor samt
kontroll, inflytande och delaktighet.
Region Uppsala har i uppdrag att kartlägga och förmedla kunskap om hälsoläget i regionen och
hälsans bestämningsfaktorer. Kunskaperna kommer främst från registerdata, nationella
undersökningar samt befolkningsundersökningarna Liv och hälsa och Liv och hälsa ung.
Här presenteras siffror för hälsa och välmående på ett övergripande plan, samt statistik inom
områdena det tidiga livet samt levnadsvanor. Om inte annan referens anges så kommer statistiken
från Region Uppsalas befolknings-undersökningar Liv och hälsa 2017 samt Liv och hälsa ung 2019.

Det tidiga livet
Trygga och goda uppväxtvillkor är avgörande för barns och ungdomars hälsa och för folkhälsan på
lång sikt. Familjeförhållanden, skolförhållanden och fritidsförhållanden är viktiga
bestämningsfaktorer för barns hälsa. Barn som lever i familjer med långvarigt
socialbidragsberoende har sämre hälsa än barn i genomsnitt. Uppföljning av barns och ungas hälsa
över tid och faktorer som påverkar hälsan är därmed viktiga instrument för att främja hälsa och
förebygga ohälsa i länet.
År 2018 levde 9 procent av länets barn i ekonomiskt utsatta hushåll. Det finns skillnader mellan
länets kommuner. Lägst andel barn som lever i ekonomiskt utsatta hushåll återfinns i Knivsta. Störst
andel bor i Uppsala och Tierp.
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Figur 25: Andel invånare 0–19 år i ekonomiskt utsatta hushåll uppdelat på
kommun, 2018.74
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Andelen ungdomar i Uppsala län som trivs i skolan minskar. Figur 26 nedan visar ett tydligt
trendbrott år 2013. På frågan hur man trivs i skolan ökade andelen elever som svarade att de mår
bra eller mycket bra fram till 2013, för att därefter sjunka. Skillnaderna har även ökat mellan pojkar
och flickor. Vad som bidragit till trendbrottet, om det är kopplat till faktorer i skolan eller faktorer
runt omkring, vet man inte säkert. Potentiella förklaringar som lyfts utifrån dessa resultat är en
kombination av både inre och yttre faktorer: reformen av betygssystemet 2011 och att sociala
medier blev allt vanligare runt samma tid.
Figur 26: Andel elever som trivs i skolan, 2005–2019.75
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Levnadsvanor: tobak och alkohol
Under senare år har det varit en positiv utveckling för både unga och vuxna vad gäller alkohol och
tobak. Allt fler unga säger sig inte röka eller dricka alkohol, och hos den vuxna befolkningen har
andelen rökare halverats sedan 2000. Även andelen riskkonsumenter av alkohol har minskat något.

74
75

Kolada.
Region Uppsala (2019). Befolkningsundersökningen Liv och hälsa ung 2019.
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Levnadsvanor: fysisk aktivitet och matvanor
Som fysisk aktivitet räknas både fysisk träning och vardagsaktiviteter såsom promenader, cykling
och trädgårdsarbete. Två av tre vuxna, oavsett kön, når den nationellt rekommenderade nivån för
fysisk aktivitet. Andelen skiljer sig inte mellan män och kvinnor. Bland unga gäller att knappt hälften
är tillräckligt fysiskt aktiva. Det är fler killar än tjejer som rör sig tillräckligt, och färre hos de som är
utanför Sverige än de som är födda i landet.
Det är vanligare med låg fysisk aktivitet på fritiden bland personer med sämre socioekonomiska
förutsättningar samt bland personer med funktionsnedsättning. Detsamma gäller ohälsosamma
matvanor som är en av de största riskfaktorerna för ohälsa. Endast 8 procent av kvinnorna och 5
procent av männen i länet når den nationella rekommendationen för goda matvanor om frukt eller
grönsaker. Det är inga större skillnader mellan olika åldersgrupper.

Sexuell och reproduktiv hälsa
Gonorré ökar i länet, både kvinnor och män smittas. Länge har huvudsakligen gruppen män som har
sex med män (MSM) varit de som smittas, nu ökar smittan i huvudsak bland kvinnor. Fler smittas
utomlands. Antalet smittade med klamydia har legat mellan 1200 och 1500 per år och de senaste
åren har tendensen varit nedåtgående. Syfilis förekommer i fortsatt låg utsträckning i länet, i
huvudsak är det män som smittas. Hiv har i huvudsak överförts heterosexuellt och fördelningen
mellan könen har sett olika ut, en majoritet har smittats utomlands. Antalet nya fall av HIV har
varierat mellan 8 och 27 under den senaste tioårsperioden.

Hälsa och välbefinnande – övergripande indikatorer
Medellivslängden har en positiv trend för båda könen i länet såväl som riket. Medellivslängden för
kvinnor i Uppsala län är 84,7 år (2018). Män i länet lever i genomsnitt 81 år. Gapet mellan könen
minskade fram till perioden 2008–2012 men är därefter på samma nivåer.76
Sjukpenningtalet77 har ökat från 2010 till 2016. Ökningen gällde båda könen men betydligt mer för
kvinnorna då gapet blev störst 2016. 2017 vände trenden neråt och gapet stabiliserades.
Skillnaderna mellan könen är fortfarande betydande. 2019 uppgick sjukpenningtalet till 12,5 för
kvinnor respektive 6,5 för män.
Ett av målen i RUS är att den självskattade hälsan ska öka och skillnader mellan grupper ska
minska. Det finns skillnader vad gäller den självskattade hälsan78 i länet, mellan kommuner och
mellan befolkningsgrupper. Det gäller såväl hos unga som hos den vuxna befolkningen. För den
vuxna befolkningen är det tre av fyra invånare som anger att de mår bra. Här är trenden ganska
stabil. För unga är det 70 procent som svarar att de mår bra. För unga syns en tydligt negativ trend
och skillnaden mellan könen ökar, varav flickor i minst utsträckning uppger att de mår bra. 2019
bestod skillnaden i 20 procentenheter. Figur 27 illustrerar utvecklingen av självskattad hälsa bland
unga.

Kolada.
Sjukpenningtalet är antal utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning eller
rehabiliteringspenning, per registrerad försäkrad i åldrarna 16-64 år. Till registrerade försäkrade räknas den
som bor eller arbetar i Sverige. Alla dagar är omräknade till "heldagar", t.ex. två dagar med halv ersättning blir
en heldag. Dagar med sjuklön från arbetsgivare ingår inte i sjukpenningtalet.
78
Självskattad hälsa baseras på frågan ”Hur mår du i allmänhet?” och bedöms täcka in psykisk såväl som fysisk
hälsa. Andelen med god självskattad hälsa innefattar de som svarat att de mår ganska bra eller mycket bra.
76
77
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Figur 27: Andelen unga i åk 7, 9 och åk 2 på gymnasiet med god självskattad
hälsa, 2005–2019.79
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Den psykiska hälsan är grunden för vårt välbefinnande, vår hälsa och vår funktionsförmåga.
Psykisk hälsa används ofta som ett paraplybegrepp som omfattar både god (positiv) psykisk hälsa
och psykisk ohälsa. Begreppet kan vara svårt att förklara men kortfattat handlar det om hur vi mår
och trivs med livet.
I Region Uppsalas Liv och hälsa ung 2019 finns frågebatterier som kan mäta psykisk hälsa såväl som
psykisk ohälsa. En analys gällande den psykiska hälsan och ohälsan bland unga i länet som gjordes
av Region Uppsala 2019 visar att den psykiska hälsan är ojämlik och att det finns betydande
skillnader mellan grupper. Resultaten visar att symptom på psykisk hälsa och ohälsa varierar utifrån
kön, om man är född i Sverige eller utomlands, funktionsnedsättning, socioekonomiska
förhållanden och sexuell läggning. Socioekonomiska förhållanden har ett särskilt starkt samband
med psykisk hälsa och ohälsa där unga som är oroliga för sin familjs ekonomi mår flera gånger sämre
än unga som inte alls är oroliga för familjens ekonomi.80
Figur 28 nedan är en dimensionsanalys av psykisk ohälsa81 och psykisk hälsa82 hos unga i Uppsala
län. Den illusterar att den största andelen unga, 50 procent, inte har några betydande problem vad
gäller psykisk ohälsa men ändå inte har ett särskilt högt välbefinnande.

Region Uppsala (2019). Befolkningsundersökningen Liv och hälsa ung 2019.
Region Uppsala (2019). Psykisk hälsa och ohälsa bland unga i Uppsala län. Rapport.
81
Med
psykisk
ohälsa
menas
här
känslomässiga
besvär,
uppförandeproblem,
hyperaktivitet/koncentrationssvårigheter och problem med kamratrelationer. Detta mäts med SDQ – ett
frågebatteri för att mäta psykisk ohälsa bland barn och unga, en metod som används både som stöd för
kliniska bedömningar och i forskning i Sverige och internationellt.
82
Psykisk hälsa har mätts med MHC, ett bedömningsinstrument som mäter psykisk hälsa genom att identifiera
symptom på positiva känslor och ett välfungerande liv.
79
80
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Figur 28: Dimensionsanalys psykisk hälsa respektive ohälsa.83

Sammanfattning
Folkhälsan i länet är överlag god. Tre av fyra länsinvånare skattar sin hälsa som bra,
medellivslängden ökar och allt färre röker och dricker alkohol. Hälsan är dock ojämlik och varierar
mellan länets kommuner och grupper av människor. En oroväckande utveckling är att länets
ungdomar mår allt sämre och trivs sämre i skolan. Det är en utveckling vi behöver motverka. Att
främja en jämlik hälsa har inte bara ett egenvärde. Det finns stora vinster, både mänskligt och
ekonomiskt, med att så tidigt som möjligt identifiera och behandla fysisk och psykisk ohälsa hos
barn, unga och vuxna.
Hur den pågående pandemin med covid-19 kommer att påverka folkhälsan i länet är för tidigt att säga.
Analyser av tänkbara folkhälsokonsekvenser av coronakrisen på kort sikt och på lång sikt pågår
nationellt och i länet. Det finns en stor risk att omfattande sociala restriktioner, individuella
ekonomiska effekter och samhällsekonomiska effekter kommer påverka invånarnas hälsa,
levnadsvanor och livsvillkor. Med de ekonomiska konsekvenserna som uppstår i samband med covid19 finns en ökad risk för att skillnader i hälsa mellan olika grupper blir större. Folkhälsomyndigheten
lyfter vikten av att följa hälsoutvecklingen för att förebygga ohälsa och hälsoskillnader till följd av till
exempel arbetslöshet och ekonomisk utsatthet.84

Perspektiv och frågor som har lyfts fram
Aktualitetsprövningen bekräftar i stort att detta innehåll är fortsatt relevant. I dialoger med
sakkunniga har det framkommit att i en revidering av RUS behöver komplettering och ytterligare
fokus ligga på vikten av att bygga och utveckla hälsofrämjande samhällen och miljöer, vilka
underlättar fysisk aktivitet och goda levnadsvanor i vardagen och där det finns trygga, inkluderande

Region Uppsala (2019). Psykisk hälsa och ohälsa bland unga i Uppsala län. Rapport.
Folkhälsomyndigheten (2020). En god hälsa överlag men skillnader mellan grupper.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/mars/en-god-halsa-overlag-menskillnader-mellan-grupper/ [Hämtad 20-04-08]
83
84
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och attraktiva mötesplatser. Det finns ett ökat fokus på hur ett samhälle genom detta kan stärka
barn och ungas psykiska hälsa och därigenom förebygga ohälsa.
Hälso- och sjukvården presterar på många sätt bra. Behandlingsresultaten för många
sjukdomstillstånd är mycket goda i en internationell jämförelse. Samtidigt har vi stora utmaningar.
Antalet äldre kommer att fortsätta öka samtidigt som kraven på hälso- och sjukvården ökar. Den
medicinska och medicintekniska utvecklingen kräver finansiering. Ojämlik hälsa är en utmaning,
med sämre förutsättningar i vissa grupper samt för vissa stads- och länsdelar. Pressen på
välfärdssystemen är stor samtidigt som möjligheterna till resursförstärkning är begränsat. Som en
följd är trycket på effektivisering en ständigt aktuell fråga.
Samtidigt som invånarnas vårdbehov ökar har tillgängligheten, inte minst inom sjukhusvården,
försämrats de senaste åren. Det har medfört långa väntetider och brist på vårdplatser inom vissa
områden. Den största anledningen till detta är den medarbetarbrist som finns inom vården och en
pressad ekonomisk situation. Här är Akademiska sjukhuset hårt drabbat men bristen på personal
påverkar även andra delar av hälso- och sjukvården och omsorgen.
Den psykiska ohälsan har försämrats under senare år. Det belastar välfärdssystemen och påverkar
förutsättningarna för utveckling i länet. Sedan 2014 är psykiatriska diagnoser den vanligaste
orsaken till sjukskrivning.
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Målkopplingar
Globala mål ur Agenda 2030

Mål 3 handlar om att säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i
alla åldrar.

Målsättningar och inriktning på EU-nivå

Hälsopolitiken har fått ökad betydelse i EU och många av unionens mål är kopplade till
medborgarnas hälsa och välbefinnande. Lissabonfördraget fastslog att ”en hög hälsoskyddsnivå för
människor ska säkerställas vid utformning och genomförande av all unionspolitik och alla
unionsåtgärder”. Medlemsstaterna fortsätter att ha huvudansvaret men exempel på EU-initiativ är
hälsostrategin ”Hälsa för tillväxt” och Folkhälsoprogrammet.

Kopplade nationella mål

Det övergripande nationella målet för folkhälsopolitiken är att skapa samhälleliga förutsättningar
för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en
generation. För att uppnå det övergripande arbetet ska insatser ske inom åtta målområden: det
tidiga livet; kompetenser, kunskaper och utbildning; arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö;
inkomster och försörjningsmöjligheter; boende och närmiljö; levnadsvanor samt kontroll,
inflytande och delaktighet.

Mål och åtaganden i nuvarande RUS

Mål om god och jämlik hälsa. Åtaganden om att ge alla barn och unga en bra start i livet, samt om
utbildning och sysselsättning. Även åtagande om att främja hälsosamma och hållbara levnadsvanor
och säkerställa en hälso- och sjukvård och omsorg av hög kvalitet.
Aktuella prioriteringar i länet
Rådet för social hållbarhet har Hälsa, trygghet och goda livsvillkor i socioekonomiskt utsatta områden
som ett prioriterat område.
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Forskning, innovation och nyskapande
De rådande och kommande samhällsutmaningar som vårt län och världen står inför skapar behov
av nyskapande och kreativitet. Behovet av utmaningsdriven innovation är ett genomgående tema i
Agenda 2030 och grundläggande för att klara de globala målen.
Detta avsnitt lyfter områden som är centrala i relation till länets vision om att vara en nyskapande
region med internationell lyskraft. En nyskapande region innebär ett Uppsala län som är
internationellt erkänt för en utmanings- och kunskapsdriven utveckling och hållbar tillväxt.

Läget i länet
Forskning, utveckling och innovationer
Uppsala län är tillsammans med Stockholms län, Östergötlands län och Västra Götalands län de län
där FoU-investeringarna är störst per invånare. Uppsala län sticker ut i jämförelsen. De övriga länen
med stora FoU-investeringar har en stor andel företags-FoU, medan det i Uppsala län är den
offentliga FoU inom högskolorna som dominerar, där länets två stora universitet bedriver
omfattande forskning. Företagens investeringar i forskning och utveckling i Uppsala län är ungefär
lika stora som de i Dalarnas och Jönköpings län.
I princip all forskning och utveckling sker i Uppsala kommun, mer än 95 procent av de anställda
inom branschen forskning och utveckling arbetar där. Knappt tjugo procent av de anställda arbetar
inom bioteknik, medan övriga arbetar inom andra naturvetenskapliga och tekniska FoUinstitutioner. Till detta kommer även en omfattande forskning inom samhällsvetenskap och
humaniora på universiteten.
I två mätningar ser vi att Sverige och Uppsala län har en mycket bra position som innovationsmotor.
Sverige har länge haft bra förutsättningar gällande innovationsklimat. 2019 är Sverige utpekad som
främst i Europa i EU:s egna mätning, det så kallade European innovation scoreboard85. I Reglabs
innovationsindex från 2017 hamnar Uppsala län på första plats i Sverige, vilket illustreras i figuren
nedan. Det samlade Indexvärdet speglar regionernas sammantagna grundförutsättningar, och
marknads- och förnyelseförmågor.86

European Innovation Scoreboard (2019). https://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/factsfigures/scoreboards_en [Hämtad 2019-11-01]
86
Reglab (2017). Innovationsindex. Tillgänglig: http://www.reglab.se/wpcontent/uploads/2018/02/Innovationsindex-2017.pdf [Hämtad 2019-10-30]
85
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Figur 29: Samlat innovationsindex för regioner/län, 2017.

Sammanfattning
Uppsala län är en nyskapande region med internationell lyskraft. Med två universitet i världsklass
och högst innovationsindex i landet är nivån på forskning och utveckling mycket hög, och bidrar till
att möta de stora samhällsutmaningarna. För att säkra och stärka positionen som en nyskapande
region och samtidigt möta framtidens utmaningar behöver förutsättningarna för innovation och
entreprenörskap ständigt ses över och förbättras.

Perspektiv och frågor som har lyfts fram
Agenda 2030 är en agenda för att förändra vår värld. Här deklareras behovet och beslutsamheten i
att genom agendan ta de djärva och omdanande steg som omgående krävs för att föra in världen
på en hållbar och motståndskraftig väg. Agenda 2030 ska integreras i RUS genom att bland annat
säkerställa att RUS tas fram och genomförs i den anda av allvar och beslutsamhet som återfinns
genom Agenda 2030 och göra förflyttning inom utvalda områden.
I aktualitetsprövningen har behovet framkommit av att denna utveckling för förflyttning i flera fall
behöver vara transformativ – alltså kommer behöva omfatta större systemförändringar som kraftigt
avviker från tidigare struktur, t.ex. genom ny teknologi, ändrade aktörsstrukturer, nya
insatsresurser eller ändrade processer enskilt eller i kombination. Forskning, innovation och
nyskapande kommer därför behövas inom bredden av politik- och sektorsområden, och vara
samlad i större grad än idag, för en helhetssyn som kan dra nytta av synergieffekter och undvika
allvarliga målkonflikter.
För att lyckas krävs satsningar och ett klimat för innovation men också en grundläggande förmåga
och incitament för länets aktörer till omställning, samtidigt som drift och produktion ställer stora
krav.
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Målkopplingar
Globala mål ur Agenda 2030

I princip samtliga mål och övergripande för Agenda 2030 är ett grundläggande
krav att lyckas vara innovativ och nyskapande för att göra den omställning som
krävs och är möjlig. Forskning krävs och innovationer behöver vara såväl tekniska
och industriella som organisatoriska och sociala.

Målsättningar och inriktning på EU-nivå

Europa 2020-strategin har som mål om att förbättra villkoren för forskning och utveckling, särskilt
med syfte att höja de kombinerade offentliga och privata investeringarna inom denna sektor.
Innovationspolitiken ligger i skärningspunkten mellan politiken för forskning och teknisk utveckling
och industripolitiken, och har som mål att skapa gynnsammare villkor för marknadsföring av idéer.

Kopplade nationella mål

Mål om att offentliga och privata investeringarna i FoU ska uppgå till ungefär 4 procent av BNP år
2020.

Mål och åtaganden i nuvarande RUS

Mål om grad av privata och offentliga investeringar i FoU. Åtaganden om att utveckla det regionala
innovationsområdet och om att hälso- och sjukvården och Akademiska sjukhuset regionala
utvecklingskraft ska stärkas och Uppsala universitet och SLU:s ställning som globalt ledande
lärosäten ska befästas. Åtagande även om utveckla en kulturregion med internationell lyskraft.
Aktuella prioriteringar i länet
Länet satsar och delfinansierar företag- och innovationsstödsystem som i sin tur stöttar länets
innovationsprocessers olika faser. Arbete pågår för att ta fram en strategi för Smart specialisering
som bedöms vara en förutsättning för att ta del av finansieringen i kommande strukturfondsperiod.
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för Uppsala län
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För första gången på 45 miljoner år har en enda art planetens
framtid i sina händer: vi
-Sir Martin Rees

Människan är fri att undgå verkligheten, fri till en suddig tanke och
att snubbla ner för vilken väg som helst - men inte fri att undvika
de avgrunder som en vägrar att se
-Ayn Rand

Chansa inte om framtiden, agera nu, utan dröjsmål
-Simone de Beauvoir
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Inledning
Uppsala län har långsiktigt goda framtidsförutsättningar. Men även om länet av allt att döma
kommer att klara sig rätt bra framöver, så räcker det naturligtvis inte att förlita sig på sitt goda läge
och att passivt vänta på framtiden. Dels kräver framtida konkurrenskraft och tillväxt – oavsett ett
gott utgångsläge - att en kontinuerlig utveckling och innovation sker hos både företag och inom
offentlig sektor. Dels kräver både dagens och morgondagens utmaningar, både sådana som vi kan
förutspå och sådana som kommer mer hastigt, att vi i länet aktivt förhåller oss till omvärldskrafter
och olika scenarier, så att vi tillsammans har en strategisk kapacitet att agera.
I omvärldsanalysen redovisas ett urval av några övergripande omvärlds- och förändringskrafter som
på olika sätt påverkar Uppsala län, och oss som bor och verkar här.
Ett flertal av omvärldskrafterna och dess delfaktorer skär igenom och påverkar varandra, i relativt
intrikata orsaks- och verkansnät. I vissa av texterna beskrivs några av dessa samband, mer för att
exemplifiera än för att göra en heltäckande redovisning.
På olika sätt berör de redovisade omvärldskrafterna ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet,
oftast i kombination och med ömsesidig påverkan. Agenda 2030 med dess 17 globala mål och 169
delmål representerar samtliga dimensioner av hållbarhet. De omvärldskrafter som beskrivs är
sammantaget relevanta för samtliga mål i Agenda 2030.
Omvärldskrafterna ska betraktas i den regionala kontexten, utifrån länets egna förutsättningar, och
med RUS:ens kommande vision i bakgrunden: Ett gott liv i en nyskapande hållbar kunskapsregion
med internationell lyskraft. Det finns stora möjligheter att aktivt förhålla sig till dessa
omvärldskrafter och trender, att tänka igenom vad de betyder för oss, och med det som ett
ingångsvärde sedan göra avvägda strategiska vägval inför framtiden.
De omvärldskrafter som redovisas är på huvudrubriknivå: Miljö och klimat, Globalisering,
Demografi, Teknologi, Värderingar, Konkurrens, samt Ekonomi.
I slutet av varje avsnitt ges exempel på några övergripande frågor som man kan ställa, för att sätta
igång en tankeprocess och dialog kring vad respektive omvärlds- och förändringskraft kan innebära
och hur man kan förhålla sig till den.

Metod
Redovisningen utgår från omvärldsanalysen inför nuvarande RUS och en aktualitetsprövning av
denna. En översiktlig genomgång av olika underlag från exempelvis länets kommuner, SKL,
Tillväxtverket och en del andra myndigheter har kompletterats med motsvarande genomgång av
underlag från exempelvis EU, OECD och ICPP. Denna genomgång har i stort bekräftat giltigheten av
den tidigare omvärldsanalysens övergripande områden, samt givit möjlighet att göra vissa
uppdateringar och kompletteringar. Utöver underlag av det slag som ovan nämnts, har vissa
underlag från specifik forskning, artiklar eller andra internationella översikter nyttjats för att
komplettera upp. Fotnoter används genomgående för att hänvisa till de olika källorna.
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Miljö och klimat
Vår miljö är på bristningsgränsen
Världen idag står inför enorma utmaningar i att hantera de pågående klimatförändringarna.
Konsekvenserna av dessa påverkar såväl människa som miljö och är utan tvekan en av vår tids största
utmaningar.1
Redan idag har människans tidigare aktiviteter gett allvarliga klimatrelaterade konsekvenser. Dessa
konsekvenser riskerar att bli ännu mer omfattande och allvarliga, om vi inte förändrar hur våra
samhällen ser ut från och med nu. 2
Vi kan idag se hur jordklotets poler smälter i allt högre takt, vilket leder till förhöjda havsnivåer. Den
ökade användningen av kväve och fosfor i jordbruket har lett till försurade hav samtidigt som den
biologiska mångfalden och dess ekosystem är gravt reducerade och arter utrotas i hög takt. Extrema
väderfenomen sker allt oftare, vilka ger konsekvenser i form av orkaner, översvämningar och
torrperioder.3 I Sverige och i Uppsala län har vi de senaste åren erfarit större bränder och foderbrist
till följd av sådana torrperioder i vårt närområde.
Såväl länets kommuner och Region Uppsala, som myndigheter och kommersiella aktörer ansvarar
för både service och funktioner som blir påverkade av ett varmare och mer omväxlande klimat.
Byggnader måste tåla förändrat inomhusklimat och skiftningar i nederbördsmönster, utemiljöer
måste anpassas för att klara av såväl värmeperioder som skyfall.4
För att möta klimatförändringarna och minska de klimatpåverkande utsläppen behöver länder,
företag och individer förändra beteenden och vanor när det exempelvis gäller transporter, mat,
produktions- och konsumtionsmönster samt återvinning5.
Vi människor har orsakat den globala uppvärmningen. Uppvärmningen når troligtvis 1,5 grader
(över pre-industriella nivåer) mellan år 2030 och år 2050. En global uppvärmning på mellan 1,5-2,0
grader påverkar allvarligt vår livsmiljö och våra livsförutsättningar, exempelvis genom att
ekosystem och biologisk mångfald rubbas, översvämningar och torka ökar, brist på vatten och mat
uppstår, samt att risker för mänsklig säkerhet och ekonomisk tillväxt ökar. 6
Enligt forskarna kan oförutsedda tröskeleffekter uppstå som en följd av den globala
uppvärmningen, vilka riskerar att tippa över utvecklingen bortom människans kontroll. Avsmältning
av isar, som genom mörkare yta reflekterar en mindre del av solens strålar och därmed förstärker
uppvärmningen, är en sådan. En annan är när haven värms upp, vilket påverkar korallers möjlighet
att bygga skal. Om korallerna dör riskerar fiskbestånd att slås ut. Det kan även handla om att
metangas som varit knuten i den sibiriska tundran sedan tusentals år sipprar ut ur upptinad

SKL (2018), Vägval för framtiden 3 – Utmaningar för det kommunala uppdraget mot år 2030
ESPAS (2019), Global Trends To 2030 – Challenges and Choices for Europe
3
Regionförbundet i Uppsala län (2016), Omvärldsanalys och bakgrundsmaterial, Regional utvecklingsstrategi
1
2

för Uppsala län

Östhammars kommun (2019), Omvärldsbild, Östhammars kommun 2019
Uppsala kommun (2019), Uppsala kommuns omvärldsanalys 2019
6
IPCC (2018), IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1.5°C above pre-industrial levels
4
5

621

Sida 6 av 30
permafrost, vilket spär på de klimatpåverkande gaserna ytterligare. Detta sker redan vid 1 grads
uppvärmning. Vid 5 graders uppvärmning blir konsekvenserna katastrofala.7
En aktuell prognos från FN:s klimatpanel pekar på att vi med det mest gynnsamma scenariot
(kraftfulla åtgärder och minskade utsläpp) inför år 2100 går mot en trolig global uppvärmning på
upp till 2,4 grader, och med det minst gynnsamma scenariot (avsaknad av åtgärder och fortsatta
utsläpp) går mot en trolig global uppvärmning på upp till 5,4 grader. 8
80 procent av koldioxidutsläppen görs av oss i den utvecklade världen. Det handlar om omkring två
miljarder människor som ansvarar för majoriteten av utsläpp. För oss två miljarder har dessa utsläpp
lett till en snabb tillväxt och ökat välstånd. Den ekonomiska tillväxten kan inte ske på samma sätt
som hittills, med fossila resurser som bas, utan att de planetära gränserna överskrids. Om hela
världens befolkning skulle ha samma levnadsstandard som Sverige, skulle det behövas fyra jordklot.
Det är således av stor vikt att länder, företag och individer förändrar beteenden och vanor när det
gäller transporter, matvanor, produktions- och konsumtionsmönster samt återvinning. Att ta fram
ny teknik blir avgörande, såväl för att begränsa som för att hantera effekterna av
klimatförändringarna. 9
Hanteringen av klimatförändringarna leder till möjligheter för länder och företag med kunskap och
framförhållning att dra ekonomisk fördel av utvecklingen, genom att utveckla miljöteknik, varor,
tjänster och affärsmodeller som bygger på förändrade förutsättningar och behov. 10
Paris-avtalet samt FN:s globala utvecklingsmål Agenda 2030 sätter högt ställda klimat- och
miljömål, och på samma sätt har Sverige fastställt nationella miljömål11.
Den svenska ambitionen är att vara ledande i arbetet med att nå en hållbar utveckling internationellt
och bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer, som visar vägen till hur minskade utsläpp kan
kombineras med tillväxt, jobb och välstånd. Klimatarbetet handlar både om förebyggande arbete
för att minska de risker som ett förändrat klimat innebär och att skapa ett tryggt, robust och säkert
samhälle som har förmåga att anpassa sig till nya förutsättningar. 12
Ett robust samhälle kan förlita sig på ekosystemen, vilket kräver nya sätt att producera varor och
tjänster samt ett förändrat konsumtionsmönster. En större efterfrågan på förnyelsebara, ekologiska
eller miljöanpassade alternativ ses bland svenska konsumenter, vilket skapar behov av ett tydligare
producentansvar parallellt med en omställning till produkter och tjänster med hållbara livscykler.
Just nu pågår en stark utveckling inom förnyelsebar energi, alternativa transportmedel och hållbar
samhällsbyggnad. Ett långsiktigt hållbart samhälle behöver andra typer av ekonomiska system än
det vi har idag och initiativ kopplade till en cirkulär ekonomi sätts allt mer i fokus. Tjänster baserade
på delningsekonomi bedöms öka för att använda resurser mer effektivt.13

7

Regionförbundet i Uppsala län (2016), Omvärldsanalys och bakgrundsmaterial, Regional utvecklingsstrategi

för Uppsala län
8
IPCC (2019), IPCC Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate
9
SKL (2018), Vägval för framtiden 3 – Utmaningar för det kommunala uppdraget mot år 2030
10

Tillväxtverket (2019), Utvecklingskraft i hela Sverige 2030 – Kunskap om regionala förutsättningar för tillväxt
Sveriges Miljömål (2019), Så fungerar arbetet med Sveriges miljömål, http://www.sverigesmiljomal.se/safungerar-arbetet-med-sveriges-miljomal/
12
Regionförbundet i Uppsala län (2016), Omvärldsanalys och bakgrundsmaterial, Regional utvecklingsstrategi
11

för Uppsala län
13

Uppsala kommun (2018), Trend- och omvärldsanalys 2018
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Trots att utveckling i Sverige ser bra ut i en internationell jämförelse så är de åtgärder som
genomförs inte tillräckliga för att nå Sveriges miljömål. Enligt Naturvårdsverket saknas de styrmedel
och åtgärder som behövs för att nå miljömålen och de kommer inte att finnas på plats till år 2020. 14

Resursbristen ökar
Klimatförändringarna i kombination med bland annat den demografiska utvecklingen och
ekonomisk tillväxt skapar ett tryck på kritiska resurser som exempelvis vatten, mat, odlingsbar
mark, bioresurser och energi. Detta kommer att märkas såväl globalt som lokalt, och hållbar
resursstyrning kommer att vara i centrum för såväl globalt som nationellt, regionalt och lokalt
beslutsfattande. I en utblick mot 2030 förutspås en ännu större påfrestning på redan begränsade
globala resurser. Bristande tillgänglighet av dessa resurser förutspås att direkt påverka länders och
myndigheters förmåga att möta upp de behov som finns avseende säkerhet/trygghet, ekonomisk
tillväxt, social sammanhållning och ekologisk hållbarhet. 15
Varningar om vatten- och matbrist har varit ett regelbundet återkommande tema på den
internationella arenan. Inom EU påverkar vattenbrist och torka en tredjedel av det territoriella
området. Som en följd av att vi blir fler och en positiv ekonomiskt tillväxt så kommer också behovet
av energi att öka. Och även om den globala efterfrågan på olja förväntas matta av efter 2040, så
kommer olja, kol och gas möta större delen av den globala efterfrågan på energi, huvudsakligen på
grund av att förnybar energi inte ännu vid det tillfället förväntas kunna möta den globala efterfrågan.
16

Några frågeställningar som kan väckas:
• Vilka åtgärder vidtas på alla nivåer för att minska länets klimat- och miljöpåverkan?
• Hur förbereder sig Uppsalaregionen för ett varmare klimat och
förändringar i ekosystemen?
• Hur lyckas människor, företag och offentliga organisationer ställa
om samhällsutvecklingen i hållbar riktning, där tillväxt sker inom planetens gränser
och där fossila bränslen fasats ut?
• Vilka åtgärder vidtas för att förebygga och hantera resursbrist globalt och regionalt?
• Vad behöver göras för att öka Uppsala läns förmåga att stå emot och hantera
påfrestningar på ett ändamålsenligt sätt?

14

Tillväxtverket (2019), Utvecklingskraft i hela Sverige 2030 – Kunskap om regionala förutsättningar för tillväxt
KPMG (2014), Future State 2030: The global megatrends shaping governments
16
ESPAS (2019), Global Trends To 2030 – Challenges and Choices for Europe
15
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Globalisering
Vårt beroende av omvärlden ökar
Den kanske starkaste utvecklingskraften sedan andra världskrigets slut kommer ur den snabba
globalisering som inneburit ett paradigmskifte i hur människor rör sig, företag agerar och samhällen
interagerar. 17
Det finns två sidor av globaliseringen. Dels medför den en ökad global konkurrens, då företag kan
välja att söka sig till länder med låg produktionskostnad, dels innebär globaliseringen och
frihandeln en ökad ekonomisk tillväxt samt minskad fattigdom. Vidare sprids kunskap och teknik
genom globaliseringen och skapar välstånd. Globaliseringen har ytterligare en sida och det är att
den förflyttar makt från nationer till marknaden, ökar viss riskexponering, samt att det skapar
inkomstklyftor inom länder samt har en negativ inverkan på miljön. 18
Globaliseringen har drivits på av förbättrade kommunikationer och möjligheten att på mindre än
två dygn flyga runt jorden. Människor har blivit globala medborgare, inte bara på nätet, utan även
fysiskt. Detta möjliggör globala utbyten, interaktion och kommunikation där gränsernas betydelse
minskar.19
Denna globala sammanlänkning och den ökade rörligheten medför också ökad risk och sårbarhet
för exempelvis smittspridning och pandemier20, vilket Coronavirusets spridning i början av 2020
påvisar, när det inom loppet av mindre än tre månader gick från ca 300 konstaterade fall i tre länder
till strax över 2 000 000 fall fördelat på i stort världens samtliga länder21.
Världens länder har integrerats genom exempelvis: handel, gränsöverskridande investeringar,
migration och kapitalflöden. Alltfler länder deltar i den globala ekonomin, detta har bland annat
möjliggjorts genom teknologisk utveckling och politiska beslut. Vidare ser vi att transport- och
kommunikationskostnader har minskat. Det faktum att världens länder är alltmer integrerade leder
också till att de blir mer och mer påverkade av varandras utveckling. EU är ett exempel på en politisk
vilja med mål om en fri rörlighet av kapital, varor, tjänster och människor, vilket innebär en ökad
integrering av platser, regioner och länder. 22
En snabb tillväxttakt har lyft flera länder i Asien, Sydamerika och delar av Afrika, från en
underutvecklad nivå till en situation som närmast kan jämföras med Europa och USA på 1950- och
60-talet. På mindre än 20 år har över en miljard människor lyfts från yttersta fattigdom till en mer
dräglig nivå. FN:s millenniemål om fattigdomsbekämpning uppnåddes flera år i förtid. Ett ökat
välstånd har ökat medellivslängden globalt, spädbarnsdödligheten har minskat och i stora delar av
världen, förutom vissa länder i Afrika, har antalet barn per kvinna sjunkit till strax över två barn. På
17

Regionförbundet i Uppsala län (2016), Omvärldsanalys och bakgrundsmaterial, Regional utvecklingsstrategi

för Uppsala län
18
SKL (2018), Vägval för framtiden 3 – Utmaningar för det kommunala uppdraget mot år 2030
19
Regionförbundet i Uppsala län (2016), Omvärldsanalys och bakgrundsmaterial, Regional utvecklingsstrategi
för Uppsala län
University
of
Cambridge,
Centre
for
the
study
https://www.cser.ac.uk/research/global-catastrophic-biological-risks/
21
World Health Organization (2019), Coronavirus disease

risks

(2019),

(COVID-2019) situation
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/

reports,

20

22

of

existential

Tillväxtverket (2019), Utvecklingskraft i hela Sverige 2030 – Kunskap om regionala förutsättningar för tillväxt
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många sätt har världen aldrig haft det bättre. Vi lever allt längre och den ekonomiska utvecklingen
stärks. Men den snabba tillväxten har skett utanför de gränser som planeten klarar av. 23
Ekonomisk tillväxt och handel har exempelvis medfört att de globala transporterna ökat, med
efterföljande utsläpp och miljöbelastning. Idag är exempelvis sjöfarten helt fossilberoende och
bedöms vara det trafikslag där en omställning kommer att vara svårast, genom världsflottans stora
förbrukning av bränsle.24
För Sveriges företag medför globaliseringen både för- och nackdelar. Dels kan den innebära en ökad
konkurrens från företag i andra länder, dels kan den innebära att sårbarheten minskar. Sverige är en
handelsberoende nation där exporten idag motsvarar cirka 47 procent av BNP. Exporten har haft en
svacka efter finanskrisen år 2008–2009. Än idag är värdet av exporten, mätt som andel av BNP, inte
uppe i värdet så som det var år 2008. Värdet av den svenska varuimporten har, sedan finanskrisen,
ökat snabbare än varuexporten vilket innebär att de nu ligger på ungefär samma nivå. Även
tjänsteexporten har ökat snabbare än varuexporten under senare år. Det är fortfarande Norden och
EU som är de viktigaste exportmarknaderna för Sverige. Samtidigt sker en ökning av varuexporten
till Kina. Tillväxtverkets undersökning Företagens villkor och verklighet visar på ett resultat där
andelen små och medelstora företag som är internationella ökade från 25 till 29 procent mellan åren
2014 och 2017. Denna ökning beror främst på att fler företag importerar. Andelen som exporterar är
i princip oförändrad. 25
Även om vissa konjunkturindikatorer pekar på en inbromsning för tillfället, så bedöms den
internationella handeln på ett mer långsiktigt plan fortsatt stark i ett europeiskt perspektiv.
Handelsavtal och överenskommelser har ökat under ett tiotal år, och fortsätter att göra så. EU
fortsätter att förhandla och sluta avtal med olika länder, bland annat har avtal nyss slutits med
Japan. Bedömningen är att multilaterala överenskommelser framgent kan fungera som
alternativ/komplement till mer globala överenskommelser. 26
Närheten till Stockholm och Arlanda gör att Uppsala lättare kan dra nytta av internationaliseringens
fördelar. Huvudstadsregionen är en naturligt port mot världen för en stor del av landets utåtriktade
kontakter, men fungerar också som en ingång för det utländska intresset att investera i, flytta till
eller besöka i Sverige. Regionen klarar sig som regel också mycket bra i internationella rankningar
av innovationskapacitet och konkurrenskraft. Uppsala län har flera globala kopplingar där bland
annat företag, Uppsala universitet, Sveriges lantbruksuniversitet och Akademiska sjukhuset utgör
en del av de kopplingarna. 27
Genom att utnyttja närheten och kopplingen till Stockholmsregionen kan vi öka Uppsala läns
attraktivitet och vidga den gemensamma arbetsmarknaden. 28

23

Regionförbundet i Uppsala län (2016), Omvärldsanalys och bakgrundsmaterial, Regional utvecklingsstrategi

för Uppsala län
24

Energimyndigheten (2016), Sjöfartens energianvändning – hinder och möjligheter för omställning till

fossilfrihet
25

Tillväxtverket (2019), Utvecklingskraft i hela Sverige 2030 – Kunskap om regionala förutsättningar för tillväxt
ESPAS (2019), Global Trends To 2030 – Challenges and Choices for Europe
27
Uppsala kommun (2019), Uppsala kommuns omvärldsanalys 2019
28
Östhammars kommun (2019), Omvärldsbild, Östhammars kommun 2019
26
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Landskapet förändras
Den ekonomiska och politiska maktbalansen förändras i världen. På samma gång som
globaliseringen bidrar till framväxande ekonomier som lyfter miljontals ur fattigdom, ökar dessa
ekonomiers inflytande på den globala arenan. Framväxande ekonomier, så som Kina, Indien,
Indonesien, Brasilien, Ryssland och Sydafrika, blir mer och mer viktiga aktörer i den globala
ekonomin och på den internationella finansmarknaden.29
Endast Kina, Indien och Indonesien beräknas stå för mer än hälften av den globala ekonomiska
tillväxten till år 203030. Kina genomgår en omstrukturering från en exportbaserad och
investeringsdriven ekonomi till en mer konsumtionsdriven tillväxt, som inledningsvis ställer
systemet inför helt nya utmaningar31.
Den geopolitiska förskjutningen mot Asien och den demografiska utvecklingen innebär att svenska
företag, i större utsträckning, måste nå mer avlägsna och nya marknader för att säkra fortsatt
ekonomisk tillväxt. Idag är Kina det enda landet i Asien som är bland de tio största exportländerna
för svenska varor. 32
Det har länge funnits en bild av att världsekonomin och världspolitiken dominerats av en eller ett
par globala supermakter, denna bild håller på att förändras. USA, Kina och EU kan alla ses som
stormakter med ett globalt perspektiv, men bilden kan kompletteras med exempelvis Indien,
Ryssland och Brasilien som stormakter med ett regionalt perspektiv. 33
Den traditionella bilden av globala stormakter kan komma att luckras upp i framtiden. Historiskt har
framförallt faktorer som befolkningsmängd, BNP och militära utgifter präglat bilden av
supermakter. Nu framhävs även andra faktorer som kan påverka maktbalansen vilket öppnar upp
för en maktbalans där såväl regioner, städer, företag och globala rörelser kan spela en global roll.34
En ökande protektionism i exempelvis England genom Brexit och handelskrig mellan stora
marknader såsom Kina och USA kan komma att få stor betydelse för utvecklingen och för svenska
företag35. USA har dessutom tagit av sig ledartröjan på flera områden, klivit av internationella
handelsavtal, rest tullar och vänt ryggen åt delar av FN och klimatpolitiken. USA har också uppfattats
som vacklande i stödet till Nato36.
På olika håll syns den ökade nationalismen och politisk populism, tillsammans med spänningar
mellan uttalade stormakter riskerar detta att bromsa globaliseringen och därmed tillväxten i
världen. 37

KPMG (2014), Future State 2030: The global megatrends shaping governments
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31
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Ett förändrat säkerhetsläge
Fram till mitten av 2010-talet var antalet konflikter i världen historiskt lågt. På kort tid har emellertid
flera svåra konflikter och inbördeskrig fått stora konsekvenser även utanför de direkt berörda
länderna. Historiskt sett har många krig förklarats av en kamp om olja och energi. En ökad
efterfrågan på naturresurser (framför allt vatten och energi) och mat till följd av ökad befolkning och
ökat välstånd i framför allt Asien och Afrika skapar konkurrens om strategiska resurser, såsom
mineraler, livsmedel och vatten, kan i framtiden väntas ge upphov till flera konflikter.38
Försvarsberedningen konstaterar att det globala säkerhetspolitiska läget präglas av instabilitet och
oförutsägbarhet. Vidare konstateras att det säkerhetspolitiska läget har försämrats i Sveriges
närområde och att ett väpnat angrepp mot Sverige inte kan uteslutas. Något annat som inte heller
kan uteslutas är att militära maktmedel eller hot om sådana kommer att användas mot Sverige. 39
Det faktum att två av tre försvarsgrenar i det svenska försvaret numera har sina högsta
ledningsfunktioner utlokaliserade till Uppsala län är en följd av den riskbedömning som det
försvarspolitiska läget ger upphov till på nationell nivå. Samtidigt medför detta givetvis också att
tidiga strategiska mål i en väpnad konflikt numera också ligger inom vårt län, vilket påverkar den
samlade hotbilden mot Uppsala län.
Sverige har under de senaste åren utsatts för attentat och incidenter som inneburit stort lidande för
människor och som utmanat säkerheten i viktiga funktioner. Några exempel är terrorattentatet i
Stockholm och flera exempel på hur myndigheter har exponerats på grund av bristande digitalt
säkerhetsskydd. Något annat som även visat hur sårbart vårt samhälle är, är vattenbristen i
betydande delar av landet. MSB kan samtidigt konstatera att människor sluter upp och att en vilja
om att hjälpa varandra finns i situationer där samhället utmanas. Detta innebär att Sverige har
återupptagit arbetet med civilt försvar. Samhällets förmåga att förebygga och hantera olika kriser
bygger på att kommuner, landsting, myndigheter, näringslivet, frivilliga och enskilda har
nödvändiga förmågor och kunskaper. Att återigen bygga upp det civila försvaret är en omfattande
uppgift som omfattar alla i samhället.40
Nationellt observeras oro i svenska förorter, som kan vara symptom på en global trend av missnöje,
orättvisor och växande utanförskap. Historiskt sett följer ofta främlingsrädsla och en ökad risk för
konflikter när det råder ökade sociala spänningar.41
Förekomsten av ”skjutningar” (skjutvapenvåld med såväl dödlig som icke-dödlig utgång, samt
illegala skottlossningar) har uppmärksammats de senaste åren i Sverige, men det är inte en jämn
fördelning över landet eller mellan olika grupper/miljöer. Det finns en tydlig koppling mot
socioekonomiskt utsatta områden i storstadsregioner, unga män och kriminella miljöer.42
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Inom Sverige bedömer Polisen att det finns 22 särskilt utsatta områden. Dessa områden kan
kännetecknas av; en allmän obenägenhet att delta i rättsprocessen, systematiska hot och
våldshandlingar under rättsprocesser, att det är svårt eller nästintill omöjligt för polisen att fullfölja
sitt uppdrag, parallella samhällsstrukturer, extremism, systematiska kränkningar av
religionsfriheten eller starkt fundamentalistiskt inflytande som begränsar människors fri- och
rättigheter, samt personer som reser iväg för att delta i strid i konfliktområden. Ett av dessa 22
särskilt utsatta områdena i Sverige finns i Uppsala län.43

Några frågeställningar som kan väckas:
• Vilken beredskap har Uppsalaregionen att anpassa sig till och ta del av den
utveckling som sker i världen och hur kan regionen bidra till en globalt hållbar
samhällsutveckling?
• Vilken roll vill Uppsala län ta i en globaliserad värld, där vårt beroende av
omvärlden ökar?
• Hur framtidssäkrar Uppsala län en god internationell position, med internationell
tillgänglighet och förbindelser mot de växande ekonomierna och de globala
nätverken?
• Vilken beredskap finns för att möta och hantera hot, osäkerheter och oro i
omvärlden och lokalt?

Polisen (2019), Kriminell påverkan i lokalsamhället - En lägesbild för utvecklingen i utsatta områden,
Nationella operativa avdelningen, Underrättelseenheten 2019-06-03.
43
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Demografi
Vi blir fler och vi blir äldre
Hur den demografiska utvecklingen ser ut i ett land påverkar såväl dess ekonomi som dess
arbetsmarknad44. Förändringar i befolkningens sammansättning har stor betydelse för såväl
framtida tillväxt och produktivitetsutveckling som möjligheterna att finansiera de offentliga
välfärdssystemen45.
Totalt förväntas världens befolkning öka med cirka 1 miljard till 8,5 miljarder år 2030, och man kan
grovt dela in världen i de som kommer att ha en befolkningsökning respektive en
befolkningsminskning till 203046. I januari 2017 blev vi fler än 10 miljoner invånare i Sverige. Om tio
år, 2030, beräknas folkmängden ha ökat med en miljon. År 2070 beräknas Sveriges befolkning att
uppgå till ca 13 miljoner, en ökning på cirka tre miljoner från dagens nivå47.
I västvärlden ser man en tydlig demografisk trend med låga födelsetal och ökad livslängd, vilket
medfört en allt äldre befolkning. Med längre liv kommer större behov av omsorg och vård, vilket
sätter press på välfärdssystemen. Sverige står inför stora demografiska påfrestningar, men trots
detta ser läget annorlunda ut här än i många andra EU-länder. Det handlar om att svenska kvinnor
föder förhållandevis många barn och att vi har en historiskt snabb befolkningsökning genom
flyktinginvandring. Många nyanlända är i arbetsför ålder, och en viktig fråga är i vilken omfattning
och takt som nyanlända kommer i arbete och kan bidra till finansieringen av välfärden.48
Samtliga svenska län har haft en befolkningsökning, som följd av en positiv nettoinflyttning från
utlandet. Under perioden 2006–2018 ökade Sveriges befolkning med 12 procent eller drygt 1,1
miljoner, varav merparten skedde i storstadsregionerna eller i dess närhet. Samtidigt minskade
folkmängden under samma period i 82 av Sveriges 290 kommuner och många av Sveriges
kommuner har under flera decennier bevittnat en minskande befolkning. Dessa inomregionala
skillnader försvårar förnyelsen i många regionala och lokala ekonomier.49
Närmare var femte person i Sverige är idag över 65 år och nästan var tredje medborgare är under 25
år. Antalet födda beräknas dessutom öka de kommande åren, på grund av de stora årskullar födda
runt 1990 som nu är i barnafödande ålder samt en ökad invandring. Utöver detta har
etableringsåldern på arbetsmarknaden stigit. Den ålder när 75 procent av en årskull är i
förvärvsarbete var 21 år 1985, medan den idag är 28–29 år. Detta medför att försörjningskvoten i
Sverige idag är 1,75, dvs. varje person i yrkesaktiv ålder ”försörjer” 1,75 personer. Inom landet finns
dock en stor variation. 50
I takt med att antalet äldre ökar i befolkningen, kommer efterfrågan på sjukvård och äldreomsorg
öka, förutom att det ställer krav på samhällets utformning gällande exempelvis boenden och
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tillgänglighet51. Utmaningen med en växande andel äldre ställer krav på nya arbetssätt och
hjälpmedel, vilket även innebär nya affärsmöjligheter, särskilt med tanke på näringslivet i Uppsala
län och dess stora arena för life science52.
Men samtidigt som en ökande andel av befolkningen blir äldre och den utmaning det medför på
välfärdssystemet, kan det också vara värt att poängtera vilken resurs som finns i de äldre. Många
har ett stort ideellt samhällsengagemang och utför därtill ofta oavlönade arbetsinsatser genom att
ta hand om närstående. 53
I storstadsregionerna samt i övriga universitets- och högskoleorter är befolkningen yngre än
genomsnittet. Det innebär att de får ett mer gynnsamt läge i den rådande demografiska
utvecklingen. Exempelvis kommer endast tre län (Uppsala, Stockholm och Västra Götaland) att ha
fler ungdomar som kommer in på arbetsmarknaden än pensionsavgångar år 2025. Det finns dock
ett stort rekryteringsbehov i samtliga län, antingen om det har sin förklaring i stora
befolkningsökningar eller demografisk utveckling.54 Långtidsutredningen 2019 förutspår stora
utmaningar vad gäller att tillhandahålla arbetskraft till välfärden. Sammantaget ökar den
demografiskt betingade efterfrågan på kommunala tjänster med ca 18 procent mellan 2018 och
2035, vilket motsvarar en ökning med i genomsnitt ca 1 procent per år. Även om beräkningarna
indikerar personalbrist i alla regioner väntas den bli störst i landsbygdsregionerna. 55 För att
underlätta för bemanning i välfärdstjänster och överlag, bör den tekniska utvecklingen, där
digitalisering utgör en stor del, utnyttjas för att arbeta mer resurseffektivt.56
Den demografiska utvecklingen bär också på hälsoperspektiv. Med ett folkhälsoperspektiv kan vi
med en europeisk utblick konstatera att:
-Svenskarna lever längre och är friskare än den genomsnittliga EU-medborgaren. Sverige har den
femte högsta medellivslängden i EU och antalet friska år är högt. Antalet förväntade friska levnadsår
för både män och kvinnor vid 65 års ålder är bland de högsta i hela EU. Könsskillnaderna är relativt
små, men det finns seglivade socioekonomiska klyftor. Exempelvis är medellivslängden hos män
med universitetsutbildning nästan fem år längre än bland män som inte har gått ut gymnasiet.
-Rökning och alkoholkonsumtion är inte särskilt omfattande i Sverige, men övervikt och fetma är ett
växande folkhälsoproblem bland ungdomar och vuxna. En av sju vuxna och nästan en av fem
femtonåringar är överviktiga eller feta, vilket är mer än i de flesta EU-länder.
-Svenska ungdomar är också betydligt mindre fysiskt aktiva än EU-genomsnittet. l Många
beteendemässiga riskfaktorer är betydligt vanligare bland låginkomsttagare eller lågutbildade.
-Rökning är tre gånger vanligare och fetma är 50 % vanligare hos den del av befolkningen som har
lägst utbildning, jämfört med den del som har högst utbildning.57
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Vi bor tätare
En trend som stärks av globaliseringen är urbaniseringen – att världens befolkning bor och arbetar i
allt större städer. Vid ingången av 1900-talet bodde omkring 14 procent av världens befolkning i
städer och framåt 2030 beräknas 70 procent av världens invånare bo i städer. I den globala
konkurrensen om företag, investeringar och människor spelar städerna en nyckelroll. Städer är
tillgängliga, de har ett utbud av en större och bredare arbetskraft och de erbjuder miljöer som är
attraktiva för individer och företag. De har en bättre utbyggd infrastruktur – från gator och
kollektivtrafik till bredband – och kan byggas resurseffektivt. För många symboliserar städerna
livschanser och hopp om ett bättre liv för en stor del av världens befolkning, inte minst bland yngre
generationer och inte bara i utvecklingsländerna. Till urbaniseringens baksidor hör trängsel,
miljöpåverkan av fossildrivna transport, anonymitet, trångboddhet och att resurser allokeras till där
flest bor. Byggandet av städer erbjuder möjligheter till att skapa hållbara samhällen och städer, med
hållbara transportlösningar, energieffektiva byggnader och införande av nya tekniska lösningar som
inte utarmar miljö och resurser. 58
Tillväxtverket har gjort en befolkningsframskrivning som visar på att folkmängden ökar mest i
tätortsnära områden, det vill säga storstadsområden. När det gäller befolkningsminskning så ökar
den mest i områden med mycket låg tillgänglighet till tätorter. Enligt framskrivningen kommer
sammanlagt 154 000 människor att bo i Sveriges gles- och landsbygdsområden år 2038. Siffrorna
visar på hur betydande urbaniseringen är i Sverige idag.59
I takt med ökade bostadspriser har det blivit svårare för resurssvaga grupper att ta sig in på
bostadsmarknaden, då det egna kapitalet är litet och att det finns för få hyresrätter med lägre hyra.
Produktionskostnaderna för nya bostäder har stigit markant de senaste decennierna, vilket har
medfört att de bostäder som byggs blir dyrare. Samtidigt har andrahandspriserna stigit kraftigt
inte minst på grund av högkonjunktur och låga realräntor. Bostadsutbudet är därmed tillgängligt
främst för resursstarka målgrupper. En långvarig konjunkturnedgång, i kombination med en större
avmattning på bostadsmarknaden, kan påverka utbyggnadstakten och orsaka en mer utbredd
bostadsbrist längre fram .60
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Några frågeställningar som kan väckas:
• Hur klarar Uppsala län att på ett hållbart sätt möta en befolkningsökning vad gäller
bostäder, kapacitet i infrastrukturen och utbyggd service?
• Hur kan teknisk utveckling, digitalisering, samt nya synsätt och arbetssätt, öka
både livskvalitet och effektivisera välfärdsinsatserna gentemot en åldrande
befolkning?
• Hur kan fler som står långt från arbetsmarknaden, komma närmare den, i syfte
att både öka den sociala inkluderingen och säkra att arbetsgivare får arbetskraft?
• Vilken beredskap har Uppsala län för storstadsregionens fortsatta växande, för att
kunna tillvarata de möjligheter som detta medför?
• Hur skapar vi goda förutsättningar för fortsatt växande städer, med hållbara och
attraktiva stadsmiljöer, samtidigt som vi skapar goda förutsättningar för
landsbygd och mindre tätorter som är attraktiva och har utvecklingskraft?

Teknologi
Vår vardag omvandlas
Digitaliseringen av samhället och teknikutveckling är något som förändrat tillvaron för människor
och företag i hela världen. Det är svårt att förutse hur våra liv kommer att ha förändrats av
digitaliseringen år 2030, lika lite som vi vid millennieskiftet kunde föreställa oss hur internet, smarta
telefoner och appar skulle revolutionerna vardagen. Däremot kan vi vara säkra på att tekniken
kommer att ta stora steg framåt och att nya innovationer kommer att förändra vårt beteende och få
konsekvenser för staters och individers sammankoppling, produktivitet, effektivitet, tillväxt och
sysselsättning. Kommunikations-, digitaliserings- och uppkopplingsnivån gör att miljarder
människor kommer att kunna tala, handla och dela kunskap med varandra på ett sätt som aldrig
tidigare varit möjligt. För tio år sedan fanns 500 miljoner uppkopplade enheter och framåt 2025 är
prognosen att man överskrider 70 miljarder. Informations- och kommunikationstekniken har
således under de senaste 20 åren skapat helt nya möjligheter och ändå befinner vi oss bara i början
av denna utveckling. Om ytterligare 20 år är samhället mycket mer virtuellt än idag, med intelligenta
system som samspelar med oss i vardag och arbete. 61
Den teknologiska utvecklingen utmärks särskilt av hastigheten, räckvidden och genomslaget. Det
som är i framkant just nu är utvecklingen av automatiserade produkter, robotar och produkter med
artificiell intelligens (AI). Utöver redan existerande digitaliserade områden så som identifiering,
betalningar, kommunikation och medieanvändning kommer helt nya varor och tjänster. Det handlar
om användaranpassade och personifierade erbjudanden, vård, diagnoser och produkter,
exempelvis inom additiv tillverkning (3D-printing). 62
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Utvecklingen inom AI, automatisering och robotisering medför stora möjligheter till högre
produktivitet och välfärdsvinster det kommande årtiondet63. Exempelvis kan utveckling inom
behandlingar och medicinteknik, algoritmer, självkörande fordon, AI och robotteknik bidra till att
åldrandet förändras och att livskvaliteten och självständigheten kan öka64.
I takt med att produktutvecklingen blir allt snabbare, ökar vikten av att ha en produktionsnära
forskning och utveckling. Det blir viktigare att ha hög utbildningsnivå, god infrastruktur och säkerhet
än att fokusera på arbetskraftskostnader, vilket öppnar möjligheter för en återindustrialisering av
högkostnadsländer, som exempelvis Sverige. OECD förutspår att automatisering medför en
förflyttning av arbetstillfällen samtidigt som AI förväntas minska betydelsen av billig arbetskraft. Om
det sker en snabb automatisering i kombination med en snabb AI-utveckling kan det handla om
ännu större påverkan på arbetstillfällen.65
Utvecklingen kommer med stor sannolikhet att påverka sysselsättningen och utbildningsbehoven.
Beroende på hur utvecklingen ser ut kan en polarisering av kompetens leda till ökande skillnader
mellan högutbildade och lågutbildade inom städer. Efterfrågan på serviceyrken som inte kan skötas
med automatisering, digitalisering eller robotar kan komma att öka, med påföljden att högutbildade
kan behöva söka sig till dessa yrken. Teknikutvecklingen kan således komma att frigöra arbetskraft
men samtidigt kan ny efterfrågan komma att uppstå inom andra områden. 66
Sverige är långt kommet i digitaliseringen av offentlig sektor. Nya tekniker utvecklas och sätts i
samverkan och just nu sker omvälvande förändringar i samhället. Digitaliseringen och nya tekniker
påverkar såväl arbetsmarknad som välfärdstjänster. Ny teknik innebär att nya färdigheter och
kunskaper efterfrågas, samtidigt som annan kunskap blir föråldrad67. Att anpassa sig till det nya
teknologiska och digitala samhället blir därför avgörande.
Under industrialismen förknippades teknikutvecklingen främst med fysiskt krävande arbeten.
Dagens teknologiutveckling medför att även kognitiva arbetsuppgifter kan automatiseras. I en
kommunal verksamhet kan det handla om handläggning av ansökningar avseende ekonomiskt
bistånd, färdtjänsttillstånd och annat. Algoritmer, databehandlingskapacitet/-hastighet och AI kan
erbjuda överlägsen snabbhet, noggrannhet och objektivitet. 68
När digitaliseringen förändrar produktionen av välfärdstjänster, kan det tas emot olika hos
invånarna. Hos några länsinvånare stiger förväntningarna på olika tjänster som det offentliga
producerar. Man vill ha det enkelt, snabbt och anpassat efter ens behov. Andra länsinvånare riskerar
att hamna utanför då de exempelvis inte har tillgång till digitala hjälpmedel. Det kan vara svårt att
nå de som står utanför digitaliseringen vilket kan leda till en marginalisering. Sårbarheten ökar i och
med risken för dataintrång. Vidare finns det en problematik kring sociala medier när det kommer till
mobbning och ryktesspridning.69
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Digitaliseringen kan ses som möjlighetsskapande för framväxt av en cirkulär ekonomi och minskad
klimatpåverkan, genom bland annat möjligheten att följa och styra materialcykler i samhället, samt
genom avmaterialisering av olika produkter och branscher (musik, böcker, med mera).70
Ett ökat antal mobiler och surfplattor medför dock också ett ökat behov av till exempel vissa kritiska
jordartsmetaller, som måste utvinnas. Den teknologiska utvecklingens och fördelar vägs då mot
miljöpåverkan och naturvärden, på såväl ett globalt, som nationellt och lokalt plan. Nu senast
aktuellt i länets nordöstra delar.71

Några frågeställningar som kan väckas:
• Hur kan Uppsala län till fullo dra nytta av teknologisk utveckling och göra hela
näringslivet och befolkningen inkluderad i denna utveckling?
• Hur säkrar vi den kompetens och den infrastruktur som krävs inför morgondagen?
• Har kan vi säkra såväl arbetsgivares som arbetstagares framtida konkurrenskraft
på den marknad som uppstår när AI, automatisering och robotteknik får ökat
genomslag?
• Hur kan den teknologiska utvecklingen bidra till bättre välfärdstjänster och
effektivare offentlig sektor?
• Vilken beredskap finns för att hantera ett förändrat samhällsklimat som följd av
digitalisering och nya medielandskap, och hur kan digitaliseringens nyttjas som en
positiv kraft avseende detta?

SOU (2017), Betänkande från Utredningen cirkulär ekonomi, SOU 2017:22.
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Värderingar
Vi möter ökade förväntningar och missnöje
Människors värderingar avgör i hög utsträckning om ett land kan bygga upp fungerande
institutioner, om människor känner tillit till varandra, om det finns tolerans, och om de uppmuntrar
kreativitet och entreprenörskap. Människors värderingar påverkas bland annat av tillgång till
kunskap, men också av mer utdragna förändringar i samhället eller av enstaka händelser i historien.
Globalisering och nya kommunikationstekniker har inneburit att idéer, information och kunskap
snabbare når fler människor än tidigare. Värderingar kan därför förändras genom att vi blir
påverkade av händelser och människor utanför våra gränser, såväl territoriellt som socialt och
kulturellt. Skillnader i värderingar inom samma generation har ökat och troligtvis kommer fortsätta
att öka. 72
World value survey har i drygt 40 år studerat globala värderingar. De beskriver värderingar i två
dimensioner. Den ena dimensionen beskriver synen på livet; från ren överlevnad, till livskvalitet,
tillit, tolerans och självförverkligande. Ju högre värde på skalan, desto viktigare är individens frihet.
Den andra dimensionen beskriver och mäter traditionella värderingar där religiösa föreställningar
och respekt för auktoriteter har låga värden, och sekulära, rationella, hamnar högre upp på skalan.
Ju högre upp på skalan på skalan, desto mer värdesätts individens rätt att fatta beslut och styra sitt
liv utan att auktoritära krafter och mer traditionella värderingar styr. Religiösa, filosofiska och
politiska aspekter har en stark påverkan på värderingarna och deras utveckling; men något förenklat
kan man ändå se att ekonomisk utveckling och ökad levnadsstandard (i en förändring från att vara
ett utvecklingsland via industrialisering till ett post-industriellt kunskapssamhälle) leder till högre
värden i de bägge dimensionerna: individens frihet och rätten att fatta beslut och styra sitt liv blir
allt viktigare.73
Sverige, Norge och Danmark kännetecknas av höga värden i bägge dimensionerna, de sekulära
frihetsaspekterna värdesätts högst i värden74. Frihet, jämlikhet och självbestämmande har varit
centrala värden i våra länder under lång tid, vilket märks såväl i attityder som i lagstiftning.75
Det postmoderna samhället innebär ett skifte, från det trygga, säkra, konforma och förutsägbara till
ett mer öppet och fritt samhälle där det mesta tycks möjligt och rådande konventioner utmanas. I
det individualiserade samhället, drivet av globalisering och IKT med en ökad decentralisering,
privatiseringar, avregleringspolitik, fler valmöjligheter osv., minskar politiska institutioners
inflytande och det är svårt att hitta ”det gemensamma". Den ökade individualismen kommer att
ställa stora krav på den offentliga sektorn. Det handlar om allt från behov av mer individualiserade
lösningar i kommunernas serviceutbud till större krav på transparens kring kvalitet och resultat.
Troligen kommer också kraven på utbudsbredd att öka, vilket kan skapa konflikter mellan vad som
ska finansieras via skattsedeln och via den egna plånboken. 76
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Förväntningarna på välfärdstjänsterna ökar när människors ekonomi förbättras och när
informationen, kunskapen och tillgängligheten ökar, så också i Sverige. Med ökad utbildning och
jämlikhet minskar auktoritetstron, och de flesta törs uttrycka sina synpunkter och sina
förväntningar. Genom rättighets- och valfrihetslagstiftning förstärks trenden. 77
De stigande förväntningarna på välfärden ökar också som en följd av teknikutvecklingen och
digitaliseringen, där människor vänjer sig vid snabb respons och snabbt mötta förväntningar.78
Invånarnas förväntningar på den offentliga sektorn ökar därmed som en följd av förväntningar som
formas i kontakt med andra organisationer och företag, och ett tryck skapas på offentlig sektor att
möta den servicekvalitet som erbjuds av ledande företag som invånarna annars möter i sina dagliga
liv79.
OECD redovisar ett växande allmänt missnöje med nuläget inom politik, ekonomi och samhälle. Det
finns känslor av att man har ”lämnats bakom” eller av att man ”inte värdesätts”. Det finns ett
geografiskt mönster kring missnöjet, där regioner och områden med svagare ekonomisk utveckling
visar ett större missnöje. Samtidigt finns belägg för att det inte enbart är den ekonomiska
utvecklingen som förklarar missnöjet, där kulturella och sociala faktorer även lyfts fram som
förklaringar till ett ökat missnöje. Man kan tala om individer som är mer benägna att acceptera
förändring och som är mer platsoberoende, jämfört med individer som är mer förändringsobenägna
och platsbundna, som vill att saker ”ska vara som förr” och vill bo kvar. 80
Trots att många reformer har genomförts som i flera avseenden har förbättrat den svenska
välfärden, påverkas bilden mest av det som fungerar mindre bra. Förväntningar på nya åtgärder
skapas, genom det missnöje som då uttrycks.81
Ett försök att mäta socialt kapital i svenska kommuner utgår från fem variabler: Generell tillit,
Valdeltagande, Förtroende för kommunen, HBTQ-index och Integration av nyanlända. Lägre socialt
kapital återfinns i kommuner belägna i inlandet i Sveriges norra delar, Dalarna, Gävleborg,
Bergslagen och Dalsland samt stora delar av Skåne och Södra Kronoberg. Bruksorter har ofta något
lägre socialt kapital. Förklaringar till detta kan vara att individer historiskt har varit beroende av en
dominerande arbetsgivare för att kunna utveckla sina individuella förutsättningar. Värderingar och
levnadsmönster verkar föras vidare mellan generationer. Mut- och korruptionsskandaler påverkar
förtroendet för kommunen och den generella tilliten. 82
Tilliten mellan människor och till samhällsinstitutionerna är avgörande för såväl ekonomisk
utveckling som offentlig välfärd. Transaktionskostnaderna, dvs. kostnaderna för att skapa och
upprätthålla avtal med olika parter, minskar med hög tillit – och det ökar dynamiken i ekonomin.
Sambanden mellan hög tillit och välfärdsindikatorer som god hälsa och lycka, hög grad av trygghet,
låg kriminalitet är också väl dokumenterade. Internationellt ligger Sverige tillsammans med de
nordiska länderna samt Holland i topp vad gäller människors tillit. Det tar lång tid att bygga upp
tillit, men tilliten kan snabbt raseras. Tilliten i Sverige har under lång tid varit oförändrad trots ökade
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ekonomiska skillnader, boendesegregation och en stor flyktinginvandring. Den senaste statistiken
tyder dock på att tilliten håller på att minska.83

Populismen träder fram
Det tar lång tid att bygga upp tillit, men det går snabbt att rasera den. I drygt 50 år har tilliten minskat
i Storbritannien och i USA. Djupa sprickor mellan människor i dessa länder har skapats genom:
ökade inkomstklyftor, främlingsfientlighet, krockar mellan stad och land i värderingar och kultur,
och förstärkning av åsiktsskillnader genom medierna. Det finns en risk att låg tillit skapar ett klimat
där inriktningen och tonfallet förändras markant, och att politiken blir en arena för maktkamp och
populism.84
Ett växande allmänt missnöje med nuläget inom politik, ekonomi och samhälle kan övergå till man
förkastar den traditionella politiken och det ursprungliga samhällskontraktet, särskilt i områden
med svagare ekonomisk utveckling i kombination med grupper av individer som präglas av att vara
förändringsobenägna och platsbundna.85 Populismen kan börja träda fram på en grogrund av
missnöje och misstro.
Det finns inte något helt ensidigt vedertagen definition av populism, men forskningen pekar på att
populismen rör sig runt ett antal centrala begrepp. Kärnan i populism kan sägas vara några olika
komponenter; Populism, och dess avgörande attityder, definieras av a) att man lyfter fram en
”verklig folkvilja” och att man är emot ”den styrande eliten” (politiskt, ekonomiskt, kulturellt), b) att
man polariserar och lyfter en konflikt mellan ”folkviljan” och ”eliten”, samt c) att man säger sig
kunna företräda ”folkviljan”.86
Populismen står därmed i kontrast till en mer pluralistisk och vedertagen syn på det demokratiska
politikarbetet och beslutsfattandet, där olika perspektiv och intressenter ges plats i en mer öppen
process. Populister ser istället ett värde av att polarisera grupper och synpunkter, och att skapa
konfliktpunkter. Populism finns såväl till höger som till vänster inom den traditionella politiska
skalan.87
Populism kan sägas vara lika gammalt som demokratin själv, men de senaste 10 åren har populism
visat sig särskilt livskraftig: populistiska ledare styr nu länder med en sammanlagd befolkning om
nästan två miljarder, samtidigt som populistiska partier vinner mark i mer än ett dussintal andra
demokratier, många av dem i Europa.88
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Även om populismen vunnit framsteg i olika länder – från Polen och Ungern, till Bolivia och
Filipinerna – så markerade ändå Brexit i Storbritannien och valet av Donald Trump i USA något nytt:
två av världens stora ekonomier präglas nu av populismen. 89
På olika håll riskerar den ökade nationalismen och politisk populism i kombination med spänningar
mellan uttalade stormakter att bromsa globaliseringen och därmed tillväxten i världen90.
Aktuell forskning pekar därutöver på hur populism kan påverka demokratin negativt på olika sätt,
genom exempelvis att en hårdför ”folkviljans majoritet och vilja” kan inkräkta på individers och
minoriteters rättigheter, och att det finns en risk för att grundläggande rätts- och
förvaltningsprinciper kan åsidosättas. Den medvetna polariseringen som populister representanter
riskerar att skapa långtgående verkningar på den sociala sammanhållningen och de grundläggande
demokratiska värderingarna i samhället.91

Några frågeställningar som kan väckas:
• Hur kan Uppsala län möta invånarnas ökade förväntningar på ett effektivt och
rättssäkert sätt?
• Finns ett tillräckligt systematiskt arbete med innovationer i offentlig sektor för att
möta de ökade förväntningarna?
• Har Uppsala län ändamålsenliga mekanismer, strukturer och arbetssätt på plats för
att förebygga, fånga upp och förändra strömningar av misstro, bristande tillit och
undergrävande av demokratiska principer?
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Konkurrens
Vi ser förändrade förutsättningar för
konkurrenskraft
Konkurrensen mellan länder, regioner och företag hårdnar. De ekonomiska förhållandena har under
de tre senaste decennierna förändrats avsevärt i såväl industri- som utvecklingsländerna. De flesta
platsers och organisationers verklighet präglas av konkurrenstryck och snabba förändringar i alla
former. 92
Det yttersta syftet med god konkurrens- och utvecklingskraft kan summeras som att skapa välstånd
och långsiktigt hållbar tillväxt. Förutsättningen för företagens konkurrens- och utvecklingskraft
förändras. Bakom denna utveckling finns en rad faktorer, där de viktigaste är EU:s fria rörlighet,
minskade handelshinder och ökad globalisering av handeln, samt den teknologiska utvecklingen
med digitaliseringen i spetsen. Traditionella beskrivningar utgår ofta från en tydlig uppdelning dels
mellan varu- och tjänsteproducerande företag, dels mellan de som är internationellt
konkurrensutsatta och de som verkar på en mer skyddad hemmamarknad. Idag ser dock
verkligheten radikalt annorlunda ut. En tjänstefiering pågår och gränserna mellan varor och tjänster
suddas ut. Även på sin hemmamarknad, utsätts allt fler företag - direkt eller indirekt - för
internationell konkurrens. Produktion, stödfunktioner, personal och kunder kan flyttas mellan och
inom länder. En växande andel av företagens delprocesser och moment i förädlingskedjan utsätts
för konkurrens. Sveriges relativa nackdel genom en liten inhemsk marknad i kombination med
betydande geografiska avstånd (inom landet och till de stora marknaderna), medför att
marknadsnärvaro blir allt viktigare. Tillgången till rätt kompetens på rätt plats blivit allt viktigare
med anledning av hårdare konkurrens, en snabb strukturomvandling och teknikutveckling, en ökad
vikt av innovationer, samt högre tjänsteinnehåll. Sämre grundskoleresultat under en lång tid, i
kombination med att svenska universitet beskriver hur ungdomar från gymnasieskolan är
otillräckligt förberedda för högskolestudierna, får ses som allvarliga varningstecken. Brist på
arbetskraft med rätt kompetens har ökat kraftigt, och bedöms idag som det främsta hindret för
tillväxt av företagen. Inom hela näringslivet och i hela landet har företag svårt att rekrytera, och det
får allvarliga konsekvenser för många företag. Bristerna på kompetens och arbetskraft är inte enbart
begränsade till högutbildade. Det råder även en stor brist på i stort sett alla typer av
yrkesutbildningar. Framgent ökar kraven på kompetenstillgång och kompetensutveckling
ytterligare. Strukturomvandlingen och digitaliseringen av samhället innebär att en rad kompetenser
sannolikt kommer att ersättas av olika typer av IT-lösningar. Det är dock inte i första hand hela yrken
som automatiseras, utan snarare olika arbetsuppgifter. Samtidigt är det viktigt att peka på att
utvecklingen också skapar mängder av nya arbetstillfällen och nya yrken.93
Det ökade konkurrenstrycket har kommit att bli ett centralt inslag i den nya globala ekonomin.
Konkurrensen har inte bara ökat, utan den har också blivit tuffare och smartare. I det 21:a
århundradets globala kontext, med megatrender som demografisk förändring, urbanisering,
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klimatförändringar och en förflyttning av världsekonomins ekonomiska centrum till Asien,
konkurrerar städer och regioner på en tidigare helt okänd nivå.94
Framtidens globala marknad ser annorlunda ut. I en utblick bortom 2030 skissas ibland en helt
friktionsfri marknad, där efterfrågan och utbud möts sömlöst, där företag är hypereffektiviserade
och där inhyrd högkompetent arbetskraft organiseras runt uppgifter, och där varje kapacitet i
företag kan nyttjas som en tjänst. Intelligenta maskiner organiserar och leder arbetsflöden för att
optimera såväl insatser som utfall, mot den just nu aktuella efterfrågan. Nya marknader skapas och
existerande marknader omformas. Den fysiska världen upplevs, taggas och länkas genom internet.
Massiva mängder nya data skapas, och datalagringskapaciteten är i princip oändlig. Integritet och
tillit på marknaden säkras genom kod. Företag konkurrerar – och överlever långsiktigt – på denna
marknad enbart genom innovation och värdeskapande, då produktivitet och effektivitet inte länge
bedöms vara en differentierande konkurrensfördel. 95
För att i det 21:a århundradet bli och förbli konkurrenskraftiga krävs att platser och regioner finner
sina unika attraktionsfaktorer, i konkurrens med andra platser på nationell och global nivå, och
detta kräver innovationsarbete. Innovation drivs framför allt av samarbete. Därför krävs inte bara
smarta människor, utan även mångfald. Olika människor som arbetar med olika saker och kolliderar
på oväntade sätt är det som skapar viktiga nya idéer. Detta är mer än någonting annat anledningen
till att den geografiska platsen blir avgörande för förmågan till innovation och till konkurrens. De
mest framgångsrika platserna i denna nya ekonomiska geografi utgör innovativa ekosystem som
attraherar och möjliggör klusterbildning av begåvade människor, smarta institutioner,
spetsforskning, banbrytande innovation och ledande företag som släpper fram kreativiteten för att
generera nya innovativa framsteg. 96
Möjligheten för nytänkande innovativa lösningar blir inte minst tydligt om man beaktar behoven av
omställning med anledning av klimatförändringarna i kombination med en ökad global
konsumerande medelklass. De globala marknaderna kommer att efterfråga klimatsmarta och
cirkulära lösningar, och här kan Sveriges näringsliv vara konkurrenskraftigt. 97
Några frågeställningar som kan väckas:
• Hur kan Uppsala län och dess företag säkra en god position på en allt mer
globaliserad marknad med ökat konkurrenstryck?
• Vilka åtgärder vidtas idag för att kunna säkra den innovationskraft och kompetens
som behövs imorgon?
• Hur vårdas och utvecklas det innovativa ekosystemet i Uppsala län, så att det står
sig starkt bortom 2030-2040?
• Hur kan Uppsala län bli en plats där innovation och konkurrenskraft växer fram
som en följd av öppenhet inför en mångfald av olika människor, tankar och idéer?
• Hur kan det skapas förutsättningar för Uppsala län att ta täten i utmaningsdrivna
innovationer?
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Regionförbundet i Uppsala län (2016), Omvärldsanalys och bakgrundsmaterial, Regional utvecklingsstrategi
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97
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Ekonomi
Vi ser ekonomiska svårigheter framför oss
En långsiktigt försämrad produktivitet har varit en av de viktigaste ekonomiska trenderna inom
OECD under ett antal tiotal år. Under sju år efter den ekonomiska krisen 2008 var den genomsnittliga
årliga produktiviteten hälften så stor som motsvarande produktivitet sju år innan krisen. Därtill
kommer det faktum att i många länder stod endast några få regioner för den samlade tillväxten, och
resterande regioner i dessa länder hade ingen eller till och med negativ tillväxt. Inbromsningen i
produktivitetsökning och divergensen är problematisk av flera anledningar: det minskar
möjligheten till långsiktigt hållbara löneökningar, samt att det försvårar möjligheten till
skuldsättning i offentlig sektor. 98
Offentlig skuldsättning ökar riskerna och minskar handlingsfriheten mot 2030 och framåt, på ett
globalt plan. Förmågan att få kontroll på skuldsättningen påverkar möjligheten att framgångsrikt
och långsiktigt hantera de stora sociala, ekonomiska och ekologiska utmaningar samhället står
inför. Den globala ekonomiska krisen förvärrade skuldsättningsproblematiken, men de flesta större
ekonomier redovisade budgetunderskott mer än fem år innan den finansiella krisen slog till.99
G7 ländernas skuld i förhållande till BNP har gått från att 2004 ha legat på 84,7% (där USA låg på
66,1%), med en prognos för 2024 på 118,1% (där prognosen för USA ligger på 110,4%). I jämförelse
– och kontrast - låg Sverige 2004 på en skuld i förhållande till BNP på 48,9%, med en prognos för 2024
på 29,4%.100
Olika indikatorer pekar på en generell avmattning på den globala marknaden och därmed även för
svensk export, vars utsikter ser svagare ut framgent, och det faktum att den positiva valutaeffekten
antas avta något framöver förstärker denna avmattning. 101
Effekterna av Coronapandemin är totalt sett svåra att förutse i inledningen av 2020, men tidiga
bedömningar pekar på att de negativa effekterna på världsekonomin kan vara dramatiska och att
de – i kombination med påbörjad avmattning – i vissa delar av världsekonomin kan leda till en tydlig
recession, bland annat i Euro-området.102
De svenska offentliga finanserna står relativt starka, vilket ökar tryggheten och handlingsfriheten
framöver103.
Inkomstskillnaderna har ökat i de flesta OECD-länderna sedan 40 år tillbaka. Även om de nordiska
länderna uppvisar bland de lägsta inkomstskillnaderna inom OECD, är det samtidigt så att några av
de största skillnadsökningarna har skett i de nordiska länderna. Sedan tidigt 1990-tal har
inkomstskillnaderna ökat med ett genomsnittligt värde på nästan 6 punkter (GINI-punkter) i Norge,
Danmark och Sverige, jämfört med den genomsnittliga ökningen inom OECD på cirka 2 punkter, där
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Tysklands och USA:s ökning är 3 respektive 5 punkter. Det nordiska land som står ut är Sverige, med
en inkomstskillnadsökning under denna period på nästan 8 punkter.104
Enligt Långtidsutredningen 2019 drivs de ökade inkomstskillnaderna av stora ökningar i
kapitalinkomster och att gruppen med lägst disponibel inkomst har halkat efter.105 De ekonomiska
klyftorna har ökat i Sverige mellan exempelvis de som har arbete och de som står utanför
arbetsmarknaden, mellan yngre och äldre, mellan storstad och landsbygd, och mellan inrikes födda
och utrikes födda.106 Inkomstskillnaderna väntas fortsätta att öka till 2035 i samtliga alternativa
utvecklingsscenarier.107 Tillgång till socialt och kulturellt kapital har också polariserats. Socialt och
kulturellt kapital påverkar den sociala rörligheten och människors framtidsutsikter. De unga män
som bor på platser med ett överskott av män och presterar sämre i skolan, riskerar ett socialt
utanförskap, utan vare sig en traditionell familj eller jobb.108
Den tydligaste demografiska trenden i västvärlden är att låga födelsetal och ökad livslängd medfört
en allt äldre befolkning. Att vi i genomsnitt lever allt längre är i grunden positivt. Det leder dock till
ett större behov av omsorg och vård, vilket leder till kostnadsökningar. 109
Sveriges kommuner och regioner går in i en period med mycket stora krav på omställning. Det tryck
som skapas av de demografiska förutsättningarna börjar nu bli påtagligt: befolkningen ökar särskilt
snabbt i de mest kostnadskrävande åldrarna, sektorns egna pensionskostnader ökar, och samtidigt
ökar befolkningen i yrkesverksam ålder bara svagt. Kostnaderna ökar mer än intäkterna. Hittills har
intäktsökningar från främst skatter och markförsäljning som gynnats av högkonjunkturen använts
för att hantera utmaningarna, men framöver kommer detta inte att vara en framkomlig väg.
Omfattande åtgärder kommer att bli nödvändiga, när den ekonomiskt starka perioden går mot sitt
slut. Utvecklingen på arbetsmarknaden har varit stark under ett antal år, men nu ser vi många
tecken på att Sveriges goda konjunktur börjar mattas av, vilket naturligtvis påverkar den viktigaste
inkomstkällan: skatt på arbete. I år väntas ökningen av sysselsättningen upphöra och
högkonjunkturen går mot sitt slut. Vi kan förvänta oss en svagare arbetsmarknad och en minskning
av antalet arbetade timmar, vilket påverkar skatteunderlaget negativt.110

Nordiska ministerrådet (2018), Increasing Income Inequality in the Nordics Nordic Economic Policy Review
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Några frågeställningar som kan väckas:
• Vilken beredskap finns i Uppsala län för att möta en global ekonomisk avmattning
eller kris?
• Finns tillräckligt effektiva strategier på plats i Uppsala län för att hantera
effekterna av och succesivt minska de ekonomiska ojämlikheterna?
• Kommer det offentliga systemet i Uppsala län att – på såväl kort som lång sikt kunna hantera samtidiga intäktsminskningar och kostnadsökningar, utan att på ett
dramatiskt sätt riskera vare sig verksamhetskvalitet, rättssäkerhet eller tillit?
• Hur skapas förutsättningar för att den offentliga sektorn ska kunna fortsätta att
effektiviseras genom innovation och nya arbetssätt, nyttjandegörande av den
teknologiska utvecklingen, samt genom samverkan?
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Inledning
Föreliggande perspektivanalys utgår ifrån hur RUS-revideringsprocessen har omhändertagit och
beaktat olika perspektiv, såsom barn-, miljö- och jämlikhetsperspektiv, i såväl process som faktiska
skrivningar och prioriteringar. Utgångspunkten är ett hållbarhetsperspektiv, där ovan nämnda
perspektiv ingår, vilket genomsyrar arbetet från underliggande analyser, framtagande av
målsättningar i RUS, samt plan för genomförande och uppföljning. Agenda 2030 och de globala
målen för hållbar utveckling utgör således grundstommen i denna analys och i RUSrevideringsprocessen. Denna analys innehåller inte rena konsekvensbedömningar av innehållet i
RUS, en sådan konsekvensanalys kommer istället att genomföras inför beslut om slutgiltig RUS,
efter remissberedning. Denna analys innefattar inte heller en analys av målkonflikter mellan olika
perspektiv och mål.

Agenda 2030 som ram och definition av
hållbarhet
I förordning (2017:583) om regionalt tillväxtarbete fastställs att ekonomisk, social och miljömässig
hållbarhet ska vara en integrerad del i analyser, strategier, program och insatser i det regionala
tillväxtarbetet (4 §). I Region Uppsalas arbete med hållbar regional utveckling och tillväxt fungerar
Agenda 2030 som ram och definition för hållbarhet.
Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling syftar till att utrota fattigdom och hunger,
förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor
och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. En
utgångspunkt för hållbar utveckling är generationsperspektivet som innebär att den utveckling som
tillfredsställer dagens behov inte får äventyra kommande generationers möjligheter att
tillfredsställa sina behov. Hållbar utveckling kräver således förståelse för, och kunskap om, framtida
generationers utmaningar och behov, samt involvering av unga i utvecklingsarbetet.
Agenda 2030 och de globala målen innefattar därmed ett antal relevanta perspektiv som behöver
beaktas i planerings- och utvecklingsarbetet. Agenda 2030 och relevanta perspektiv ska integreras
läns regionala utvecklingsstrategi – RUS. Integreringen avser både RUS som dokument och som
process. I RUS-revideringen ska integrering ske genom att: strategin ska tas fram och genomföras i
den anda av allvar och beslutsamhet som Agenda 2030 anger; genom att låta Agenda 2030 fungera
som en kompass i arbetet; genom att låta arbetet präglas av inkludering och delaktighet, samt;
genom att sträva mot partnerskap och genomförande.
Denna perspektivanalys struktureras utifrån rubrikerna
•
•
•

Inkludering och delaktighet – som beskriver hur processen involverat olika aktörer i länet
Mål som kompass – som beskriver hur de olika globala målen och de perspektiv de omfattar
har omhändertagits i det förslag till RUS (dokument) som nu föreligger
Partnerskap för genomförande – som beskriver hur arbetet är planerat för att lägga grund för
ett kraftfullt sektorsövergripande genomförande.

Under vardera rubriker redogörs för genomförda aktiviteter och resultat under
aktualitetsprövnings- och framskrivningsprocessen, för omhändertagande och innehåll i
remissdokumentet, samt för planerade insatser under RUS genomförandefas.
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Inkludering och delaktighet
Deklarationen i Agenda 2030 betonar vikten av att ingen ska lämnas utanför i utvecklingsarbetet.
För att få ett brett engagemang och för att inkludera olika perspektiv krävs öppenhet mellan det
offentliga och andra aktörer, med särskilt fokus på inkludering av grupper som idag inte i samma
utsträckning representeras vid dialoger och samråd, däribland grupper som inte är organiserade.
Utifrån avseendet att den regionala utvecklingsstrategin för Uppsala län ska fungera som en lokal
Agenda 2030-strategi, har inkludering och delaktighet av samtliga målgrupper i länet haft en central
roll i framtagandet av en reviderad RUS. Under revideringsprocessens gång har vi därför säkerställt
att bland annat civilsamhälle och näringsliv erbjudits möjligheter till deltagande i revideringens
olika stadier. Kommande genomförandeperiod ger än större möjligheter att involvera berörda
aktörer inom civilsamhället och näringsliv.

Barn och unga
Generationsperspektivet i hållbar utveckling ställer kravet att barn och unga ges möjlighet att vara
delaktiga och att deras perspektiv inkluderas, detta är av än större vikt i och med att
Barnkonventionen blivit lag 2020.
Arbetet med att få in ungdomsperspektiv i regional utveckling har hittills gjorts utifrån fyra spår,
med både kvantitativt och kvalitativt innehåll. Resultaten från dessa olika dialogfora för ungdomar
har använts i revideringsprocessen för regional utvecklingsstrategi. Resultaten har bland annat
bidragit till ett prioriterat insatsområde i RUS – en hälsofrämjande och nära vård, där insatser särskilt
ska ske för att skapa samhälleliga förutsättningar för ökad psykisk hälsa bland barn och unga.

Liv och hälsa
ung resultat

Ungdomsråd
RUS

Regional
utveckling

Sommarjobbande
regionutvecklare

Ungdomsdialog
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Liv och hälsa ung genomförs vartannat år sedan 2005 med syfte att följa hälsa, levnadsvanor och
livsvillkor hos länets ungdomar. Den ger en kvantitativ bild av ungdomsrelaterade frågor och år 2019
svarade 7 400 ungdomar på enkäten.
Undersökningen bidrar med ett övergripande perspektiv men ger också möjlighet till fördjupning
gällande specifika utmaningar, så som fritextfrågorna ”Vilken är den viktigaste framtidsfrågan för
dig personligen/för världen i stort?”. Statistiken från dessa frågor har bland annat använts som
underlag till RUS-seminarier och Region Uppsalas omvärldsdag.
Under sommaren 2019 hade Enheten för strategisk planering och analys sex sommarjobbande
ungdomar från länet under fyra veckor. De fick bidra med sina perspektiv genom olika casearbeten, som de själva var med och valde. Slutarbetet valdes av ungdomarna att handla om psykisk
ohälsa, och deras reflektioner under processens gång har legat till ytterligare grund för de texter i
RUS som behandlar detta område.
Ytterligare ungdomsinspel gällande psykisk ohälsa har kommit inom ramen för vårt samarbete med
Fryshusets We_change. Flertalet gymnasieskolor deltog i ett hackathon under hösten 2019, där
uppgiften var att komma på sätt att få bukt med den nedåtgående trenden bland barn och
ungdomars psykiska hälsa.
Som en slags konkluderande avslutning av de olika dialoginsatserna inom området barn och ungas
psykiska hälsa, genomfördes en halvdagskonferens för kommuner, statliga aktörer, organisationer
och civilsamhälle i januari 2020. Syftet var att ge en bild av hur våra olika moment kring
ungdomsdialog hänger ihop och att deltagarna skulle få ta del av ungdomarnas lösningar från
hackathonet, samt hur resultaten används som underlag i revideringen av RUS med mera.

Civilsamhällesorganisationer
Ett urval av länsövergripande civilsamhällesorganisationer har deltagit under hela
revideringsprocessen hitintills. Urvalet gjordes med ambitionen att inkludera olika målgrupper,
såsom barn och ungdomar, äldre, funktionsnedsatta, invandrare med flera.
Sammanlagt skickades inbjudan om individuella möten kring RUS ut till 27 organisationer. Möten
hölls med 21 av dessa organisationer under aktualitetsprövningsfasen, sommaren 2019. Under
dessa möten fick organisationerna ta del av nuvarande RUS och ge sina tankar om det dokumentet,
samt delge sina synpunkter och tankar kring länets största utmaningar och frågor enligt dem. En
begynnande dialog om Agenda 2030 påbörjades, om såväl deras egen kunskap och kraft inom
området som om hur de globala målen skulle kunna omhändertas inom ramen för RUSrevideringen.
Under hösten 2019 hölls även ett lunchseminarium med några av de organisationer som deltog
under aktualitetsprövningen, för att ge dem möjlighet att ge sin bild av hur de olika
utvecklingsmålen i RUS skulle kunna formuleras.
Civilsamhällesorganisationer har bjudits in till delaktighet redan från aktualitetsprövning av
nuvarande RUS till fördjupade ämnesseminarier under hösten 2019 och vintern 2020, och kommer
även att vara remissinstanser i kommande remissperiod.
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Följande organisationer har deltagit under revideringsprocessen:
Funktionsrätt Uppsala län
Region Uppsalas pensionärsråd
SPF (Sveriges pensionärsförbund)
Region Uppsalas råd för delaktighet
Röda korset
Friluftsfrämjandet Region Mälardalen
Upplands idrottsförbund
ABF
Studiefrämjandet
Förbundet Vi Unga
Sveriges elevkårer
Naturskyddsföreningen
Hyresgästföreningen
Hela Sverige ska leva
Barnombudet i Uppsala län
SIU – Samarbetsorganisation för invandrarföreningar i Uppsala län
Cykelfrämjandet
Uppsala kårsamverkan
Uppsala läns bildningsförbund
Svenska kyrkan
RFSL

Näringsliv och företag
Under revideringsprocessen har såväl företagsfrämjande aktörer som företag varit en del av
dialogen kring framtagandet av reviderad RUS. Vid flera tillfällen har vi exempelvis mött länets
näringslivschefer, ALMI, Coompanion, Handelskammaren, LRF, Svenskt näringsliv, STUNS, mfl.
Under september 2019 genomfördes runda bord-samtal i länets olika kommuner med företagare,
dessa koordinerades av ALMI. Ett 50-tal enskilda företag har deltagit i dialoger under
revideringsprocessen.
De RUS-seminarier som hållits ute i kommunerna under revideringsprocessen har haft en öppen
inbjudan, där företagsrepresentanter och i viss mån civilsamhällesorganisationer har bjudits in att
delta.

Fortsatt arbete
Inom ramen för Region Uppsalas projekt inom Tillväxtverkets utlysning Vägar till hållbar utveckling
finns en planerad process för 2020-2022, där ett omfattande arbete kring att ta fram dialogfora för
ökad delaktighet i målgruppen barn och unga samt civilsamhällets organisationer.
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Mål som kompass
De 17 målen med 169 vägledande delmål för en hållbar utveckling är integrerade och odelbara,
globala till sin natur och allmängiltiga. I genomförandet av det hållbara utvecklingsarbetet på lokal
och regional nivå behöver vi läsa målen ur denna kontext. Att förstå målen ur ett så kallat glokalt
perspektiv är av största vikt för att uppnå en hållbar utveckling. Det vill säga, vi behöver förståelse
för hur de lokala förutsättningarna påverkas av det globala sammanhanget och att hur vi agerar på
lokal nivå kan få konsekvenser även globalt. Den nationella Agenda 2030-delegationen poängterar
i sitt slutbetänkande att agendans delmål till stor del omfattas av befintliga riksdagsbundna mål.
Sverige skulle därför komma långt i arbetet för att nå agendans mål genom att vidta åtgärder som
leder till att redan beslutade riksdagsbundna mål och nationella strategier uppnås och genom att
uppfylla existerande lagstiftning fullt ut.
Genom att i RUS-revideringen knyta an till de globala målen ges både nationellt och globalt
sammanhang och kraft. De globala målen ger ett gemensamt språk och en övergripande ram för
vårt arbete. Målen blir en kompass för vårt arbete när vi kopplar an och beaktar dem i
grundläggande analyser, vid målsättningar, och i genomförandet.
Det finns inte en entydig och allmänt fastslagen metod för hur de 17 globala målen med 169 delmål
ska brytas ner och konkretiseras på lokal och regional nivå. Det skiljer sig bland annat i hur målen
tolkas i den egna kontexten samt i vilken grad delmålen bör beaktas i tolkningen av de övergripande
målen. I Region Uppsala har vi i RUS-revideringsprocessen tagit fasta vid behovet av att se vilka
utmaningar och möjligheter som finns i länet, och hur vi som län genom vår utveckling även kan ha
en positiv påverkan på utvecklingen för världen i stort och därmed de globala målen i sin helhet. De
globala målen fungerar som en ram för analyser genom att visa på bredden av hållbarhet och
perspektiv som behöver beaktas.
Nedan följer en kortare genomgång av hur remissversion av RUS kopplar mot de globala målen.
Koppling i RUS beror dels av det globala målets relevans i länet beroende av vilken rådighet det finns
att arbeta mot målet på länsnivå, dels relevans kopplat till analys av hur målet kopplar mot länets
aktuella utmaningar och möjligheter.
I Nulägesanalys för Uppsala län redogörs för läget i länet utifrån relevant statistik, samt aktuella
perspektiv och frågor som har lyfts fram i RUS-revideringens dialoger. Här redogörs också för
kopplingar mellan denna nulägesbild och mål och prioriteringar på läns-, nationell, europeisk och
internationell nivå. Nulägesanalysen ligger tillsammans med nuvarande RUS som grund för
konkretisering och framskrivning av remissversionen av ny RUS.

Målkopplingar i RUS remissversion
I remissversionen har koppling gjorts mellan de globala målen och RUS långsiktiga utvecklingsmål
samt steg för att nå prioriterade mål under RUS programperiod. Av utrymmesskäl har inte koppling
gjorts för exempelvis de åtaganden som föreslås i remissversionen, men även här går det självklart
att göra kopplingar. Det är därtill endast de globala mål som huvudsakligen kopplar som redogörs
för. Då de globala målen är integrerade och odelbara finns naturligen kopplingar även till fler
globala mål, där exempelvis mål 3 om hälsa och välbefinnande på olika sätt både påverkar och
påverkas av de andra globala målen.
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Övergripande återfinns samtliga globala mål i kopplingen mot RUS-remissens mål, förutom mål 1
om ingen fattigdom. Nedan redogörs kortfattat för vilka mål som kopplar, uppdelat på RUS tre
strategiska utvecklingsområden. Därefter redogörs för hur målen om jämställdhet (mål 5) och
jämlikhet (mål 10) genomgående har beaktats.

En region för alla
Det strategiska utvecklingsområdet En region för alla innefattar mål om ett hälsofrämjande
samhälle, ett öppet och inkluderande samhälle, samt om utbildning och sysselsättning för alla. Här
kopplas till globalt mål 3 om hälsa och välbefinnande. Området kopplar även till målen om
inkluderande, både socialt och demokratiskt, men även i utbildning och sysselsättning. Delmål för
minskad ojämlikhet (mål 10) och inkluderande samhällen kopplar här. För arbetet med utbildning
och sysselsättning kopplas huvudsakligen till mål 4 om utbildning och delmål om sysselsättning
under mål 8. En koppling finns även till delmål under mål 17 om att främja partnerskap som kopplar
till vikten av att ta vara på civilsamhällets kraft och engagemang i arbetet för en hållbar utveckling.

En hållbart växande region
I nulägesanalysen framkommer att Uppsala län inte når upp till satta miljömål, och att tillståndet
påverkas av mänskliga aktiviteter och exploatering i ett växande län. Ett fokus i En hållbart växande
region ligger därför på utveckling och insatser för att skapa mer hållbara transporter, infrastruktur
och nyttjande av naturresurser. Denna utveckling ska lägga grund för de ekologiska målen om rent
vatten, bekämpande av klimatförändringarna, hav och marina resurser och ekosystem och
biologisk mångfald (mål 6, 13, 14 och 15), men är också en grund för mer hälsosamma levnadsvanor
som stödjer mål 3 om hälsa. För att nå dessa mål ska utveckling ske för hållbar energi, industri och
infrastruktur, och produktion (mål 7, 9 och 12) samt för delmål om hållbar livsmedelsproduktion
och förvaltning av naturresurser (inom mål 2 – ingen hunger). Ett centralt mål inom detta område är
mål 11 om hållbara städer och samhällen som handlar om att göra städer och bosättningar
inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.

En nyskapande region
Det strategiska utvecklingsområdet En nyskapande region kopplar huvudsakligen till mål 4 om
utbildning och mål 8 om anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. Området omfattar dock
även delmål inom mål 11 om skydd av kulturarv, till exempel. Det långsiktiga utvecklingsmålet om
innovation för hållbar tillväxt och utveckling kopplar emot i princip samtliga mål och övergripande
för Agenda 2030. Detta då det är ett grundläggande krav att lyckas vara innovativ och nyskapande
för att göra den omställning som krävs och är möjlig. Forskning krävs och innovationer behöver vara
såväl tekniska och industriella som organisatoriska och sociala.

Jämställdhet och jämlikhet
Revideringsprocessen har inte haft ett uttalat perspektivarbete kring likabehandling. Själva
revideringsprocessen har dock grundats i en tanke om bred inkludering och delaktighet, vilket bör
ses som en ansats att genomgående basera RUS-revideringsarbetet på en jämlik grund. Framförallt
kopplas här globalt delmål 10.2, om att verka för att alla människor blir inkluderade i det sociala,
ekonomiska och politiska livet. Det är dock inte ovidkommande att här nämna den ojämlikhet som
redan existerar gällande olika gruppers representation inom framförallt den offentliga sektorn.
Detta är inget vi har kunnat påverka inom ramen för de möten som hållits inom exempelvis
respektive kommun.
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Under tidig höst 2019 genomfördes en diplomeringsutbildning i likabehandling, där tanken var att
få en grundkunskap i rättighetsbaserat tänkande och normkritiskt perspektiv. Denna utbildning
syftade till att texterna i RUS skulle utarbetas ur just rättighets- och normkritiska perspektiv.
Resultatet blev en något större kunskap hos de skribenter som inte tidigare hade kunskap inom
detta, vilket ledde till lite ändrad tonart i vissa texter i dokumentet. Detta kan utvecklas till nästa
revideringsprocess.
Innehållet i remissversionen av RUS genomsyras av att alla människor i länet ska ha lika tillgång till
olika delar av samhället, såsom hälso- och sjukvård, naturområden, utbildning med mera. Flertalet
utvecklingsmål och tillhörande åtaganden är utformade med ansatsen att nå alla i länet.
I såväl nulägesanalys som RUS beskrivs hur jämlika förutsättningar och inkludering i grunden
handlar om demokrati och mänskliga rättigheter. Uppsala län ska präglas av ett gott samhällsklimat
som är öppet och inkluderande, med hög tillit och stark demokrati, vilket är formulerat i såväl ett av
utvecklingsmålen som ett av de prioriterade målen för kommande programperiod.
Gällande mål 5 om jämställdhet, så är även detta ett mål som är integrerat genomgående i RUSinnehållet. Skrivningar om ökad jämställdhet återfinns inom alla delar av RUS, såsom skillnader
mellan kön gällande trygghet, hälsa och företagsamhet, könsmönster i utbildningsval och
rekrytering samt behovet av ökad jämställd mobilitet inom exempelvis kollektivtrafiken. En gedigen
jämställdhetsanalys av innehållet har dock inte genomförts och är något som skulle kunna
genomföras inför fastställande alternativt under nästa revideringsperiod.

Gap
Mål 1 om ingen fattigdom saknas i RUS. Målet ses som främst rikta sig till globala och internationella
lösningar, eller frågor där rådigheten finns på den nationella nivån. Förslag på indikator kring
ekonomisk jämlikhet föreslås dock.
Mål 12 om hållbar konsumtion och produktion ses som ett mål där Sverige som land behöver ta
stora kliv. Vår livsstil i Sverige ger ett ekologiskt fotavtryck på användningen av naturresurser såsom
jord, skog och vatten som skulle kräva ungefär fyra jordklot om alla planetens invånare levde på
samma sätt. I RUS finns vissa målsättningar och åtaganden som kan ses lägga grund för, och
underlätta, mer hållbar konsumtion och produktion. Det finns också skrivningar av hur offentlig
produktion genom upphandling kan påverka. Men i stort saknas åtaganden som riktar sig mer direkt
mot individers konsumtion. Under revideringsprocessen har det inte framkommit att dessa frågor
bör lösas inom ramen för RUS.

Fortsatt arbete
Inom ramen för Region Uppsalas projekt inom Tillväxtverkets utlysning Vägar till hållbar utveckling
finns en planerad process för 2020–2022, där en modell för hållbarhetsanalys kommer att tas fram.
En sådan hållbarhetsanalys kan med fördel användas för att synliggöra målkonflikter och
synergieffekter i RUS. Därtill ska ett verktyg för analys av regionala förhållanden och statistik
utvecklas, för att möjliggöra djupare länsrelaterad statistik i genomförandet av RUS.
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Partnerskap för genomförande
Aktualitetsprövningen av RUS har visat på att RUS kan och bör spela en större roll genom ett ökat
fokus på genomförande och samhandling. I ett ställningstagande från Regionalt forum fastslogs att
RUS ska bidra till länets aktörer tillsammans tar sig an de viktiga utmaningarna, och gemensamt
agerar för att skapa en förflyttning inom utvalda prioriterade områden. För att lyckas med detta
krävs en ökad tydlighet i vem som gör vad och hur det går, samt med ökad koppling mot aktörers
egen planering och styrning.
I RUS remissversion har försök gjorts att i ökad grad tydliggöra och lyfta steg och insatser som kräver
samverkan mellan länets aktörer. Här ska med koppling till Agenda 2030 beskrivas hur vi, genom att
i vår regionala utveckling ha ett fokus på genomförande i partnerskap, kan visa på hur vårt län ska
ta sin del av, och nyttja de stora möjligheterna som kommer av omställningen till ett hållbart
samhälle. Genomgripande i dokumentet redogörs för vikten av att utveckling och insatser sker i
samverkan mellan det offentliga, näringsliv och civilsamhälle. Även specifikt uttalade åtaganden
finns kring exempelvis att ”Ta tillvara civilsamhällets kraft och engagemang”, ”Utveckla en
kulturregion med internationell lyskraft” och att ” Utveckla och koppla samman företag, akademi
och offentliga organisationer inom länets viktiga fokusområden”.
I kapitlet Genomförande - från vision till handling beskrivs förutsättningar och former för
genomförande, samverkan och uppföljning. Den befintliga samverkansstrukturen är
utgångspunkten för att organisera det regionala utvecklingsarbetet. Men där denna struktur inte
räcker till kan justeringar ske om detta krävs för att skapa partnerskap för ett effektivt
sektorsövergripande genomförande. Detta kapitel kopplar till globalt mål 17 – genomförande och
globalt partnerskap.

Fortsatt arbete
Inom ramen för Region Uppsalas projekt inom Tillväxtverkets utlysning Vägar till hållbar utveckling
ska länets kapacitet till genomförande i partnerskap utvecklas. Detta genom exempelvis insatser
som syftar till att samla länets aktörer för gemensamt erfarenhetsutbyte, dialog och
kompetensutveckling kring Agenda 2030 och samverkan. Därigenom kan Region Uppsala stärka sitt
eget och länets regionala ledarskap i hållbarhetsfrågor och bidra till en ökad tillit och
stärkt samverkanskapacitet för genomförande av Agenda 2030 i länet. Dessa insatser kopplar till
insatser för att ta fram en varaktig struktur för samråd med civilsamhälle och näringsliv, som
beskrivs ovan under rubriken Inkludering och delaktighet.
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Beskrivning av revideringsprocessen
I detta dokument ges en kortfattad beskrivning av revideringsprocessen. Beskrivningen tar sitt
avstamp i uppdraget, och återger sedan mål och huvudsakliga faser/steg i revideringsarbetet.
En kortfattad beskrivning av aktualitetsprövningen, följs av en beskrivning av de mer centrala
ställningstaganden som gjorts under revideringsarbetet. Avslutningsvis beskrivs hur
remissversionen slutligen arbetades fram, samt att vi ger en översiktlig bild av vilka möten som
har genomförts och vilka vi har mött under revideringsprocessen. För den som är mer
intresserad finns olika fördjupningsunderlag – ta kontakt om ni vill ta del av dessa:
regionalutvecklingsstrategi@regionuppsala.se.

1 Uppdraget att revidera den regionala
utvecklingsstrategin
Som regionalt utvecklingsansvarig aktör har Region Uppsala, enligt lagen om regionalt
utvecklingsansvar (2010:630), uppdrag att utarbeta och fastställa en strategi för länets
utveckling (regional utvecklingsstrategi, kallad RUS) och samordna insatser för genomförandet
av strategin. Förordningen om regionalt tillväxtarbete (2017:583) fastställer att strategin ska
arbetas fram i sektorsövergripande samverkan, och att den ska vara strategi för arbetet med
hållbar regional tillväxt och utveckling.
Enligt förordning ska utvecklingsstrategin uppdateras löpande och ses över åtminstone en gång
mellan varje val till landstings- och kommunfullmäktige. I regionplan och budget 2019–2021 står
beskrivet att i Uppsala län har en ny strategi antagits med fyra års intervall. Nästa strategi bör i
enlighet med detta intervall antas i slutet av år 2020.
Med ovanstående som utgångspunkt initierade Region Uppsalas Regiondirektör ett revideringsarbete i slutet av 2018.

2 Övergripande mål och upplägg av
revideringsarbetet
Efter initiering av revideringsarbetet i slutet av 2018 vidtog en planeringsfas som pågick i början
av 2019. I denna fas planerades revideringsarbetet och olika aktörer ”aktiverades” i arbetet. I
detta arbete utkristalliserades förslag till tre övergripande mål med revideringsarbetet.
Förslag till mål presenterades för, och fick bifall av, länets samlade politiska ledningar vid
Regionalt forum i februari 2019. Dessa mål har sedan väglett arbetet:
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-En reviderad regional utvecklingsstrategi fastställs av regionfullmäktige i nov 20201
Med grund i faktabaserad bild av länet, ska relevanta perspektiv och mål integreras (exempelvis Agenda
2030), det ska vara fokus på utvalda områden, samt bygga på en gemensam bild av vision och mål, samt
vilka åtaganden som ska finnas i arbetet.
-Slutresultatet ska vara förankrat hos nyckelaktörer
Det ska bygga på en gemensam syn på RUS syfte och roll, strategin ska ses
som hela länets RUS, mål och åtaganden ska kunna brytas ned och omhändertas, samt att det ska finnas
ägarskap och engagemang för processen, slutdokumentet, samt, inte minst själva genomförandet.
-Formerna för det regionala utvecklingsarbetet ska ytterligare ha utvecklats
Metodiken
för arbetsprocessen runt RUS ska utvecklas, strukturer runt det regionala utvecklingsarbetet ska
utvecklas, samt att aktörer ska se sin roll i, och värdet av, regionalt utvecklingsarbete.

Efter planeringsfasen påbörjades en fas benämnd aktualitetsprövning som pågick mellan marsseptember 2019. Under denna fas genomfördes en aktualitetsprövning av dagens RUS och
länets nuläge och utmaningar. (Aktualitetsprövningen beskrivs kortfattat under
nästkommande rubrik). Utfallet från aktualitetsprövningen gav underlag för inriktning och
vägval för såväl den kommande RUS:en som för den fortsatt revideringsprocessen. Under
perioden oktober-december 2019 tog länets samlade politiska ledningar, vid Regionalt forum i
oktober och december, ställning i ett antal frågor, avseende både sakfrågor och hur man ser på
RUS:en som styrdokument. (Dessa ställningstaganden återfinns längre ned i detta dokument).
Med dessa ställningstaganden som grund vidtog nästa fas i arbetet, konkretisering. Under
konkretiserings-fasen skedde ett arbete att konkretisera utpekade sakområden, samt att
påbörja framskrivandet av själva remissdokumentet. Konkretiseringsfasen pågick från
november 2019 till mars 2020. Därefter vidtog slutberedning och fastställande av remissversion.

3 Aktualitetsprövningen
Inom ramen för aktualitetsprövning av dagens RUS inkluderades uppföljning av nuvarande
RUS, analys av länets nuläge och omvärld, samt ett arbete för att föreslå ändamålsenliga sätt
att principiellt integrera Agenda2030 och andra relevanta perspektiv i RUS.
Aktualitetsprövningen illustreras nedan:

Senare reviderat till att ny RUS ska vara fastställd senast våren 2021. Detta med anledning av ökad
arbetsbelastning hoa länets aktörer pga. Covid19-pandemin.
1
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Nedan ges en kort översikt av uppföljning av nuvarande RUS, samt principiellt omhändertagande
av Agenda 2030. Utfallet av arbetet med att ge en bild av länets nuläge och omvärld, återfinns i
de separata dokumenten Nulägesanalys för Uppsala län, respektive Omvärldsanalys av Uppsala
län.

3.1 Uppföljning av nuvarande RUS
Uppföljning av nuvarande RUS skedde huvudsakligen genom dialog kring dagens RUS.
Synpunkterna som fångades upp avsåg RUS:ens syfte och roll, genomförandet av RUS:en, RUSdokumentets struktur, samt dess sakinnehåll. Skriftliga underlag/inspel begärdes in och
välkomnades, men den huvudsakliga arbetsinsatsen genomfördes i form av dialogmöten.
Dialogmöten var dels möten som enbart berörde revidering av RUS, och det var dels i form av
mötespass inom ramen för redan planerade möten.

3.2 Principiellt omhändertagande och integrering av
Agenda2030
Inom ramen för aktualitetsprövningen skedde ett arbete för att klarlägga hur Agenda 2030 och
andra relevanta perspektiv principiellt kan omhändertas och integreras i RUS. En analys
genomfördes av nationella styrdokument och av goda omvärldsexempel. En screening skedde av
samtliga RUS:ar i landet för att få en bild av hur långt man kommit avseende detta i andra
regioner, samt för att få bra exempel. Med detta som utgångspunkt presenterades tankar kring
detta vid en konferens den 4/9, och förslag till inriktning skrevs fram (återfinns längre ned i
dokumentet).

4 Inriktning och ställningstaganden under
revideringsprocessen
Under revideringsprocessen gavs ett antal mer principiella inriktningar och det skedde ett antal
mer avgörande ställningstaganden vid möten med Regionalt forum, där länets ledande
politiska företrädare och tjänstepersoner deltar. Nedan beskrivs dessa, per tillfälle.

661

Sida 6 av 10

4.1 Inriktning och ställningstaganden vid regionalt forum i
oktober 2019
Med utgångspunkt i de underlag som arbetats fram under aktualitetsprövningen och
tjänstepersonsförslag från Region Uppsala tog Regionalt forum vid sitt möte i oktober 2019
beslut om följande inriktningar för det fortsatta arbetet, avseende:

4.1.1 RUS som styrdokument
Utifrån de inspel och synpunkter som framfördes under aktualitetsprövningen tog Regionalt
forum i oktober ställning till följande inriktning för RUS som styrdokument:
• RUS kan och bör spela en större roll genom ett ökat fokus på genomförande, spets och
samhandling.
• RUS:ens breda berättelsen ska fungera som ett avstamp för ett mer fokuserat
genomförande, som leder till konkreta resultat och bidrar till önskade effekter.
• RUS ska utvecklas så att det blir mer spets. Spets skapas genom en kombination av:
ökad prioritering, ambitionsnivå som leder till förflyttning, samt ökad grad av
samhandling på olika sätt.
• RUS:en ska bidra till länets aktörer tillsammans tar sig an de viktiga utmaningarna, och
gemensamt agerar för att skapa en förflyttning inom de utvalda prioriterade områdena.
• RUS ska gå mot att vara ett mer levande styrdokument, med ökad tydlighet i vem som
gör vad och hur det går, samt med ökad koppling mot aktörers egen planering och
styrning.

4.1.2 Principiellt omhändertagande av Agenda 2030
Utifrån det arbete som bedrivits under aktualitetsprövningen tog Regionalt forum i oktober
ställning till följande inriktning för hur Agenda 2030 principiellt ska omhändertas och integreras i
RUS:
• RUS ska fungera som länets regionala Agenda 2030-strategi,
• Vi ska genom RUS arbeta i den anda av allvar och beslutsamhet som Agenda 2030
anger,
• De globala målen ska fungera som en kompass i arbetet,
• Arbetet ska präglas av inkludering och delaktighet, samt att
• Arbetet ska sträva mot partnerskap och genomförande.

4.1.3 Vision och strategiska utvecklingsområden
Inom ramen för uppföljning av dagens RUS tog länets samlade politiska ledningar vid Regionalt
forum i maj 2019 ställning till att RUS:ens vision i stort håller, samt att RUS:ens tre strategiska
utvecklingsområden i stort håller, med eventuellt behov av att komplettera området ”En
växande region” med hållbarhetsaspekter. I efterföljande process skedde en komplettering även
av visionen med begreppet ”hållbar”. Vid Regionalt forum i oktober togs ställning avseende
detta, enlig nedan.
I remissversionen föreslås visionen för länet:
• Ett gott liv i en nyskapande och hållbar kunskapsregion med internationell lyskraft
...med tre underliggande strategiska utvecklingsområden:
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•
•
•

En region för alla
En hållbart växande region
En nyskapande region

4.1.4 Sakområden i särskilt fokus under konkretiseringsfasen
Vid Regionalt forum i oktober presenterades tio övergripande områden med delområden som
framträtt under aktualitetsprövningen. Grunden till dessa områden var de teman som
regelbundet återkommit i uppföljningsdialoger, där man upplevde att de antingen saknades i
dagens RUS eller behövde förstärkas, samt vad som förstärktes av analys av länets utmaningar.
Dessa områden (som presenterades för Regionalt forum), bedömdes kunna fungera som
underlag för att ta fram områden som ska vara mer prioriterade i den nya RUS:en (spets).
Uppdrag gavs att till Regionalt forums möte i december 2019 föreslå ett begränsat antal
delområden som ska utgöra RUS spets för ökad samhandling och genomförande under
programperioden.

4.2 Inriktning och ställningstaganden vid regionalt forum i
december 2019
Med utgångspunkt i de ställningstaganden som gjordes vid Regionalt forum i oktober 2019
skedde ett konkretiseringsarbete på tjänstepersonsnivå inför Regionalt forum i december 2019.
Arbetet syftade till att konkretisera förslag till prioriterade mål för kommande programperiod
(2021–2024), och vilka delområden som ska bygga upp dessa mål, samt vilka konkreta steg som
initialt ska tas inom respektive prioriterade mål.
Framarbetning av områden gjordes internt och på tjänstepersonsnivå inom Region Uppsala,
utifrån kriterierna strategisk vikt, behov av åtgärder, samt behov av samverkan:
•

•

•

Strategisk vikt avser hur stor påverkan en fråga har på länet ur olika aspekter, såsom
livskvaliteten, miljön, offentliga verksamheter, på ekonomi, Det kan avse både faktisk eller
potentiell påverkan, och det kan avse både positiv eller negativ påverkan.
Behov av åtgärder avser en bedömning av hur kritiskt det är med aktiva åtgärder för att skapa
en medveten förflyttning för att uppnå ett nytt framtida läge eller för att bibehålla en
strategisk position?
Behov av samverkan avser en bedömning av om det finns ett tydligt behov eller en tydlig vinst
av regionalt samarbete inom frågan, samt om det finns tydligt ansvar för frågan idag eller om
frågan hamnar i det organisatoriska mellanrummet?

Utifrån dessa kriterier togs ett förslag på områden fram, som stämdes av i olika fora, tex vid
kommunseminarier i Håbo, Knivsta, Älvkarleby och Tierps kommun. Frågeområdena har lyfts i
samtal som har förts med representanter med civilsamhället och näringslivsorganisationer,
samt med Uppsala universitet. Frågeområdena stämdes även av med Regional ledningsgrupp
(RLG), där ledande tjänstemän från Region Uppsala, kommunerna i länet, samt Länsstyrelsen i
Uppsala län sitter.
Vid dialog vid Regionalt forum i december 2019 fastställdes dessa (något korrigerade) rubriker
som prioriterade mål. Föreslagna områden för steg och genomförande under programperioden
fastställdes med tillägg av område kring resiliens och beredskap. Klimatutmaningen skulle vara
integrerad i berörda områden.
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Prioriterade mål och områden efter Regionalt forum i december 2019:

5 Konkretisering och framskrivning av
remissversion
Utifrån ställningstaganden vid Regionalt forum i oktober och december 2019 påbörjades
framskrivning av remissversion av ny RUS. Två huvudsakliga och integrerade arbetsflöden
pågick mellan december 2019 till mars 2020: a) konkretisering av de prioriterade målen, dess
delområden och vilka konkreta steg som ska tas initialt under programperioden 2021-2024,
samt b) framskrivning av själva remissversionen.
Framskrivning av remissversionen har skett i en redaktionskommitté med bidrag från och
avstämning med sakområdesansvariga. Remissversionen är framskriven för att svara upp mot
några olika syften för RUS:en i Uppsala län:
Berättelsen: RUS remissversion bygger på sakinnehåll och inriktning i nuvarande RUS samlat med
justeringar/fördjupningar utifrån vad som framkommit under aktualitetsprövningen. I RUS kapitel
om nuläge och omvärld, i vision och i strategiska utvecklingsområden och utvecklingsmål redogörs
för de utmaningar och den riktning som länet gemensamt strävar att möta och sträva mot. Med
integrering av Agenda 2030 ges denna berättelse om länet vissa gemensamma begrepp och ramar,
både för aktörer inom länet, och för att koppla ihop länets utveckling mot den globala.
Positionering: RUS ska förstärkt kunna visa vilka styrkor som länet besitter och hur länet ska kunna
vara en positiv kraft i nyskapande och omställning för en hållbar utveckling. Länets styrkor med två
universitet lyfts, därtill länets utvecklade och goda samverkan samt spets och bredd i nyskapande
och innovation. Ska både ge nationell och internationell lyskraft och positionering men även kunna
bidra till framtidstro inom länet.
Kopplingen: Aktualitetsprövningen visade att dagens RUS upplevs som i vissa delar oklar kring
ansvar, genomförande och kopplade dokument och mål. Remissversion av RUS är strukturerad för
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försök till ökad möjlighet till koppling genom en tydligare uppdelning mellan övergripande riktning
och strävan och länets åtaganden genom att:
•

•

Under Långsiktiga utvecklingsmål redogörs för länets breda regionala utvecklingsarbete och vad man i
respektive organisation kan arbeta i linje med. Här beskrivs vad olika aktörer i länet (men kan även
hänvisa till exempelvis nationella aktörer) behöver eller bör göra för att vi ska gå mot/uppfylla det
långsiktiga utvecklingsmålet. Ger riktning och berättelse för länets utveckling.
Under Åtaganden ligger tonvikt på vad vi behöver göra i samverkan och som vi har rådighet för inom
länet (eller i tex uttalat samarbete storregionalt). Här beskrivs existerande eller troliga framtida
samverkansområden och utveckling. Beskrivningen av åtagandet är långsiktigt, där behovet av
samverkan kommer att bestå under längre tid. Koppling ska kunna till kopplad strategi eller program,
utvecklingsreform. Samverkansgruppering som ansvarar ska fastställas.

Samhandling: Prioriterade mål och områden för steg under programperioden presenteras under
respektive strategiskt utvecklingsområde. Till dessa områden ska kopplas handlingsplaner och
dessa mål och områden ska följas upp i särskild ordning för att säkra det gemensamma
genomförandet. Detta ska ge den nya RUS:en en ”spets”.

Under januari och februari 2020 genomfördes två seminariedagar med 100+ deltagare, där
bland annat de prioriterade målområdena och dess delområden diskuterades. Dessa
seminarier gav input till den fortsatta framskrivningen och konkretiseringen.
Under mars och april 2020 skedde slutberedning internt inom Region Uppsala, och fastställande
av remissversionen skedde vid Regionstyrelsens sammanträde den 28 april 2020.
Remissperioden är mellan 7 maj och 30 oktober 2020.

6 Översikt över möten som har genomförts och
aktörer som vi har mött under revideringen
Under revideringsprocessen har en bred dialog och delaktighet eftersträvats. Sammantaget har
ca 150 möten och mötespass genomförts, med sammanlagt ca 1 500 deltagare (ej unika
individer). Utöver enskilda möten och mötespass, har vi genomfört bland annat: tre
heldagskonferenser, två halvdagars beredningskonferenser, ett tiotal seminarier och ett tjugotal
workshops.
Vi har vid flera tillfällen mött olika delar av den länsgemensamma samverkansstrukturen;
Regionalt forum, Regional ledningsgrupp, Digitaliseringsgruppen, Ekonomichefsnätverket, Forum
för fysisk planering, Forum för inkluderande arbetsmarknad, Miljö- och klimatrådet,
Näringslivschefsgruppen, Nätverket för destinationsutveckling, Rådet För social hållbarhet,
Skolchefsnätverket, samt Tjänstemannaledning HSVO.
Vi har genomfört enskilda och gruppvisa möten med ledande politiska företrädare och
tjänstepersoner vid Region Uppsala och länets samtliga kommuner, samt med
ledande tjänstepersoner vid Länsstyrelsen i Uppsala län.
Vi har genomfört kommunseminarier i Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Älvkarleby, och i Östhammar.
Vid dessa tillfällen har förtroendevalda och tjänstepersoner, samt representanter från
civilsamhälle och näringsliv varit inbjudna i respektive kommun.
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Vi mött representanter från Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet, både i enskilda
möten och som deltagare i större träffar.
Vi har i olika sammanhang mött representanter från statliga myndigheter med verksamhet i
länet, exempelvis: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket, Polisen,
Skogsstyrelsen och Trafikverket.
Vi har genomfört fokusgrupper med ungdomar, samt workshops med ungdomar inom ramen för
länskonferensen We_change som arrangerades av Fryshuset.
Vi har i olika sammanhang mött de näringslivsfrämjande aktörerna i länet, både i enskilda träffar
och i samband med större möten. Vi exempelvis mött; Almi, Coompanion, Företagarna,
Handelskammaren, LRF, Svenskt näringsliv och STUNS. Vi har mött företagare i ett flertal av
länets kommuner i runda-bords-samtal organiserade av ALMI samt att företagare har deltagit i
både kommunseminarier och öppna workshops.
Både i enskilda möten och som deltagare i större möten har vi mött representanter från
civilsamhället i Uppsala län. Vi har träffat ett tjugotal organisationer i enskilda möten, vi har
genomfört informationsmöte/workshop med ett tiotal organisationer närvarande, vi har
deltagit i Funktionsrätt i Uppsala läns öppna hus, samt att en bred grupp organisationer har
deltagit i öppna seminarier och workshops. Vi ar mött representanter från exempelvis: ABF,
Barnombudet i Uppsala län, Cykelfrämjandet, Friluftsfrämjandet Region Mälardalen,
Funktionsrätt Uppsala län, Förbundet Vi Unga, Hela Sverige ska leva, Hyresgästföreningen,
Naturskyddsföreningen, Region Uppsalas råd för delaktighet, Region Uppsalas pensionärsråd,
RFSL, Röda korset, SIU – Samarbetsorganisation för invandrarföreningar i Uppsala län, SPF
(Sveriges pensionärsförbund), Studiefrämjandet, Svenska kyrkan, Sveriges elevkårer, Upplands
idrottsförbund, Uppsala kårsamverkan, och Uppsala läns bildningsförbund.
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Remiss – Regional utvecklingsstrategi
Uppsala län
Den regionala utvecklingsstrategin är en övergripande strategi för det gemensamma regionala
utvecklingsarbetet i Uppsala län. Det förslag till strategi som nu går ut på remiss ska, från och
med dess antagande, ersätta den befintliga regionala utvecklingsstrategin. I detta förslag till
utvecklingsstrategi föreslås att denna även ska fungera som länets Agenda 2030-strategi.
Förslaget har arbetats fram i bred dialog under 2019 och 2020, med representanter för
kommuner, myndigheter, akademi, näringsliv och det civila samhället. Inspelen från dialogerna
har varit ett viktigt underlag för förslaget till regional utvecklingsstrategi, tillsammans med
kunskapsunderlag om tillståndet i, och utvecklingen av, Uppsala län, samt lärdomar från
nuvarande strategi.
Mer information om hur förslaget på regional utvecklingsstrategi för Uppsala län har tagits fram,
och tillgång till bakomliggande underlagsrapporter finns på www.regionuppsala/rus
Vi är medvetna om att utvecklingen av covid-19 påverkar era verksamheter och har därför
förlängt remissperioden till 30 oktober. Vi hoppas att ni har möjlighet att svara på remissen.

Om dokumentet
Förslaget till regional utvecklingsstrategi bygger vidare på struktur från nuvarande RUS, med en
vision som konkretiseras i tre strategiska utvecklingsområden, En region för alla, En hållbart
växande region, samt En nyskapande region. De strategiska utvecklingsområdena är ömsesidigt
påverkande och beroende av varandra samtidigt som de ger ingång och struktur för länets
utvecklingsarbete. Agenda 2030 ligger som en grund för arbetet och ska fungera som en
riktningsvisare, samtidigt som det är mot de globala målen och visionen vi strävar.
Strategin inleds med en beskrivning av uppdraget, länets läge och nuläge samt påverkande
omvärldskrafter, samt hur strategin syftar att integrera Agenda 2030 och de globala målen.
Därefter redogörs för de strategiska utvecklingsområdena med en redogörelse för vad
respektive utvecklingsområde strävar efter samt vad området innefattar. Därefter redogörs för
områdets långsiktiga utvecklingsmål och den riktning som länets aktörer tillsammans behöver
sträva mot, samt de åtaganden som vi gemensamt i samverkan har att hantera för att gå mot
det långsiktiga utvecklingsmålet. Slutligen redogörs för de prioriterade målen under
programperioden (2021–2024) och vilka steg som ska tas inom dessa, samt kopplade indikatorer.
I det avslutande kapitlet redogörs för förutsättningarna och formerna för ett kraftfullt
genomförande av strategin.
Bilderna i remissversionens kommer att i slutlig version att ersättas med länsspecifika bilder.
Under remissperioden sker även en genomgång av texterna för att säkerställa läsarvänliga och
lättillgängliga formuleringar.

1
667

2020-05-05
Dnr LS2019-0099

Så svarar ni
Region Uppsala önskar svar på remissen senast den 30 oktober 2020. Svaret skickas in i Wordeller PDF-format (namngett med er organisations namn) till
regionalutvecklingsstrategi@regionuppsala.se. Skriv ”Remissvar” samt organisationens namn i
ämnesraden. Ange även kontaktperson för ert remissvar.
Svaret ska utgå från strategins huvudrubriker och vara så kortfattat och konkret som möjligt. Ta
upp både det som ni ser som styrkor i strategin och det ni tycker behöver ändras. Motivera
kortfattat. Där ni vill instämma i eller motsätta er, gör ert ställningstagande tydligt. Ni får gärna
även beskriva hur ni som organisation ser att ni kan vara med och bidra i genomförandet av
strategin.

Så behandlas synpunkterna
Region Uppsala sammanställer och behandlar de inkomna synpunkterna efter att
remissperioden är slut. Vi presenterar en samlad bild av remissvaren på
www.regionuppsala.se/rus. Under hösten 2020 tar vi fram en uppdaterad version av strategin
som behandlas av regionstyrelsen. Beslut om strategin tas på regionfullmäktige våren 2021.
Synpunkter i remissvaren kommer även i möjligaste mån tas till vara i Region Uppsalas
programskrivning av nya EU-program inom sammanhållningspolitiken för perioden 2021–2027
och i arbetet med att ta fram en strategi för innovation/smart specialisering.

Remisshandlingar
•

Missiv med sändlista (det här brevet)

•

Förslag till Regional utvecklingsstrategi för Uppsala län

•

Underlagsrapport 1: Nulägesanalys Uppsala län

•

Underlagsrapport 2: Omvärldsanalys Uppsala län

•

Underlagsrapport 3: Perspektivanalys av Regional utvecklingsstrategi inför remiss

•

Underlagsrapport 4: Beskrivning av revideringsprocessen

Ovanstående handlingar finns tillgängliga på www.regionuppsala/rus

Remissdialoger under processen
I slutet av maj och början av juni kommer vi att arrangera ett antal digitala möten för att
presentera förslaget och ge möjlighet att ställa frågor. Innehållet kommer vara detsamma under
mötena, men flera datum och tider erbjuds för att öka chansen att ni vid behov kan delta vid
något av tillfällena. Innan sommaren kommer vi att ta ställning till eventuella dialogtillfällen
under hösten.
Mötestider:
28 maj, kl. 10–12
29 maj, kl. 8–10
2 juni, kl. 11.30–13
2
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10 juni, kl. 16.30–18
11 juni, kl. 13–15
Länk till respektive tillfälle kommer att läggas upp på www.regionuppsala.se/rus senast en vecka
innan. Ingen särskild anmälan krävs.

Frågor
Har du frågor är du välkommen att kontakta processledare
Henrik Andréasson, henrik.andreasson@regionuppsala.se, tel. 018-6116112, eller
Pär Westring, par.westring@regionuppsala.se, tel. 018-6171056
Vi ser fram emot att ta del av era remissvar!
Johan von Knorring
Regiondirektör
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Sändlista för remiss avseende Förslag till Regional
utvecklingsstrategi för Uppsala län
Kommunerna i Uppsala län

Näringslivsaktörer/-organisationer
ALMI
Companion
Connect Region Uppsala
Drivhuset
Fastighetsägarna
Företagarna Mälardalen
LRF Mälardalen
Skogsägarna
Stockholms Handelskammare
STUNS
Svenskt Näringsliv
UIC
Ung företagsamhet
Uppsala BIO

Kommuner (angränsande till Uppsala län)
Gävle
Norrtälje
Sala
Sandviken
Sigtuna
Strängnäs
Upplands-Bro
Västerås
Grannregioner
Länsstyrelsen Gävleborgs län
Länsstyrelsen Stockholms län
Länsstyrelsen Västmanlands län
Länsstyrelsen Örebro län

Civilsamhälle/föreningar
ABF
Barnombudet i Uppsala län
Cykelfrämjandet
Friluftsfrämjandet
Hela Sverige ska leva
HSO/Funktionsrätt
Hyresgästföreningen
Kårsamverkan Uppsala universitet
Naturskyddsföreningen
PRO
RFSL
Röda korset
RF-SISU
SIU
SPF
Studiefrämjandet
Sveriges elevkårer
Uppsala läns bildningsförbund
Vi unga Uppsala län

Region Gävleborg
Region Stockholm
Region Sörmland
Region Västmanland
Region Örebro
Universitet
Sveriges lantbruksuniversitet
Uppsala universitet
Myndigheter
Länsstyrelsen Uppsala län
Arbetsförmedlingen
Försvarsmakten Militärregion Mitt
Försäkringskassan
Livsmedelsverket
Läkemedelsverket
Migrationsverket
Polismyndigheten Region Mitt
Skogsstyrelsen
SVA
Swedavia
Trafikverket
Tillväxtverket

Organisationer i övrigt
Fackförbunden
Mälardalsrådet
Samordningsförbundet
Svenska Kyrkan
Upplandsstiftelsen
SAMT ÖPPEN möjlighet via webben

4
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Dokumentnamn

Remissvar/Yttrande
Datum

Diarienummer

2020-09-08

KS 2020/461

Remissvar Regional utvecklingsstrategi från Tierps kommun
Under våren 2020 presenterade Region Uppsala ett nytt förslag på
Regional utvecklingsstrategi (RUS) för länet. Strategin ska ersätta den
befintliga regionala utvecklingsstrategin och ska styra länets långsiktiga
utvecklingsarbete mot år 2030. Den nya RUS:en ska också fungera som
länets Agenda 2030-strategi. Strategin har tagits fram i bred dialog med
länets aktörer under 2019 och 2020.
Region Uppsala önskar svar på remissen senast den 30 oktober 2020 och
strategin ska sedan beslutas av Regionfullmäktige i februari 2021.

Remissvar från Tierps kommun
1. Övergripande kommentarer
Vilka är styrkorna?
- Det är positivt att strategin har en tydlig koppling till Agenda
2030. De övergripande målen ger kommunerna god möjlighet att
bryta ned till egna lokala mål och aktiviteter.
- Överlag är texten mycket välformulerad och har en imponerande
omfattning där så många olika områden ryms.
- Strategin tydliggör samverkan och vad vi behöver samverka kring i
länet. Upplägget med bakgrunden skapar också en vi-känsla för
länet och lyfter fram den goda samverkanskultur som vi faktiskt
har.
- I jämförelse med tidigare RUS är det bra och utvecklade delar kring
miljö och klimat som återkommer i alla kapitel.
- Förslaget om genomförandeplaner är bra. Det blir nyckeln för att
hålla RUS:en levande.
- Genomgående nämns samverkan med andra aktörer, såsom
civilsamhälle och näringsliv, vilket är positivt.
- Det är bra att ansvariga pekas ut för koordinering av samverkan
inom de olika åtagandena.
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Vad behöver ändras?
- Utveckla Agenda 2030 strategin
Det är en lång och omfattande text och ibland saknas konkretion. Det
fungerar väl som en strategi för samverkan och utveckling gemensamt i
länet men fungerar sämre som en Agenda 2030-strategi. Agenda målen
borde presenteras närmare och det skulle varit bättre att använda Agendamålen som ramverk att placera de olika prioriterade utvecklingsområdena
under. Flera av Agenda målen omnämns knappt, såsom mål 5 Jämställdhet,
mål 12 Hållbar konsumtion och produktion eller mål 14 Hav och marina
resurser. Det skulle behövas en utveckling av dessa samt fler indikatorer
såsom Kolada som mäter utvecklingen av alla Agenda målen.
-

Uppföljning och nyckeltal

Uppföljningen är oerhört viktig om RUS:en ska få genomslag. Det vore bra
om även uppföljningen sker i någon form av samverkan. Att utgå från
framtagna nyckeltal för Agenda 2030 inom Kolada hade varit lämpligt, och
gjort det enkelt för oss i kommunen att koppla RUS:en till vår egen
målstyrning. Det är synd att alla indikatorer ännu inte är framtagna, dessa
kommer att bli viktiga för prioritering och genomförande och det hade
varit önskvärt att få se dessa i sin helhet redan nu. Om ni väljer att
inkludera Koladas Agenda 2030 nyckeltal för uppföljning är det också
viktigt att åskådliggöra skillnaderna i länet, då regionens resultat ofta
avviker från de mindre kommunernas och kan dölja såväl skilda
utmaningar som framgångar.
-

Tydligare målstruktur

Vi skulle också vilja se en tydligare beskrivning eller definition av
skillnaderna mellan vision, strategiska utvecklingsområden, långsiktiga
mål, åtaganden och prioriterade mål. Här råder en del begreppsförvirring.
-

Kommunens kärnverksamhet saknas

Vissa verksamheter tycker att mycket av deras kärnverksamhet saknas,
såsom kultur och fritid och till viss del även vård och omsorg och
utbildningsverksamheten. Hur synliggör vi allt som görs och hur viktigt det
är för regional utveckling?
-

Tillse en jämlik utveckling i hela länet

De övergripande formuleringarna i strategin behövs för att kunna anpassa
RUS:en till lokala förutsättningar, men innebär samtidigt en risk att
utvecklingen inte blir jämlik i länet. En mer jämlik utveckling vad gäller
service, kollektivtrafik, välfärd m.m. bör starkare genomsyra RUS:ens
åtaganden och i uppföljningen. Exempelvis skiljer sig den demografiska
försörjningskvoten markant mellan kommunerna i länet, och innebär skilda
förutsättningar att finansiera välfärd och andra satsningar under
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planperioden. Det är viktigt att detta återspeglas i åtaganden inom de
utpekade utvecklingsområdena samt att i uppföljningen säkerställa att
utvecklingen kommer hela länet till del (detta saknas främst inom
utvecklingsområde En region för alla samt En nyskapande region).
-

Tydliggör regionens struktur och aktörer

I inledningskapitlet saknar vi en översiktlig bild som visar regionen, dess
samverkansstrukturer och hur dessa förhåller sig till varandra. Kanske
borde även aktörer som kommuner, länsstyrelsen och civilsamhället in i en
sådan bild.
I kapitel 8 RUS i korthet är det många förkortningar för olika aktörer,
speciellt under kolumnen ”Huvudsakligt koordinerade ansvar i
samverkansstruktur”. Dessa förkortningar behöver skrivas ut.
2. Utvecklingsområde - En region för alla
Vad behöver ändras?
- Nära vård är ett prioriterat mål under programperioden men målet
saknar indikator, vilket bör åtgärdas.
- Barn är en grupp som särskilt lyfts fram i kapitlet gällande
förbättrad fysisk och psykisk hälsa. Det är väldigt bra men även här
skulle vi vilja få in en indikator som kan fånga barns utsatthet på
något sätt, exempelvis orosanmälningar kring barn eller
barnfattigdom.
- På sid 18 nämns ”mäns våld mot kvinnor”, det skulle vi vilja ändra
till ”våld i nära relation”.
- På utbildningsområdet ligger fokus på kompetensutveckling och
livslångt lärande och vi saknar något åtagande som även fångar in
grundutbildningen. Med tanke på att skolresultaten i länet sjunkit
de senaste tio åren och att en avklarad grundskola är så starkt
korrelerat med så många andra RUS-mål om en god hälsa,
sysselsättning eller en hög tillit och delaktighet förtjänar denna del
att prioriteras med ett åtagande under planperioden.
- Indikatorerna med tillhörande mål bör kompletteras sett i relation
till resultat i grundskolan exempelvis
Andelen elever i länets grundskolor som är behöriga till
gymnasieskolans yrkes- eller högskoleförberedande program ska
öka.
Skrivningen ger utrymme för att jobba aktivt med frågan utifrån
vilken nivå man sedan väljer att redovisa resultat på: regionnivå,
kommunnivå, skolnivå eller geografisk nivå.
- Vi ser också ökade skillnader i länet vad gäller skolresultat mellan
elever, skolor och kommuner. Indikatorn för utbildning som mäter
andelen gymnasieelever med examen skulle kunna kompletteras så
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att den också fångar in minskade skillnader i resultat och
genomströmning mellan olika delar av länet.
Det saknas en indikator för ekonomisk utsatthet/jämlikhet. I Tierps
kommun följer vi Kolada måttet om låg ekonomisk standard, vilket
skulle kunna fungera även här.
Vi saknar också en indikator som mäter arbetslöshet, såsom
långtidsarbetslöshet, och inte bara andelen sysselsatta som kan
variera mycket över året.

3. Utvecklingsområde - En hållbart växande region
Vilka är styrkorna?
- Bra med en regional samhällsplanering i länet som konkretiserar
hur samverkan ska ske, ansvarsområden och resursbehov.
- Bra indikatorer.
Vad behöver ändras?
- Kartan på sida 29 och 31 skulle behöva utvecklas så att alla delar
av Tierps kommun omfattas, även kusten. Alla tätorterna bör finnas
med, även Skärplinge och trafiknoderna för att täcka in hela det
geografiska området som är regionens ansvar.
- Befolkningen växer förvisso snabbast i tätorter, men ökar även
stadigt på landsbygden. Strategin för samhällsplanering har ett stort
fokus på utveckling längs länets stråk men riskerar att lämna
majoriteten av kommunens tätorter därhän. Det bör förtydligas att
utveckling och satsning på kollektivtrafik, vägar, biodrivmedel,
elektrifierade transporter m.m. ska komma hela länet till del.
- Hela kustområdet omnämns väldigt lite. Vi saknar skrivningar om
kustutveckling och nodutveckling till exempelvis hamnarna. Det
storregionala samarbetet längs ostkusten finns inte med.
- Det saknas konkretion om hur vi ska nå miljömålen. Ett område där
vi verkligen behöver mer samverkan och där utvecklingen just nu
går åt fel håll.
- Indikatorn kollektivtrafikens regionala tillgänglighet får gärna mäta
andel av befolkning i kollektivtrafiknära läge, så att vi får med hela
länet och inte enbart de som bor längs länets utpekade stråk.
4. Utvecklingsområde - En nyskapande region
Vad behöver ändras?
- Vad gäller kompetensförsörjning är det viktigt att fokusera på vår
förmåga att ställa om. Det visar inte minst covid-19. Omställning
och att arbetsföra snabbt kommer tillbaka in i arbetet bör också
lyftas fram i texten, vid sidan av att attrahera ny kompetens till
länet (s.42-43).
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Av andelen företag i länet är de allra flesta småföretag och dessa
borde lyftas fram mer. Kapitlet har stort fokus på smart
specialisering och framväxten av nya branscher och
internationalisering av företag. I kölvattnet av Covid-19 skulle vi
vilja ha ett åtagande kring hur vi stärker och värnar de företag vi
har idag. Pandemin har slagit hårt mot många små företag men
också öppnat upp för ökad lokal produktion och konsumtion,
hemester och mer distansarbete som kan gynna våra lokala företag
och samtidigt bidra till uppfyllelsen av andra hållbarhetsmål.
Sida 43 i inforutan om mål 4 God utbildning för alla, ändra
kopetens till kompetens.
Sida 43, det saknas ett ord (gäller) i meningen ”Att ge goda
förutsättningar för nya etableringar och investeringar är av vikt
även när det att skapa möjligheter till internationalisering för fler
små och medelstora företag.”
Sida 44, byt ordet kulturarvet ska beaktas mot kulturarvet ska
värnas.

Namn: Frida Johnson
Titel: Hållbarhetsstrateg
Enhet: Kvalitet och strategisk utveckling
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§ 62
Dnr 2020/583

Svar på remiss - S2020/05758/SOF Remittering av
departementspromemorian Stärkt barnrättsperspektiv för barn i
skyddat boende – förslag till bestämmelser rörande bl.a.
omedelbar placering, sekretess och skolgång (Ds 2020:16)
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att ställa sig bakom de förslag som presenteras i promemorian
att hemställa om att Socialdepartementet och Sveriges kommuner och
regioner (SKR) hittar en ersättningsmodell som kompenserar kommunen för
det merarbete som förändringarna kommer att innebära.
Sammanfattning av ärendet

Socialdepartementet har skickat rubricerad handling till Tierps kommun för
synpunkter. Remissvaret ska vara Socialdepartementet tillhanda senast
2020 11 13.
Barnrättskonsekvenser

De förslag som läggs fram i promemorian stärker barnrättsperspektivet på
flera punkter.
Beslutsmotivering

De lagändringar som föreslås i utredningen är adekvata. En förändring av
dagens regelverk är önskvärd då det finns brister i hur arbetet på detta
område sker idag.
Det finns ett flertal aktörer som erbjuder skyddade boenden. Eftersom det
inte är en tillståndspliktig verksamhet så kan kvalitén variera kraftigt. Vad
som menas med yrkesmässig verksamhet är otydlig. Det finns Kvinnojourer
som gör ett ovärderligt arbete med att skydda brottsoffer, och en del av
dessa brottsoffer skulle dra sig för att söka skydd hos socialtjänsten, är detta
att betrakta som yrkesmässig verksamhet?
En möjlighet att placera barn utan den ena vårdnadshavarens tillstånd är en
viktig förändring. Som det ser ut idag anses det emellanåt som att
Socialtjänsten är delaktig i egenmäktighet med barn. Sen är det alltid en svår
uppgift att bedöma trovärdigheten i uppgifter som kommer till
socialtjänstens kännedom och i dessa ärenden är det vanligt att ord står emot
ord.
Ordförande sign

Justerare sign
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Den bedömning som görs i promemorian att ändrade regler inte medför
kostnader för socialtjänsten kan ifrågasättas. Idag placeras oftast den vuxne
och anses tillgodose barnens behov av skydd mm. Om det ska göras
placeringar på varje barn och dessa placeringar ska jämställas med
barnplaceringar kommer detta att kräva en hel del resurser. Förfarandet med
placering liknande LVU (lagen [1990:52] med särskilda bestämmelser om
vård av unga) kommer också att kräva resurser både från tjänstepersoner
och förtroendevalda. Det kan också finnas skäl att misstänka att kravet på
tillstånd för skyddade boenden kan vara kostnadsdrivande.
En dialog mellan departementet och Sveriges kommuner och regioner, SKR,
om ekonomisk kompensation för kommunerna bör ske innan införande av
de förslagna regeländringarna sker.
När det gäller förändringar i Skollagen anses inte detta medföra några
merkostnader för kommunen. Förändringarna anses adekvata utifrån ett
barnrättsperspektiv.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Som beskrivits ovan finns det skäl att anta att föreslagna lagändringar
kommer att medföra ökade kostnader för handläggning. Det finns idag ingen
möjlighet till egen finansiering av dessa kostnader.
Beslutsunderlag




Handläggarens tjänsteutlåtande
Remiss - S2020/05758/SOF Remittering av
departementspromemorian Stärkt barnrättsperspektiv för barn i
skyddat boende – förslag till bestämmelser rörande bl.a. omedelbar
placering, sekretess och skolgång (Ds 2020:16)

Beslutet skickas till



Socialdepartementet

Ordförande sign

Justerare sign
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Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2020-09-23

KS 2020-583

Remiss av departementspromemorian(DS 2020:16)Stärkt
barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende- förslag till
bestämmelser rörande bl.a. omedelbar placering, sekretess
och skolgång.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att ställa sig bakom de förslag som presenteras i promemorian
att hemställa om att Socialdepartementet och Sveriges kommuner och
regioner (SKR) hittar en ersättningsmodell som kompenserar kommunen
för det merarbete som förändringarna kommer att innebära
Sammanfattning av ärendet

Socialdepartementet har skickat rubricerad handling till Tierps kommun
för synpunkter. Remissvaret ska vara Socialdepartementet tillhanda senast
2020 11 13.
Beslutsmotivering

De lagändringar som föreslås i utredningen är adekvata. En förändring av
dagens regelverk är önskvärd då det finns brister i hur arbetet på detta
område sker idag.
Det finns ett flertal aktörer som erbjuder skyddade boenden. Eftersom det
inte är en tillståndspliktig verksamhet så kan kvalitén variera kraftigt. Vad
som menas med yrkesmässig verksamhet är otydlig. Det finns
Kvinnojourer som gör ett ovärderligt arbete med att skydda brottsoffer, och
en del av dessa brottsoffer skulle dra sig för att söka skydd hos
socialtjänsten, är detta att betrakta som yrkesmässig verksamhet?
En möjlighet att placera barn utan den ena vårdnadshavarens tillstånd är en
viktig förändring. Som det ser ut idag anses det emellanåt som att
Socialtjänsten är delaktig i egenmäktighet med barn. Sen är det alltid en
svår uppgift att bedöma trovärdigheten i uppgifter som kommer till
socialtjänstens kännedom och i dessa ärenden är det vanligt att ord står
emot ord.
Den bedömning som görs i promemorian att ändrade regler inte medför
kostnader för socialtjänsten kan ifrågasättas. Idag placeras oftast den vuxne
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och anses tillgodose barnens behov av skydd mm. Om det ska göras
placeringar på varje barn och dessa placeringar ska jämställas med
barnplaceringar kommer detta att kräva en hel del resurser. Förfarandet
med placering liknande LVU (lagen [1990:52] med särskilda bestämmelser
om vård av unga) kommer också att kräva resurser både från
tjänstepersoner och förtroendevalda. Det kan också finnas skäl att
misstänka att kravet på tillstånd för skyddade boenden kan vara
kostnadsdrivande.
En dialog mellan departementet och Sveriges kommuner och regioner,
SKR, om ekonomisk kompensation för kommunerna bör ske innan
införande av de förslagna regeländringarna sker.
När det gäller förändringar i Skollagen anses inte detta medföra några
merkostnader för kommunen. Förändringarna anses adekvata utifrån ett
barnrättsperspektiv.
Barnrättskonsekvenser

De förslag som läggs fram i promemorian stärker barnrättsperspektivet på
flera punkter.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Som beskrivits ovan finns det skäl att anta att föreslagna lagändringar
kommer att medföra ökade kostnader för handläggning. Det finns idag
ingen möjlighet till egen finansiering av dessa kostnader.
Beslutsunderlag

Handläggarens tjänsteutlåtande
Beslutet skickas till

Socialdepartementet
I tjänsten
Mikael Sjöberg
Verksamhetschef
Individ- och familjeomsorg
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Remiss

Regeringskansliet
2020-07-01
S2020/05758/SOF

Socialdepartementet

Remittering av departementspromemorian St~irkt
barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende - förslag till
bestämmelser rörande bl.a. omedelbar placering, sekretess och
skolgång (Os 2020: 16)

Departementspromemorian ska komplettera beredningsunderlaget till
betänkandet Ett fönster av möjligheter - stärkt barnrättsperspektiv för barn i
skyddat boende (SOU 2017:112). Efter avslutad remittering kommer
ärendet, med utgångspunkt i betänkandet och departementspromemorian,
att beredas vidare inom Regeringskansliet.

Remissinstanser
Akademikerförbundet SSR
Alingsås kommun
Barnombudsmannen
Brottsofferjouren Sverige
Brottsoffermyndigheten
Dals-Ed kommun
Datainspektionen
Domstolsverket
Familjerättssocionomernas riksförening - FSR

Telefonväxel: 08-405 10 00
Fax: 08-24 46 31
Webb: www.regeringen.se

Postadress: 103 33 Stockholm
Besöksadress: Fredsgatan 8
E-post: s.registrator@regeringskansliet.se
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Friskolornas riksförbund
Funktionsrätt Sverige
Föreningen grävande journalister
Föreningen PappaBarn
Föreningen Sveriges Kommunala Familjerådgivare (KFR)
Föreningen Sveriges skolchefer
Föreningen Sveriges socialchefer
Försäkringskassan
Förvaltningsrätten i Stockholm
Förvaltningsrätten i Umeå
Göteborgs kommun
Göteborgs universitet (Institutionen för socialt arbete)
Hultsfreds kommun
Hässleholms kommun
Hörby kommun
Ideburna skolors riksförbund
Inspektionen för socialförsäkringen
Inspektionen för vård och omsorg
Journalistförbundet
Justitiekanslern GK)
Jämställdhetsmyndigheten
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Jönköpings kommun
Kalix kommun
Kammarrätten i Stockholm
I<:iiuna kommun
Kriminalvården
Kristianstads kommun
Köpings kommun
Landskrona kommun
Lerums kommun
Linköpings stadsmission
Linköpings universitet (Barnafrid-nationellt kunskapscentium)
Luleå kommun
Lunds kommun
Länsstyrelsen Jönköping
Länsstyrelsen Östergötland
Malmö kommun
Migrationsverket
Myndigheten för delaktighet
Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
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MÄN
Norrköpings kommun
Nätverket unga för tillgänglighet
Piteå kommun
Polismyndigheten
Region Gävleborg
Region Norrbotten
Region Stockholm
Region Uppsala
Region Västra Götaland
Region Örebro
Riksdagens ombudsmän 00)
Riksförbundet Barnens Rätt i Samhället (BRIS)
Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (ROKS)
Riksorganisationen för valfrihet, jämställdhet och föräldraskap (HARO)
Riksorganisationen Sveriges Makalösa föräldrar
Rädda Barnen
Rädda Barnens Ungdomsförbund
Rättviks kommun
Röda korset
Sigtuna kommun
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Skara kommun
Skatteverket
Socialstyrelsen
Somaya kvinno- och tjejjour
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Statens skolinspektion
Statens skolverk
Statskontoret
Stiftelsen Allmänna Barnhuset
Stockholms kommun
Stockholms Stadsmission
Stockholms universitet (Institutionen för socialt arbete)
Sundbybergs kommun
Svenska barnläkarföreningen
Sveriges Advokatsamfund
Sveriges Kommuner och Regioner
Sveriges Kvinnolobby
Södertälje kommun
Tierps kommun
TRIS - Tjejers rätt i samhället
Trollhättans kommun
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TU Medier Sverige
Uh-icehamns kommun
Umeå universitet Quridiska institutionen)
UNICEF
Unizon
Uppsala universitet (Nationellt centmm för kvinnofrid)
Vingåkers kommun
Vision
Åklagarmyndigheten
Ängelholms kommun
Örnsköldsviks kommun
Östra Göinge kommun
Remissvaren ska ha kommit in till Socialdepartementet senast
den 13 november 2020. Svaren bör lämnas i bearbetningsbar form (t.ex.
Wordformat) per e-post till s.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia
till s.sof@regeringskansliet.se. Ange diarienummer S2020/05758/SOF och
remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.
Remissinstansens namn ska även anges i dokumentnamnet.
Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats.
I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller
materialet i promemoria. Om remissen är begränsad till en viss del av
promemorian, anges detta inom parentes efter remissinstansens namn i
remisslistan. En sådan begränsning hindrar givetvis inte att remissinstansen
lämnar synpunkter också på övriga delar.
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Frågor under remisstiden besvaras av Marit Birk, Socialdepartementet,
Enheten för socialtjänst och funktionshinderspolitik, telefon 08-405 88 81,
e-post marit. birk@regeringskansliet.se.
Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En
myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att
redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att
svaret ger besked om detta.
För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna
synpunkter.
Promemorian kan dessutom laddas ned från Regeringskansliets webbplats
www.regenngen.se.
Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens
promemoria Svara på remiss - hur och varför (SB PM 2003:2, reviderad
2009-05-02). Den kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats
www.regermgen.se.

;~()ÄC/
Malin Larsson
Ämnesråd, tf enhetschef
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Norstedts Juridik, kundservice, 106 47 Stockholm
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1

Sammanfattning

Regeringen beslutade i november 2016 att ge en särskild utredare i
uppdrag att föreslå åtgärder för att stärka barnrättsperspektivet för
barn som vistas i s.k. skyddat boende tillsammans med en av
vårdnadshavarna. Utredaren hade i uppdrag att lämna förslag till hur
insatsen skyddat boende kan lagregleras och definieras och hur en
tillståndsplikt kan utformas. I januari 2018 överlämnades
betänkandet Ett fönster av möjligheter – stärkt barnrättsperspektiv
för barn i skyddat boende (SOU 2017:112) till regeringen. I betänkandet föreslås att insatsen skyddat boende ska regleras i socialtjänstlagen (2001:453), förkortad SoL, som en ny placeringsform för
vuxna och barn som medföljande till en vuxen vårdnadshavare och
att begreppet skyddat boende ska definieras i socialtjänstförordningen (2001:937). Det föreslås vidare att skyddat boende ska vara
tillståndspliktigt och omfattas av nya kvalitetskrav. Förslag lämnas
också om att barn i skyddat boende ska omfattas av samma regelverk
som andra placerade barn, vilket bl.a. innebär att socialnämnden
noga ska följa barnets vistelse där. Vidare föreslås ändringar i
skollagen (2010:800) för att tydliggöra att elever som vistas i skyddat
boende i en annan kommun än i hemkommunen ska ha rätt att bli
dels mottagna i en skola i den kommun där de vistas, dels fullfölja
påbörjad gymnasieutbildning eller motsvarande utbildning när de
återvänder till hemkommunen.
Under beredningen av betänkandet i Regeringskansliet har det
kommit fram att förslagen bör kompletteras i vissa avseenden. De
kompletteringar som denna promemoria behandlar gäller främst
förslag till lagstiftning för att ge socialnämndens befogenhet att
omedelbart kunna placera ett barn i skyddat boende tillsammans
med en vårdnadshavare när det saknas samtycke från den andra
vårdnadshavaren. Det föreslås också nya bestämmelser om offentlighet och sekretess bl.a. för att möjliggöra sekretess hos kommuner

5

694

Sammanfattning

Ds

och regioner för adresser till skyddade boenden och hem för vård
eller boende som bedriver verksamhet i form av skyddat boende.
Vidare föreslås vissa följdändringar för att tydliggöra elevers rätt att
gå i skola när de vistas i skyddat boende eller hem för vård eller
boende. Slutligen föreslås övergångsbestämmelser och vissa konsekvensändringar i SoL, lagen (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade och i skollagen (2010:800).
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2

Författningsförslag

2.1

Förslag till lag om ändring i föräldrabalken

Härigenom föreskrivs att 6 kap. 13 a § föräldrabalken ska ha följande
lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

6 kap.
13 a §1
Står barnet under vårdnad av två vårdnadshavare och samtycker
endast den ena till en åtgärd till stöd för barnet, får socialnämnden
besluta att åtgärden får vidtas utan den andra vårdnadshavarens
samtycke om det krävs med hänsyn till barnets bästa och åtgärden
gäller
1. psykiatrisk eller psykologisk utredning eller behandling som
omfattas av hälso- och sjukvårdslagen (2017:30),
2. behandling i öppna former som ges med stöd av 4 kap. 1 §
socialtjänstlagen (2001:453),
3. utseende av en kontakt3. utseende av en kontaktperson eller en familj som avses i person eller en familj som avses i
3 kap. 6 b § första stycket social- 3 kap. 6 b § första stycket socialtjänstlagen eller
tjänstlagen,
4. en insats enligt 9 § 4, 5 eller
4. en insats enligt 9 § 4, 5 eller
6 lagen (1993:387) om stöd och 6 lagen (1993:387) om stöd och
service till vissa funktionshind- service till vissa funktionshindrade.
rade,
5. en placering i ett sådant
boende som avses i 6 kap. 1 a §
socialtjänstlagen, eller
1

Senaste lydelse 2017:32.
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6. val eller byte av förskoleenhet eller skolenhet med anledning av att barnet placerats i ett
sådant boende som avses i 6 kap.
1 a § socialtjänstlagen.
Ett beslut enligt första
Ett beslut enligt första
stycket får överklagas till allmän stycket får överklagas till allmän
förvaltningsdomstol.
förvaltningsdomstol. PrövningsPrövningstillstånd krävs vid tillstånd krävs vid överklagande
överklagande till kammarrätt.
till kammarrätten.
Beslut i frågor som avses i första stycket gäller omedelbart. Rätten får dock bestämma att dess beslut ska gälla först sedan det har
vunnit laga kraft.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.
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2.2

Författningsförslag

Förslag till lag om ändring i lagen (1971:289)
om allmänna förvaltningsdomstolar

Härigenom föreskrivs att 18 § lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar1 ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

18 §2
En förvaltningsrätt är domför med en lagfaren domare ensam
1. vid åtgärder som endast avser måls beredande,
2. vid förhör med vittne eller sakkunnig som begärts av en annan
förvaltningsrätt,
3. vid beslut som endast avser rättelse av felräkning, felskrivning
eller annat uppenbart förbiseende, och
4. vid annat beslut som inte innefattar slutligt avgörande av mål.
Om det inte är påkallat av särskild anledning att målet prövas av
fullsutten rätt, är en förvaltningsrätt domför med en lagfaren domare
ensam vid beslut som inte innefattar prövning av målet i sak.
Åtgärder som endast avser beredandet av ett mål och som inte är
av sådant slag att de bör förbehållas lagfarna domare, får utföras av
någon annan som har tillräcklig kunskap och erfarenhet och som är
anställd vid en allmän förvaltningsdomstol, en allmän domstol eller
en hyresnämnd. Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om detta.
Vad som sägs i andra stycket gäller även vid avgörande i sak av
1. mål av enkel beskaffenhet,
2.mål om bevissäkring och betalningssäkring enligt skatteförfarandelagen (2011:1244), om besiktning enligt fastighetstaxeringslagen (1979:1152), om en uppgifts eller handlings undantagande från
kontroll enligt skatteförfarandelagen eller någon annan skatteförfattning,
3. mål om omedelbart om3. mål om omedelbart omhändertagande enligt 6 och 6 a §§ händertagande enligt 6 och 6 a §§
lagen (1990:52) med särskilda lagen (1990:52) med särskilda
bestämmelser om vård av unga, bestämmelser om vård av unga,
mål om vård vid en låsbar enhet mål om omedelbar placering i
1
2

Lagen omtryckt 1981:1323.
Senaste lydelse 2019:471.
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enligt 15 b § samma lag, mål om
avskildhet enligt 15 c § samma
lag, mål om vård i enskildhet enligt 15 d § samma lag, mål om
tillfälligt flyttningsförbud enligt
27 § samma lag, mål om omedelbart omhändertagande enligt
13 § lagen (1988:870) om vård av
missbrukare i vissa fall, mål om
vård i enskildhet enligt 34 a §
samma lag, mål om avskildhet
enligt 34 b § samma lag, mål om
vård vid en låsbar enhet enligt
14 § lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård, mål om vård i enskildhet
enligt 14 a § samma lag, mål om
avskildhet enligt 17 § samma lag,
mål om tillfällig isolering enligt
5 kap. 3 § smittskyddslagen
(2004:168), mål enligt 12 § första
stycket
och
33 §
lagen
(1991:1128) om psykiatrisk
tvångsvård, mål enligt 18 § första
stycket 3–5 och 9 när det gäller
de fall då vården inte har förenats
med särskild utskrivningsprövning eller 6 lagen (1991:1129)
om rättspsykiatrisk vård, mål om
förvar och uppsikt enligt utlänningslagen (2005:716), mål enligt strafftidslagen (2018:1251),
mål
enligt
fängelselagen
(2010:610) och mål enligt lagen
(1963:193) om samarbete med
Danmark, Finland, Island och
Norge angående verkställighet
av straff m.m.,
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skyddat boende enligt 6 b §
samma lag, mål om vård vid en
låsbar enhet enligt 15 b § samma
lag, mål om avskildhet enligt
15 c § samma lag, mål om vård i
enskildhet enligt 15 d § samma
lag, mål om tillfälligt flyttningsförbud enligt 27 § samma lag,
mål om omedelbart omhändertagande enligt 13 § lagen
(1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, mål om vård i enskildhet enligt 34 a § samma lag,
mål om avskildhet enligt 34 b §
samma lag, mål om vård vid en
låsbar enhet enligt 14 § lagen
(1998:603) om verkställighet av
sluten ungdomsvård, mål om
vård i enskildhet enligt 14 a §
samma lag, mål om avskildhet
enligt 17 § samma lag, mål om
tillfällig isolering enligt 5 kap.
3§
smittskyddslagen
(2004:168), mål enligt 12 § första
stycket
och
33 §
lagen
(1991:1128) om psykiatrisk
tvångsvård, mål enligt 18 § första
stycket 3–5 och 9 när det gäller
de fall då vården inte har förenats
med särskild utskrivningsprövning eller 6 lagen (1991:1129)
om rättspsykiatrisk vård, mål om
förvar och uppsikt enligt utlänningslagen (2005:716), mål
enligt
strafftidslagen
(2018:1251), mål enligt fängelselagen (2010:610) och mål enligt
lagen (1963:193) om samarbete
med Danmark, Finland, Island

Ds

Författningsförslag

och Norge angående verkställighet av straff m.m.,
4. mål enligt folkbokföringsförfattningarna, mål om preliminär
skatt eller om anstånd med att betala skatt eller avgifter enligt skatteförfattningarna,
5. mål enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, lagen
(2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna, lagen
(2016:1147) om upphandling av koncessioner eller lagen
(2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet,
6. mål som avser en fråga av betydelse för inkomstbeskattningen,
dock endast om värdet av vad som yrkas i målet uppenbart inte överstiger hälften av prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken,
7. mål enligt lagen (2004:629) om trängselskatt, och
8. mål enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem och lagen
(2013:311) om valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk
identifiering.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.
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Förslag till lag om ändring i lagen (1990:52)
med särskilda bestämmelser om vård av unga

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1990:52) med särskilda
bestämmelser om vård av unga
dels att 1, 37 och 40 §§ och rubriken närmast efter 5 § ska ha
följande lydelse,
dels att det ska införas två nya paragrafer, 6 b och 6 c §§, av följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 §1
Insatser inom socialtjänsten för barn och ungdom ska göras i samförstånd med den unge och hans eller hennes vårdnadshavare enligt
bestämmelserna i socialtjänstlagen (2001:453). Insatserna ska präglas av respekt för den unges människovärde och integritet.
Den som är under 18 år ska dock beredas vård enligt denna lag,
om någon av de situationer som anges i 2 eller 3 § föreligger och det
kan antas att behövlig vård inte kan ges den unge med samtycke av
den eller dem som har vårdnaden om honom eller henne och, när
den unge har fyllt 15 år, av honom eller henne själv.
Vård med stöd av 3 § får även beredas den som har fyllt 18 men
inte 20 år, om sådan vård med hänsyn till den unges behov och personliga förhållanden i övrigt är lämpligare än någon annan vård och
det kan antas att behövlig vård inte kan ges med den unges samtycke.
Vissa andra åtgärder får vidtas
Vissa andra åtgärder får vidtas
utan samtycke enligt 22 och utan samtycke enligt 6 b, 22 och
24 §§.
24 §§.
Vid beslut enligt denna lag ska vad som är bäst för den unge vara
avgörande.

1

Senaste lydelse 2012:777.
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Omedelbart omhändertagande
och omedelbar placering
6b§
Om socialnämnden har beslutat
att den ena av ett barns två vårdnadshavare ska placeras i ett
sådant boende som avses i 6 kap.
1a§
socialtjänstlagen
(2001:453), får nämnden besluta
att barnet omedelbart ska placeras
i boendet tillsammans med den
vårdnadshavaren om det är sannolikt att barnet behöver vård där
tillsammans med vårdnadshavaren och placeringen inte kan
avvaktas med hänsyn till risken
för barnets säkerhet och hälsa, och
1. den andra vårdnadshavarens samtycke till placeringen inte
kan inhämtas före placeringen
eller särskilda skäl talar emot att
samtycket inhämtas före placeringen, eller
2. den andra vårdnadshavaren
inte samtycker till placeringen av
barnet.
Placeringen får beslutas endast
om den vårdnadshavare som barnet placeras tillsammans med
samtycker till barnets placering.
Har barnet fyllt 15 år får placeringen beslutas endast om barnet
självt samtycker till det.
Den omedelbara placeringen
får pågå under högst fyra veckor
från det att beslutet fattades.
13
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6c§
Vid handläggningen av ärenden
om omedelbar placering enligt
6 b § tillämpas även det som föreskrivs om omedelbart omhändertagande i
– 6 § andra stycket om rätten
för socialnämndens ordförande
eller någon annan ledamot som
nämnden har förordnat att besluta
om omedelbart omhändertagande,
– 7 § första–tredje styckena om
underställning och prövning av
beslut om samt upphörande av
omedelbart omhändertagande,
– 9 § andra stycket och tredje
stycket första meningen om hinder
mot verkställighet av och om upphörande av omedelbart omhändertagande,
– 39 § första, andra och fjärde
styckena om offentligt biträde.
37 §
Vid handläggning i kammarrätt Vid handläggning i kammarav andra mål enligt denna lag än rätten av andra mål enligt denna
mål om omedelbart omhänder- lag än mål om omedelbart
tagande och tillfälligt flytt- omhändertagande,
omedelbar
ningsförbud skall nämndemän placering i skyddat boende och
ingå i rätten.
tillfälligt flyttningsförbud ska
nämndemän ingå i rätten.
40 §
Beslut om omedelbart omhän- Beslut om omedelbart omhändertagande, om förebyggande dertagande, om omedelbar placeinsatser eller om tillfälligt flytt- ring i skyddat boende, om föreningsförbud gäller omedelbart.
byggande insatser eller om till-
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fälligt flyttningsförbud gäller
omedelbart.
Andra beslut av socialnämnden enligt denna lag gäller omedelbart, om nämnden inte förordnar något annat.
Rätten får förordna att andra
Rätten får förordna att andra
beslut som rätten har meddelat beslut som rätten har meddelat
skall gälla omedelbart.
ska gälla omedelbart.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.
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Förslag till lag om ändring i lagen (1993:387)
om stöd och service till vissa funktionshindrade

Härigenom föreskrivs att 16 d § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

16 d §1
En kommun har ansvar enligt denna lag gentemot en person som till
följd av ett beslut av kommunen är bosatt i en annan kommun i
1. familjehem,
stödboende
1. familjehem, stödboende,
eller hem för vård eller boende skyddat boende eller hem för vård
enligt 6 kap. socialtjänstlagen eller boende enligt 6 kap. social(2001:453),
tjänstlagen (2001:453),
2. särskild boendeform för äldre människor enligt 5 kap. 5 §
andra eller tredje stycket eller 7 kap. 1 § första stycket 2 socialtjänstlagen, eller
3. bostad med särskild service enligt 5 kap. 7 § tredje stycket eller
7 kap. 1 § första stycket 2 socialtjänstlagen.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

1

Senaste lydelse 2018:1723.
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2.5

Författningsförslag

Förslag till lag om ändring i socialtjänstlagen
(2001:453)

Härigenom föreskrivs att i fråga om socialtjänstlagen (2001:453)
dels att 7 kap. 1 §, 10 kap. 4 § och 12 kap. 10 § ska ha följande
lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 6 kap. 1 a §, av följande
lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
6 kap.
1a§
Socialnämnden ska sörja för att
den som behöver stöd och skydd
till följd av hot, våld eller andra
övergrepp kan tas emot i ett
skyddat boende.
Barn får tas emot i ett sådant
boende endast tillsammans med
en vuxen vårdnadshavare.

7 kap.
1 §1
Ett bolag, en förening, en samfällighet, en stiftelse eller en enskild
individ får inte utan tillstånd av Inspektionen för vård och omsorg
yrkesmässigt bedriva
1. verksamhet i form av stöd1. verksamhet i form av stödboende eller hem för vård eller boende, skyddat boende eller hem
boende enligt 6 kap.,
för vård eller boende enligt
6 kap.,
2. verksamhet i form av boenden som motsvarar dem som avses i
5 kap. 5 § andra och tredje styckena eller 5 kap. 7 § tredje stycket,
3. verksamhet i form av hem för viss annan heldygnsvård,
4. verksamhet i form av hem eller öppen verksamhet för vård under en begränsad del av dygnet, oavsett var verksamheten bedrivs,

1

Senaste lydelse 2019:909.

17

706

Författningsförslag

Ds

5. verksamhet som har till uppgift att till socialnämnden föreslå
familjehem och jourhem till barn samt som lämnar stöd och handledning till sådana hem som tar emot barn, eller
6. hemtjänst.
Kommun och region som driver verksamhet som avses i första
stycket 1–4 ska anmäla denna verksamhet till Inspektionen för vård
och omsorg innan verksamheten påbörjas.
10 kap.
4 §2
Uppdrag att besluta på social- Uppdrag att besluta på socialnämndens vägnar får ges endast nämndens vägnar får ges endast
åt en särskild avdelning som be- åt en särskild avdelning som består av ledamöter eller ersättare i står av ledamöter eller ersättare i
nämnden i ärenden som är en nämnden i ärenden som är en
uppgift för nämnden enligt uppgift för nämnden enligt
6 kap. 6, 6 a, 8 och 11 a–13 §§ 6 kap. 6, 6 a, 6 b, 8 och 11 a–
denna lag, 4 och 6 §§, 11 § första 13 §§ denna lag, 4 och 6 §§, 11 §
och andra styckena, 13 §, 14 § första och andra styckena, 13 §,
tredje stycket, 21, 22, 24, 26, 27 14 § tredje stycket, 21, 22, 24, 26,
och 43 §§ lagen (1990:52) med 27 och 43 §§ lagen (1990:52)
särskilda bestämmelser om vård med särskilda bestämmelser om
av unga samt 11 och 13 §§ lagen vård av unga samt 11 och 13 §§
(1988:870) om vård av missbru- lagen (1988:870) om vård av
kare i vissa fall.
missbrukare i vissa fall.
12 kap.
10 §3
Av 10 kap. 2 § offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400) framgår
att socialnämnden utan hinder av
sekretess kan polisanmäla brott
som
hindrar
nämndens
verksamhet. Av 10 kap. 21–23 §§
samma lag följer att sekretess även
i vissa andra fall inte hindrar att
2
3

Senaste lydelse 2012:321.
Senaste lydelse 2018:690. Ändringen innebär bl.a. att första och andra styckena tas bort.
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uppgifter som angår misstanke om
brott lämnas till en åklagarmyndighet, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen eller annan myndighet
som har till uppgift att ingripa mot
brottet.
Detsamma gäller enligt 10 kap.
19 § samma lag uppgifter som behövs för att förhindra ett förestående eller avbryta ett pågående
brott som avses i den paragrafen.
Av 10 kap. 18 a § samma lag
framgår att sekretess inte heller
hindrar att en uppgift som rör en
enskild som inte har fyllt tjugoett
år lämnas till Polismyndigheten
eller Säkerhetspolisen i brottsförebyggande syfte under vissa angivna förutsättningar.
Från socialtjänsten ska utan hinder av sekretess lämnas
1. uppgifter om huruvida nå1. uppgifter om huruvida någon vistas i ett hem för vård eller gon vistas i ett hem för vård eller
boende, stödboende eller famil- boende, skyddat boende, stödbojehem, om uppgifterna för sär- ende eller familjehem, om uppskilt fall begärs av en domstol, en gifterna för särskilt fall begärs av
åklagarmyndighet, Polismyndig- en domstol, en åklagarmyndigheten, Säkerhetspolisen, Krono- het, Polismyndigheten, Säkerfogdemyndigheten eller Skatte- hetspolisen, Kronofogdemynverket,
digheten eller Skatteverket,
2. uppgifter som behövs i ett ärende hos Skatteverket om
skyddad folkbokföring enligt 16 § folkbokföringslagen (1991:481),
3. uppgifter om en studerande som behövs för prövning av ett
ärende om att avskilja denne från högskoleutbildning eller polisprogrammet.
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.
2. Ett bolag, en förening, en samfällighet, en stiftelse eller en
enskild individ som före ikraftträdandet påbörjat verksamhet i form
av sådant skyddat boende som avses i 7 kap. 1 § första stycket 1, ska
19
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senast den 1 mars 2022 ansöka om tillstånd enligt denna lag för att
få fortsätta bedriva verksamheten. Påbörjad verksamhet utan tillstånd får endast fortsätta fram till dess att ett slutligt beslut i tillståndsärendet fått laga kraft.
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2.6

Författningsförslag

Förslag till lag om ändring i offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400)

Härigenom föreskrivs i fråga om offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400)
dels att 18 kap. 19 § och 26 kap. 7 och 15 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas två nya paragrafer, 18 kap. 7 a och b §§,
och närmast före 18 kap. 7 a och b §§ tre nya rubriker av följande
lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
18 kap.
Skyddade boenden
Adressuppgifter
7a§
Sekretess gäller hos kommun eller
region för uppgift om adress till
skyddat boende enligt 6 kap. 1 a §
socialtjänstlagen (2001:453) eller
hem för vård eller boende enligt
6 kap. 1 § första stycket 2 socialtjänstlagen som bedriver verksamhet som motsvarar skyddat
boende om det inte står klart att
uppgiften kan röjas utan att syftet
med verksamheten skadas.
Sekretess gäller även för uppgift
om beteckning på fastighet där
verksamhet bedrivs i form av sådana boenden som avses i första
stycket. Sekretess gäller också för
uppgift om tomträtt i fastighet där
sådan verksamhet bedrivs.
För uppgift i en allmän handling gäller sekretess i högst 40 år.
21

710

Författningsförslag

Ds

Sekretessbrytande bestämmelse
7b§
Sekretessen enligt 7 a § hindrar
inte att en uppgift lämnas från en
kommun eller en region till en
socialnämnd om uppgiften kan
antas ha betydelse vid verkställigheten av socialnämndens beslut
om placering av enskild i sådana
boenden som avses i 7 a § första
stycket.
26 kap.
7 §1
Sekretessen enligt 1 § gäller inte
1. beslut om omhändertagande av en enskild,
2. beslut om vård utan samtycke,
3. beslut om omedelbar placering i skyddat boende,
3. beslut om sluten ungdoms4. beslut om sluten ungdomsvård,
vård,
4. beslut i ärende om klago5. beslut i ärende om klagomål mot kommunal hälso- och mål mot kommunal hälso- och
sjukvård eller dess personal, eller sjukvård eller dess personal, eller
5. beslut i ärende enligt 8 kap.
6. beslut i ärende enligt 8 kap.
patientsäkerhetslagen
patientsäkerhetslagen
(2010:659).
(2010:659).
Sekretessen enligt 1 och 4 §§ gäller inte beslut i fråga om omhändertagande eller återlämnande av personakt.
15 §2
Den tystnadsplikt som följer av Den tystnadsplikt som följer av
5, 13 och 14 a §§ inskränker 5, 13, 13 a och 14 a §§ inskränker
rätten enligt 1 kap. 1 och 7 §§ rätten enligt 1 kap. 1 och 7 §§
1
2

Senaste lydelse 2010:679.
Senaste lydelse 2018:1919.
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tryckfrihetsförordningen
och
1 kap. 1 och 10 §§ yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och
offentliggöra uppgifter.
Den tystnadsplikt som följer
av 1, 3, 4, 6 och 10 a §§ inskränker rätten att meddela och offentliggöra uppgifter, när det är
fråga om uppgift om annat än
verkställigheten av beslut om
omhändertagande, beslut om
vård utan samtycke eller beslut
om sluten ungdomsvård.

tryckfrihetsförordningen
och
1 kap. 1 och 10 §§ yttrandefrihetsgrundlagen att meddela
och offentliggöra uppgifter.
Den tystnadsplikt som följer
av 1, 3, 4, 6 och 10 a §§ inskränker rätten att meddela och offentliggöra uppgifter, när det är
fråga om uppgift om annat än
verkställigheten av beslut om
omhändertagande, beslut om
omedelbar placering i skyddat boende, beslut om vård utan samtycke eller beslut om sluten ungdomsvård.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.
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Förslag till lag om ändring i skollagen
(2010:800)

Härigenom föreskrivs i fråga om skollagen (2010:800)
dels att 17 kap. 1, 19 och 21 a §§ och 19 kap. 40 a § ska ha följande
lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 17 kap. 15 a §, av följande
lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
17 kap.
1§

I detta kapitel finns
- allmänna bestämmelser (2–
- allmänna bestämmelser (2–
15 §§)
15 a §§)
- bestämmelser om utbildning på introduktionsprogram vid en
gymnasieskola med offentlig huvudman (16–27 §§), och
- bestämmelser om utbildning på introduktionsprogram vid en
fristående gymnasieskola (28–36 §§).
15 a §
En elev som på grund av placering
i ett hem för vård eller boende
enligt 6 kap. 1 § socialtjänstlagen
(2001:453) eller i ett skyddat
boende enligt 6 kap. 1 a § samma
lag flyttar från kommunen eller
samverkansområdet för utbildningen, har rätt att fullfölja utbildningen på ett påbörjat introduktionsprogram eller på ett annat introduktionsprogram hos den
kommun eller i det samverkansområde där hemmet eller boendet
finns. Utbildningen ska i ett
sådant fall fullföljas enligt den nya
huvudmannens utbildningsplan
och en ny individuell plan.
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Under de förutsättningar som
anges i 29 och 30 §§ har eleven
rätt att fullfölja utbildningen hos
en huvudman för en fristående
gymnasieskola enligt den huvudmannens utbildningsplan och en
ny individuell studieplan.
En elev som påbörjat ett introduktionsprogram hos en huvudman och som efter en avslutad placering i ett hem för vård eller boende eller i ett skyddat boende
återvänder till hemkommunen
har rätt att fullfölja utbildningen
på programmet eller på ett annat
introduktionsprogram hos hemkommunen eller i hemkommunens samverkansområde enligt
hemkommunens utbildningsplan
och en ny individuell studieplan.
19 §1
En kommun eller en region som anordnar programinriktat val som
har utformats för en grupp elever eller yrkesintroduktion som har
utformats för en grupp elever ska ta emot alla de behöriga sökande
till utbildningen som hör hemma i kommunen eller samverkansområdet för utbildningen.
En elev som vistas i kommuEn elev som vistas i kommunen eller samverkansområdet för nen eller samverkansområdet för
utbildningen på grund av place- utbildningen på grund av placering i ett sådant hem för vård el- ring i ett sådant hem för vård eller boende som avses i 6 kap. 1 § ler boende som avses i 6 kap. 1 §
socialtjänstlagen (2001:453) ska socialtjänstlagen (2001:453) eller
vid beslut om mottagande enligt i ett skyddat boende enligt 6 kap.
första stycket jämställas med 1 a § samma lag ska vid beslut
den som är hemmahörande i om mottagande enligt första
kommunen eller samverkansom- stycket jämställas med den som
rådet för utbildningen.
är hemmahörande i kommunen
1

Senaste lydelse 2019:947.
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eller samverkansområdet för utbildningen.
Om det finns platser över på utbildningen, sedan alla sökande
som ska tas emot enligt första och andra styckena har antagits, får
kommunen eller regionen ta emot andra behöriga sökande till utbildningen.
21 a §2
En kommun som anordnar
En kommun som anordnar
sådan utbildning som avses i 21 § sådan utbildning som avses i 21 §
första stycket ska ta emot ung- första stycket ska ta emot ungdomar som uppfyller behörig- domar som uppfyller behörighetsvillkoren för respektive ut- hetsvillkoren för respektive utbildning om de på grund av pla- bildning om de på grund av placering i ett sådant hem för vård cering i ett sådant hem för vård
eller boende som avses i 6 kap. eller boende som avses i 6 kap.
1 § socialtjänstlagen (2001:453) 1 § socialtjänstlagen (2001:453)
vistas i kommunen eller samver- eller i ett skyddat boende enligt
kansområdet för utbildningen. 6 kap. 1 a § samma lag vistas i
Det gäller också för en region kommunen eller samverkansomsom anordnar sådan utbildning rådet för utbildningen. Det gälsom avses i 21 § andra stycket.
ler också för en region som anordnar sådan utbildning som avses i 21 § andra stycket.
19 kap.
40 a §3
En kommun eller en region ska ta emot en elev på ett individuellt program om
1. eleven vistas i kommunen
1. eleven vistas i kommunen
eller samverkansområdet för ut- eller samverkansområdet för utbildningen på grund av placering bildningen på grund av placering
i ett sådant hem för vård eller bo- i ett sådant hem för vård eller boende som avses i 6 kap. 1 § so- ende som avses i 6 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453), och
cialtjänstlagen (2001:453) eller i
ett skyddat boende enligt 6 kap.
1 a § samma lag, och
2
3

Senaste lydelse 2019:947.
Senaste lydelse 2019:947.
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2. hemkommunen har bedömt att eleven inte kan följa undervisningen på ett nationellt program.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.
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3.1

Barns placering i skyddat boende med endast en
av två vårdnadshavares samtycke

3.1.1

Barn ska kunna placeras omedelbart i skyddat boende

Bedömning: För att kunna tillgodose barns behov av omedelbart
stöd och skydd bör ett barn kunna placeras omedelbart i skyddat
boende tillsammans med endast den ena av två vårdnadshavare.
En sådan möjlighet bör införas utöver socialnämndens möjlighet
att med stöd av betänkandets förslag till ny bestämmelse i 6 kap.
13 a första stycket 5 föräldrabalken besluta om ett barns
placering i skyddat boende med endast en av två vårdnadshavares
samtycke.
Förslag: Om socialnämnden har beslutat att den ena av ett
barns två vårdnadshavare ska placeras i skyddat boende ska nämnden få besluta att barnet omedelbart ska placeras i boendet tillsammans med den vårdnadshavaren. Nämnden ska få fatta ett sådant beslut om det är sannolikt att barnet behöver vård i det skyddade boendet tillsammans med vårdnadshavaren och placeringen
inte kan avvaktas med hänsyn till risken för barnets säkerhet och
hälsa, och
1. den andra vårdnadshavarens samtycke till placeringen inte kan
inhämtas före placeringen eller särskilda skäl talar emot att samtycket inhämtas före placeringen, eller
2. den andra vårdnadshavaren inte samtycker till placeringen av
barnet.
Placeringen får beslutas endast om den vårdnadshavare som
barnet placeras tillsammans med samtycker till barnets placering.
Har barnet fyllt 15 år får placeringen beslutas endast om barnet självt samtycker till det.
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Regleringen ska införas i lagen med särskilda bestämmelser
om vård av unga.

Skälen för bedömningen och förslaget
Bakgrund
Den som behöver skydd och stöd i ett skyddat boende kan beviljas
en sådan insats av socialnämnden med stöd av 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453), förkortad SoL. Ett barn kan dock inte beviljas en
sådan insats eftersom skyddat boende för närvarande enligt SoL inte
är någon placeringsform för barn. Det finns inte heller någon
uttrycklig bestämmelse som reglerar situationen då ett barn följer
med en förälder till ett skyddat boende. Av betänkandet Ett fönster
av möjligheter – stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende
framgår att när en förälder får insatsen skyddat boende och ett barn
följer med föräldern till det skyddade boendet fattar socialnämnden
inte något beslut om insats för barnet. Barnet blir därmed inte
föremål för någon socialtjänstinsats under vistelsen i det skyddade
boendet. Ibland placerar dock socialnämnden en våldsutsatt förälder
i en verksamhet som har tillstånd att bedriva hem för vård eller
boende (HVB) och vars utformning i praktiken motsvarar ett
skyddat boende. Eftersom HVB är en placeringsform även för barn
fattar socialnämnden i de fallen beslut om insats enligt 4 kap. 1 § SoL
för ett medföljande barn. I de fallen gäller under barnets vistelse
bestämmelserna i SoL om dokumentation, vårdplan och genomförandeplan liksom bestämmelserna om socialnämndens ansvar för
barnet.
Förslag i betänkandet Ett fönster av möjligheter – stärkt
barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende
Enligt 6 kap. 11 § föräldrabalken, förkortad FB, har ett barns vårdnadshavare rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets
personliga angelägenheter. En vårdnadshavare får inte ensam fatta
beslut av ingripande betydelse för barnets framtid såvida inte barnets
bästa uppenbarligen kräver det. Exempel på beslut av ingripande
betydelse är sådana som rör barnets skolgång och boende
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(prop. 1975/76:170 s. 178). Om ett barn under 15 år ska kunna placeras utanför hemmet enligt SoL, krävs att barnets vårdnadshavare
samtycker till insatsen. Om barnet har två vårdnadshavare, krävs att
båda vårdnadshavarna samtycker. Om barnet har fyllt 15 år, måste
också barnet samtycka. Av 6 kap. 13 a § FB följer att socialnämnden
kan fatta beslut om vissa åtgärder med endast den ena av två vårdnadshavares samtycke när det krävs med hänsyn till barnets bästa.
De åtgärder som avses är bl.a. behandling enligt SoL i öppna former,
exempelvis samtal med en kurator eller en socialsekreterare eller
deltagande i olika öppenvårdssamtal, som ges med stöd av 4 kap. 1 §
SoL, och att utse en kontaktperson eller en kontaktfamilj i enlighet
med 3 kap. 6 b § första stycket SoL. Däremot omfattas inte
placeringar utanför hemmet.
I betänkandet föreslås att skyddat boende uttryckligen ska regleras som en placeringsform för vuxna och för barn som följer med en
vuxen vårdnadshavare. Det innebär att även barnet, på samma sätt
som när det placeras tillsammans med en vårdnadshavare i HVB, ska
få ett eget beslut om insatsen enligt 4 kap. 1 § SoL. I betänkandet
anges att utgångspunkten i första hand bör vara att för barn som har
två vårdnadshavare ska socialnämnden inhämta samtycke till insatsen från båda vårdnadshavarna. Det bedöms att socialnämnden i regel bör kunna inhämta ett sådant samtycke. För att kunna ge ytterligare handlingsutrymme i situationer där samtycke saknas från den
vårdnadshavare som barnet inte placeras tillsammans med, föreslås i
betänkandet en ändring i 6 kap 13 a § FB som innebär att socialnämnden ska få besluta att ett barn som har två vårdnadshavare får
placeras i skyddat boende när endast en av vårdnadshavarna samtycker till insatsen om det krävs med hänsyn till barnets bästa. Det
föreslås också att ett sådant beslut ska omprövas efter en månad.
Beslutet föreslås även kunna delegeras till en ordförande vid
nämndens förvaltning när nämndens beslut inte kan avvaktas.
Remissinstanserna
Flera remissinstanser har haft invändningar mot förslaget till ny bestämmelse i 6 kap. 13 a § FB. Riksdagens ombudsmän (JO) understryker att beslutet innebär en väsentlig inskränkning i den andra
vårdnadshavarens bestämmanderätt och anser att det är oklart på
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vilka grunder som socialnämnden ska få fatta beslut när det gäller
barnet som går emot en vårdnadshavares vilja. Även Inspektionen
för vård och omsorg (IVO) och Unicef anser att kriterierna för
bestämmelsens tillämpning behöver tydliggöras. Flera kommuner,
däribland Södertälje kommun, Malmö kommun och Stockholms
kommun liksom Länsstyrelsen i Jönköpings län framhåller till
skillnad från betänkandets bedömning att det i regel är svårt att
utverka den andra vårdnadshavaren samtycke. Det kan enligt
kommunerna vidare innebära stora risker för våldsutsatta vårdnadshavare och deras barn om socialnämnden före placeringsbeslutet
måste ta kontakt med den andra vårdnadshavaren för att utröna om
det finns samtycke. Länsstyrelsen i Östergötlands län anser att
denna risk är särskilt stor när skyddsbehovet är föranlett av
hedersrelaterat våld och flera förövare kan utöva påtryckningar i
samband med beslutsfattandet. Flera remissinstanser, däribland
Länsstyrelsen i Jönköpings län, Piteå kommun, Lunds kommun och
Föreningen Sveriges Socialchefer (FSS), anser att socialnämnden i
det akuta skedet bör ges rätt att kunna flytta en förälder och barn till
en säker plats för att därefter, när föräldern och barnet är i skydd,
utreda och besluta om insatser. Göteborgs kommun ifrågasätter hur
socialtjänsten ska kunna skydda barnen utan att samtidigt anklagas
för att ta den ena vårdnadshavarens parti. Även Sigtuna kommun
väcker denna fråga och anser att en placering av ett barn i skyddat
boende kan jämföras med ett omedelbart omhändertagande enligt
6 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga,
förkortad LVU, dock utan att beslutet är offentligt och utan rätt till
offentligt biträde.
Flera remissinsatser har även haft synpunkter på förslaget att socialnämndens beslut enligt 6 kap. 13 a § FB ska omprövas efter en
månad. Bland annat Sigtuna kommun anser att en sådan omprövning
i praktiken blir mer integritetsingripande för den andra vårdnadshavaren än en begränsad utredningstid på fyra veckor vid ett LVUförfarande.
JO anser vidare att det är oklart i vilken omfattning den vårdnadshavare som barnet bor med i det skyddade boendet har rätt att ensam
fatta beslut som rör barnet när det gäller förhållanden som vanligtvis
kräver båda vårdnadshavarens samtycke. Även IVO väcker denna
fråga.
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Barns vistelse i skyddat boende
När en våldsutsatt förälder vänder sig till socialnämnden och ansöker om insatsen skyddat boende inleder socialnämnden i regel även
en utredning avseende barnet. En sådan utredning får inledas utan
vårdnadshavarens samtycke (11 kap. 1 och 2 §§ SoL). Utredningen
avseende barnet kan pågå under den tid som barnet vistas tillsammans med föräldern i ett skyddat boende, men det är inte ovanligt
att utredningen avslutas i samband med att barnet följer med föräldern till det skyddade boendet. Barnet stannar i normalfallet i det
skyddade boendet så länge som den förälder som barnet vistas tillsammans med gör det. Som framgår ovan fattar socialnämnden inte
något beslut om insats för barnet när barnet följer med vårdnadshavaren till det skyddade boendet. Barnet är därmed inte föremål för
någon socialtjänstinsats. Socialtjänsten brukar dock informera den
andra vårdnadshavaren om barnets eller barnens vistelse i det skyddade boendet men något samtycke inhämtas inte. Varken förarbeten
till FB eller praxis belyser situationen när en vårdnadshavare som har
blivit beviljad insatsen skyddat boende tar med gemensamma barn
till boendet utan att den andra vårdnadshavaren lämnat sitt samtycke.
Behov av att omedelbart kunna placera ett barn i skyddat boende
Betänkandets förslag om att socialnämnden genom en ändring av
6 kap. 13 a § FB ska kunna besluta om barns placering i skyddat boende med samtycke från endast den ena av två vårdnadshavare förutsätter att socialnämnden antingen fått klarhet i eller sedan tidigare
kan antas känna till att någon av vårdnadshavarna inte samtycker till
insatsen. Enligt förarbetena till den nuvarande bestämmelsen i FB
måste socialnämnden utreda vårdnadshavarens inställning innan den
beslutar om en åtgärd. Utredningsskyldigheten innebär att socialnämnden ska kontakta vårdnadshavarna och utreda skälen för deras
olika uppfattningar. Nuvarande bestämmelse i FB kan enligt förarbetena tillämpas både när en vårdnadshavare uttryckligen motsätter
sig åtgärden och när en vårdnadshavare håller sig undan eller annars
väljer att inte medverka på ett sådant sätt att han eller hon får anses
motsätta sig den (prop. 2011/12:53 s. 26 och 29). Det kan dock, i
likhet med vad exempelvis Länsstyrelsen i Jönköping anför, i ett akut
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skede finnas risker med att socialnämnden tar kontakt med en
vårdnadshavare för att efterfråga inställningen till placeringen och
utreda skälen för vårdnadshavarens uppfattning, om vårdnadshavaren samtidigt är en misstänkt förövare. Socialnämnden kan
sakna kännedom om familjen och de uppgifter som finns i ärendet
kan helt eller delvis vara baserade på den våldsutsatta förälderns
berättelse. Några remissinstanser har påpekat att lagstiftningen bör
säkerställa att barnets behov av stöd och skydd i skyddat boende
omedelbart kan tillgodoses tillsammans med den ena vårdnadshavaren utan att det före placeringen måste utrönas om båda vårdnadshavarna samtycker. Mot denna bakgrund bör barn kunna placeras
omedelbart i skyddat boende tillsammans med endast en vårdnadshavare och socialnämnden bör få en befogenhet att kunna besluta om en sådan omedelbar placering i skyddat boende.
Utgångspunkter för en ny reglering
Att placera ett barn som har två vårdnadshavare utanför det egna
hemmet med bara den ena vårdnadshavarens samtycke är, som JO
påpekar, en väsentlig inskränkning i en vårdnadshavares rättigheter.
Det finns därför anledning att närmare överväga på vilket sätt en
sådan situation bör regleras.
Socialnämndens särskilda ansvar för barn kommer till uttryck i
5 kap. 1 § SoL där det anges att socialnämnden ska verka för att barn
och unga växer upp under goda och trygga förhållanden. För ett barn
som utsatts för brott och dennes närstående ansvarar socialnämnden
för att barnet får det stöd och den hjälp som det behöver. Socialnämnden ska också särskilt beakta att ett barn som bevittnat våld
eller andra övergrepp av eller mot närstående är offer för brott och
ansvara för att barnet får det stöd och den hjälp som barnet behöver
(5 kap. 11 § tredje och fjärde styckena SoL). Utgångspunkten för
insatser till barn enligt SoL är att socialnämnden först måste inhämta
samtycke från barnets vårdnadshavare och, om barnet är över 15 år,
från barnet självt. Socialnämnden får dock besluta om öppna insatser
till barn över 15 år utan vårdnadshavares samtycke, om det är lämpligt och barnet begär eller samtycker till det (3 kap. 6 a § SoL). Enligt
3 kap. 6 b § SoL får socialnämnden utse en kontaktperson,
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kontaktfamilj eller en särskilt kvalificerad kontaktperson till ett barn
som fyllt 15 år, om barnet självt begär eller samtycker till det.
LVU kompletterar SoL genom att medge att det skydd som utsatta barn är berättigade till kan ges dem med stöd av LVU om en
frivillig lösning inte kan uppnås. Skyddet kan alltså ges utan samtycke. Enligt gällande rätt är det för närvarande endast med stöd av
LVU som socialnämnden kan besluta om placering utanför hemmet
utan samtycke från vårdnadshavarna och men, när barnet fyllt 15 år,
krävs även samtycke från barnet självt. Om ett beslut om vård inte
kan avvaktas får socialnämnden besluta att den som är under 20 år
omedelbart ska omhändertas (6 § LVU). Det krävs då att det är
sannolikt att den unge behöver beredas vård enligt LVU och att
rättens beslut om vård inte kan avvaktas med hänsyn till risken för
den unges hälsa eller utveckling eller till risken för att den fortsatta
utredningen allvarligt kan försvåras eller vidare åtgärder hindras.
Kriterierna för att vård ska ges enligt LVU framgår av 2 och 3 §§
LVU. Vård ska enligt 2 § LVU beslutas om det på grund av fysisk
eller psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen
eller något annat förhållande i hemmet finns en påtaglig risk för att
den unges hälsa eller utveckling skadas. Förutsättningarna för vård
enligt 3 § LVU är att barnet eller den unge genom sitt eget beteende
utsätter sin hälsa eller utveckling för en påtaglig risk att skadas. I
förarbetena till LVU uttalas i fråga om rekvisitet påtaglig risk för
skada bl.a. följande. För ett ingripande med stöd av lagen måste
krävas att det inte är fråga om en obetydlig, oklar eller avlägsen risk
för den unge utan om en klar och konkret risk för skada för den
unges hälsa eller utveckling. Det ska gå att konstatera att risken för
skada har en sådan inverkan på barnets hälsa eller utveckling att
barnet har ett tydligt vårdbehov. Det får inte vara fråga om något
subjektivt antagande om att barnet löper risk att skadas. Det måste
alltså finnas konkreta omständigheter som talar för att det finns en
risk för. I uttrycket ”påtaglig risk för skada” ligger att det krävs mer
än bara en ringa risk för skada (prop. 1989/90:28 s. 62, 63 och 107).
Det förekommer att socialnämnden beslutar om ett omedelbart
omhändertagande enligt LVU och placerar barnet i ett skyddat boende tillsammans med en vårdnadshavare. Även om omständigheterna i det enskilda fallet kan vara nog så svåra för barnet kan det emellertid inte alltid förutsättas att de är sådana att det är sannolikt att
kriterierna för vård enligt LVU är uppfyllda. I de situationer då krite-
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rierna för vård enligt LVU inte är uppfyllda saknas laglig möjlighet
för socialnämnden att besluta att ett barn ska placeras i skyddat
boende tillsammans med den ena av två vårdnadshavare i strid med
den andra vårdnadshavarens vilja. Att ge socialnämnden en befogenhet att i ett akut skede få besluta att ett barn som har två vårdnadshavare ska följa med den ena vårdnadshavaren till ett skyddat boende
utan samtycke från den andra vårdnadshavaren skulle innebära ett
förfarande som å ena sidan har stora likheter med omedelbart
omhändertagande enligt LVU. Även vid ett omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU fattar socialnämnden ett beslut om att barnet
ska placeras utanför hemmet. Likaså kan beslutsunderlaget vara
begränsat. Å andra sidan är situationen i samband med en placering
i skyddat boende förenad med särskilda förtecken eftersom barnets
behov av insatsen i skyddat boende alltid aktualiseras samtidigt som
barnets ena vårdnadshavare tillsammans med barnet söker skydd och
därmed aktivt också försöker skydda barnet i den aktuella situationen.
En ny bestämmelse i LVU ska ge socialnämnden befogenhet att
besluta om omedelbar placering i skyddat boende
När en vuxen person behöver akut skydd i form av boende kan socialnämnden omedelbart fatta beslut om att bevilja insatsen skyddat
boende. Om behovet uppstår under jourtid, t.ex. en helg, fattas
beslutet av kommunens socialjour. Det förekommer också att
polisen med den hotade personens medgivande kör personen direkt
till ett skyddat boende, vilket vanligtvis innebär att personalen på det
skyddade boendet kontaktar socialtjänsten vid första möjliga
tillfälle. En person kan även på egen hand söka upp ett skyddat boende. I det läget är det naturligt att personalen på boendet informerar
den skyddssökande om möjligheten att kontakta socialtjänsten.
Socialtjänsten kan alltså inleda en utredning, bevilja bistånd till
skyddat boende och parallellt fortsätta utredningen (Fristad från
våld – en vägledning om skyddat boende, Socialstyrelsen 2013).
För att åstadkomma en ändamålsenlig lagreglering av hur behoven för ett barn med två vårdnadshavare i en akut situation ska
kunna tillgodoses med omedelbart skydd och stöd i skyddat boende
bör socialnämnden få befogenhet att fatta ett beslut om omedelbar
placering med stöd av en ny bestämmelse. Frågan om i vilken författ36
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ning en sådan reglering bör införas är komplicerad. När det gäller
SoL är frivillighet utgångspunkten för insatser. Det krävs som
huvudregel alltid båda vårdnadshavarnas samtycke för att insatser till
barn ska få ges enligt SoL. Om det inte är möjligt med frivilliga
insatser eller om frivilliga insatser är otillräckliga kan insatser beviljas
med stöd av LVU. LVU är en tvångslagstiftning som kompletterar
SoL. I LVU finns handläggningsregler för omedelbara omhändertaganden som säkerställer viktiga rättssäkerhetsaspekter ur såväl
barnets som vårdnadshavarnas perspektiv. Det finns exempelvis
regler om att underställa förvaltningsrätten socialnämndens beslut,
om tidsfrister för domstolens handläggning och om förordnande av
offentligt biträde. LVU är det primära skyddsregelverk som finns för
att skydda barn bl.a. från missförhållanden i hemmet. En annan
möjlighet är att införa bestämmelser om omedelbar placering i
föräldrabalken, förkortad FB, men i FB saknas handläggningsbestämmelser som motsvarar de ovannämnda. Det förefaller därför
lämpligare att införa regleringen i LVU.
Socialnämndens rätt att fatta beslut om omedelbar placering bör
vara avgränsad till situationen när den ena av barnets två vårdnadshavare ska placeras i skyddat boende och det är sannolikt att barnet
behöver vård i skyddat boende tillsammans med den vårdnadshavaren. Utgångspunkten för att kunna fatta ett sådant beslut bör vara
att nämnden före placeringen antingen inte kan inhämta den andra
vårdnadshavarens samtycke eller att särskilda skäl talar emot att
samtycke inhämtas eller om det inte finns något samtycke från den
andra vårdnadshavaren. Som utvecklas närmare nedan bör socialnämnden endast få besluta om omedelbar placering i skyddat boende
om beslutet inte kan avvaktas med hänsyn till risken för barnets
säkerhet och hälsa. Det bör vidare krävas att den vårdnadshavare som
barnet ska placeras tillsammans med samtycker till placeringen. Om
barnet har fyllt 15 år får placeringen beslutas bara om barnet självt
också samtycker.
Närmare om kriterierna för omedelbar placering i skyddat boende
Den omständigheten att den ena av barnets vårdnadshavare hos
socialtjänsten söker skydd i skyddat boende innebär att det kan
finnas risker även för barnets säkerhet och hälsa. Barn som följer
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med en vårdnadshavare till ett skyddat boende har i regel bevittnat
våld eller på andra sätt upplevt våldets konsekvenser. Barn som har
bevittnat våld är brottsoffer och har rätt till det stöd och den hjälp
som de behöver (5 kap. 11 § fjärde stycket SoL). Skyddat boende,
som i betänkandet föreslås bli en ny placeringsform, är en insats till
vuxna och medföljande barn som behöver stöd och skydd till följd
av hot, våld eller andra övergrepp.
Ett kriterium som bör vara uppfyllt för ett beslut om omedelbar
placering i skyddat boende är att det är sannolikt att barnet behöver
vård i skyddat boende tillsammans med den skyddssökande vårdnadshavaren. Sannolikhetsbedömningen ska avse barnets behov av
skydd och stöd till följd av hot, våld eller andra övergrepp. Omständigheter som allmänt får anses tala för att det är sannolikt att ett barn
behöver vård i skyddat boende är att barnet har bevittnat våld eller
på annat sätt upplevt konsekvenserna av våld mot en förälder, exempelvis genom att föräldern har skador eller är rädd, möblemanget
sönderslaget eller liknande. En annan sådan omständighet är att
barnet självt har utsatts för våld. Aspekter som kan behöva beaktas
vid denna bedömning är exempelvis att bevittnande av våld kan ha
långtgående negativa effekter på såväl den psykiska som fysiska
hälsan på både kort och lång sikt. Bedömningen av barnets behov av
vård i skyddat boende måste baseras på det beslutsunderlag som
socialnämnden i det akuta skedet har tillgång till, vilket av naturliga
skäl kan vara begränsat. I akuta situationer kan därför en tämligen
hög grad av osäkerhet behöva accepteras.
Att i nu nämnda situationer besluta om omedelbar placering i
skyddat boende bör även förutsätta att placeringen inte kan avvaktas
med hänsyn till risken för barnets säkerhet och hälsa. Den bedömningen bör i sig baseras på vilka mera omedelbara konsekvenser det
skulle kunna få för barnets hälsa och säkerhet att inte omedelbart
placeras i skyddat boende med den skyddssökande vårdnadshavaren.
Exempel på situationer då en placering inte bör kunna avvaktas kan
vara barnet annars får bo kvar hos den vårdnadshavare som samtidigt
är misstänkt våldsutövare och barnet därmed skulle riskera att
utsättas för fysiskt eller psykiskt våld eller det annars till följd av
barnets upplevelse av att ha bevittnat våld eller upplevt konsekvenser
av våld skulle innebära en psykisk belastning för barnet att bo hos
den andra vårdnadshavaren. I riskbedömningen bör också vägas in
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barnets upplevelser av våldet och konsekvenserna för barn av att
bevittna eller utsättas för våld.
De kriterier som ska prövas inför ett beslut om omedelbar
placering i skyddat boende skiljer sig från dem som gäller vid beslut
om omedelbart omhändertagande enligt LVU. För att beredas vård
med stöd av LVU krävs att det finns en påtaglig risk för att den unges
hälsa eller utveckling skadas till följd av sådana förhållanden eller
beteenden som avses i 2 eller 3 § LVU.
Ytterligare ett kriterium för omedelbar placering i skyddat
boende bör vara att samtycke från den andra vårdnadshavaren inte
kan inhämtas, t.ex. om personen inte kan anträffas eller om det finns
särskilda skäl för att inte inhämta samtycke. Särskilda skäl kan
exempelvis vara sådana som flera remissinstanser har framhållit: att
socialnämnden med hänsyn till skyddsaspekter, som indirekt är
viktiga för barnet, inte bör kontakta den andra vårdnadshavaren.
Ofta söker den våldsutsatta vårdnadshavaren akut skydd för både sig
och barnet. I samband med att behovet av skydd utreds genomförs i
regel en bedömning av risken för ytterligare våld. Att i direkt
anslutning till detta informera den våldsutsatta vårdnadshavaren om
behovet av kontakt med den andra vårdnadshavaren för samtycke
kan vara riskabelt. En konsekvens kan bli att den våldsutsatta vårdnadshavaren avbryter processen. Även när det är känt för socialnämnden att den andra vårdnadshavaren inte samtycker, bör beslut
om omedelbar placering i skyddat boende få fattas. Den andra
vårdnadshavarens inställning måste då ha kommit till socialnämndens kännedom och avse den nu aktuella placeringen. Det räcker
alltså inte med subjektiva antaganden om den andra vårdnadshavarens inställning. Utöver situationen när nämnden fått den andra
vårdnadshavarens inställning att han eller hon inte samtycker klart
uttryckt, bör nämnden kunna besluta om omedelbar placering när
nämnden redan från början mot bakgrund av aktuella och konkreta
omständigheter i det enskilda fallet känner till att den andra vårdnadshavaren inte samtycker. Inte heller då får nämndens bedömning
bygga på subjektiva antaganden.
Om vårdnadshavaren har flera barn, behöver nämnden bedöma
varje barns individuella behov av omedelbar placering.
En placering av barnet i skyddat boende enligt SoL förutsätter att
båda vårdnadshavarna samtycker till insatsen.
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Socialnämnden kan också, med stöd av betänkandets förslag till
ny bestämmelse i 6 kap. 13 a § FB, besluta om placeringen trots att
en av vårdnadshavarna inte samtycker. Den åtgärden förutsätter
dock en utredning av vårdnadshavarnas samtycke. Som beskrivits
ovan, kan det finnas risker med att i det akuta skedet kontakta den
andra vårdnadshavaren. Det gör att denna bestämmelse inte alltid
bör tillämpas i ett akut skede. Om det inte skulle finnas något hinder
mot att kontakta den andra vårdnadshavaren, behöver socialnämnden dock enligt denna bestämmelse ta reda på den andra
vårdnadshavarens inställning och därefter väga den mot åtgärdens
betydelse för barnet. Den tid som detta kan ta kan föra med sig risker
för barnet och innebära att bestämmelsen av den anledningen inte
kan tillämpas i det akuta skedet.
Vidare måste risken för barnets säkerhet och hälsa bedömas vara
akut och bedömas i förhållande till situationer som kan uppstå om
placeringen inte kommer till stånd, exempelvis att barnet bor kvar
hos en vårdnadshavare som är misstänkt våldsutövare. Det handlar
inte enbart om risken för att barnet utsätts för fysiskt eller psykiskt
våld hos den vårdnadshavaren utan kan avse den psykiska belastning
som det kan innebära för barnet att stanna kvar hos en vårdnadshavare som utsatt den andra vårdnadshavaren för våld. I riskbedömningen bör nämnden väga in barnets upplevelser av våldet och konsekvenserna för barn av att bevittna eller utsättas för våld.
Rekvisitet kan till viss del jämföras med den bedömning som
nämnden enligt 6 § första stycket andra punkten LVU ska göra vid
ett omedelbart omhändertagande, dvs. bedöma om rättens beslut om
vård inte kan avvaktas med hänsyn till risken för den unges hälsa och
utveckling. I promemorian har det övervägts om bedömningen vid
omedelbar placering i skyddat boende bör vara kopplad till risken
för den unges hälsa och utveckling. Bedömningen av risken för den
unges hälsa och utveckling inför ett omedelbart omhändertagande
tar dock tydligt sikte på de förutsättningar som ska föreligga enligt
2 eller 3 §§ LVU för att vård enligt LVU ska få beslutas. En omedelbar placering i skyddat boende kommer att beslutas i avgränsade
situationer och syftar inte till att utmynna i en ansökan om vård
enligt 4 § LVU, även om detta i det enskilda fallet inte kan uteslutas
bli följden. Det riskerar därför att bli otydligt för rättstillämpningen
med ett likalydande rekvisit.
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En vårdnadshavare som placeras i ett skyddat boende kan ha flera
barn. Socialnämndens bedömning av behovet av omedelbar placering
bör avse varje barns individuella situation. För barn över 15 år gäller
att de måste samtycka till placeringen. Skulle barnet inte samtycka
till insatsen kan det ibland finnas anledning att utreda om barnet kan
vara under påverkan av föräldrarna och därför inte fritt kan ta ställning. Om så skulle vara fallet, kan barnet behöva hjälp med att ta
reda på vad han eller hon själv vill i fråga om boende. Nämnden får
också överväga om det kan finnas grund för omedelbart omhändertagande och vård enligt LVU.
3.1.2

Bestämmelser om handläggningen

Förslag: Socialnämndens beslut om omedelbar placering i skyddat boende ska underställas förvaltningsrätten inom en vecka från
den dag då beslutet fattades. Då ska beslutet och handlingarna i
ärendet tillställas rätten. Förvaltningsrätten ska pröva beslutet så
snart det kan ske. Om förvaltningsrätten fastställer beslutet, ska
den omedelbara placeringen få pågå under högst fyra veckor från
beslutsdatumet.
En omedelbar placering i skyddat boende ska upphöra om
socialnämndens beslut inte underställs förvaltningsrätten inom
en vecka. Om det inte längre finns skäl för en omedelbar placering, ska socialnämnden besluta att placeringen genast ska upphöra.
En omedelbar placering i skyddat boende ska inte få verkställas om barnet är häktat.
Ett beslut om omedelbar placering i skyddat boende ska gälla
omedelbart.
I mål och ärenden om beslut om omedelbar placering ska
offentligt biträde som huvudregel förordnas för barnet och för
barnets vårdnadshavare.
Vid handläggning i förvaltningsrätten eller kammarrätten av
mål om beslut om omedelbar placering ska nämndemän som huvudregel inte ingå i rätten.
Om socialnämndens beslut om omedelbar placering inte kan
avvaktas, får nämndens ordförande eller någon annan ledamot
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som nämnden har förordnat besluta om placeringen. Beslutet ska
anmälas vid nämndens nästa sammanträde.
Bestämmelserna om begränsning av möjligheten till delegation av beslut enligt 10 kap. 4 § första stycket socialtjänstlagen
ska även gälla i ärenden om omedelbar placering i skyddat boende.
Bedömning: Det behövs inte några ändringar i lag för att bestämmelserna i LVU om begränsningar i delgivningslagens
tillämpning och om att socialnämnden får besluta om läkarundersökning av barnet ska vara tillämpliga i mål eller ärenden om
omedelbar placering i skyddat boende.
Socialnämndens beslut om omedelbar placering i skyddat boende bör inte vara överklagbart.

Skälen för förslaget och bedömningen
Beslutet ska underställas förvaltningsrätten
Det har från rättssäkerhetssynpunkt ansetts nödvändigt att beslut
om omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU, som har fattats av
socialnämnden eller av en ledamot i nämnden, även prövas av förvaltningsrätten. Samma skäl gör sig gällande för beslut om omedelbar placering i skyddat boende. Även sådana beslut bör därför
underställas förvaltningsrätten. Beslutet bör underställas inom en
vecka från den dag då beslutet fattades, och beslutet och handlingarna i ärendet ska då tillställas rätten. Det som nu sagts föreslås
framgå av en hänvisning till 7 § första stycket LVU i förslaget till
6 c § LVU.
På samma sätt som gäller för omedelbara omhändertaganden enligt 6 § LVU bör förvaltningsrätten pröva beslutet om omedelbar
placering så snart det kan ske. Om det inte finns synnerliga hinder,
bör prövningen ske inom en vecka från den dag då beslutet och
handlingarna kom in till rätten. Detta föreslås framgå av en hänvisning till 7 § andra stycket LVU i förslaget till 6 c § LVU.
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Tidsgräns för omedelbar placering i skyddat boende
En omedelbar placering i skyddat boende bör få pågå under högst
fyra veckor. Den tidsfristen bör inte kunna förlängas. Tidsbegränsningen behövs eftersom det är fråga om ett väsentligt ingrepp i
en vårdnadshavares bestämmanderätt. Det är dessutom rimligt att
anta att nämnden under en sådan tidperiod kan utreda vårdnadshavarnas samtycke på det sätt som avses i 6 kap. 13 a § FB och även
närmare utreda barnets behov av skydd och stöd. Det betyder att
socialnämnden med stöd av den sistnämnda bestämmelsen kan
besluta om ett barns fortsatta placering i skyddat boende, om de
kriterier som anges i bestämmelsen är uppfyllda (se vidare avsnitt
3.1.5).
I betänkandet föreslogs att nämndens beslut om skyddat boende
ska omprövas efter en månad med hänvisning till rättssäkerhetsskäl.
Exempelvis skulle det initiala beslutet om skyddat boende för barnet
kunna ha sin grund exempelvis i falska uppgifter om den andra
vårdnadshavaren. Ett beslut om omedelbar placering i skyddat
boende enligt den nu föreslagna bestämmelsen i LVU torde i regel
föregå ett nämndbeslut om placering i skyddat boende enligt SoL
med stöd av 6 kap. 13 a § första stycket 5 FB. Som redogjorts för
ovan förutsätter tillämpningen av 6 kap. 13 a § FB en utredning av
grunden för den andra vårdnadshavaren vägran att samtycka. Det
saknas därför skäl att gå vidare med betänkandets förslag om att ett
sådant beslut enligt FB ska omprövas efter en månad.
Upphörande av omedelbar placering i skyddat boende och förbud mot
verkställighet
Socialnämndens beslut bör upphöra om beslutet inte har underställts
förvaltningsrätten inom föreskriven tid, dvs. inom en vecka från beslutsdatumet, vilket föreslås framgå genom en hänvisning till 7 §
tredje stycket LVU i 6 c §. På samma sätt som gäller enligt 6 § LVU
bör det även särskilt anges i lagen att socialnämnden genast ska
besluta att beslutet ska upphöra om det inte längre finns skäl för
beslut om omedelbar placering i skyddat boende. Det föreslås
framgå av en hänvisning i 6 c till 9 § tredje stycket första meningen.
Så kan exempelvis vara fallet om socialnämnden har fått samtycke
från den andra vårdnadshavaren, om den vårdnadshavare som barnet
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vistas tillsammans med i det skyddade boendet har fått ensam
vårdnad om barnet, om nämnden har fattat beslut om barnets
placering med stöd av den föreslagna nya bestämmelsen i 6 kap.
13 a § 5 FB eller om det inte längre anses finnas grund för beslutet
av något annat skäl. I förarbetena till LVU uttalas att det ligger i
sakens natur att ett omedelbart omhändertagande enligt 6 § upphör
om förvaltningsrätten inte fastställer det underställda beslutet och
att det därför inte behöver anges i lagen (prop. 1979/80:1 s. 591).
Inte heller när det gäller omedelbar placering i skyddat boende får
det anses nödvändigt att ange i lagen att den omedelbara placeringen
upphör om förvaltningsrätten inte fastställer det underställda
beslutet.
Av 9 § andra stycket LVU framgår att ett beslut om omhändertagande inte får verkställas om den unge är häktad. Det betyder att
häktningsbeslutet tar över beslutet om omedelbart omhändertagande såtillvida att omhändertagandebeslutet inte får verkställas så länge
den unge är häktad. Avsikten med bestämmelsen är att socialtjänsten
ska kunna ta över ansvaret för den unge när häktningsbeslutet hävs
(prop. 1989/90:28 s. 79). Det skulle i något enstaka fall kunna
förekomma att ett barn som är omedelbart placerat tillsammans med
en vårdnadshavare i skyddat boende häktas. I sådana fall bör beslutet
om häktning på motsvarande sätt som gäller vid beslut om
omedelbara omhändertaganden enligt LVU gälla framför beslutet
om omedelbar placering i skyddat boende. Bestämmelsens tillämplighet för ett barn som är omedelbart placerat i skyddat boende
föreslås framgå av en hänvisning i 6 c § till 9 § andra stycket LVU.
Beslutsunderlaget kan också ge nämnden anledning att överväga
om den ska ansöka hos förvaltningsrätten om vård enligt LVU. Skulle så vara fallet får socialnämnden ansöka om vård enligt 4 § LVU.
Att förvaltningsrätten efter ansökan av socialnämnden beslutar om
vård med stöd av LVU är ett exempel på en situation då det inte
längre kan anses finnas skäl för att barnet ska vara omedelbart placerat i skyddat boende, och socialnämnden ska då därför besluta att
placeringen med stöd av 6 b § LVU genast ska upphöra. Inte heller
finns det längre skäl för att barnet ska vara omedelbart placerat i
skyddat boende om nämnden därefter beslutar att barnet omedelbart
ska omhändertas med stöd av 6 § LVU. Även i detta fall finns skäl
för socialnämnden att besluta att den omedelbara placeringen genast
ska upphöra. Därutöver kan den vårdnadshavare som barnet är
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placerat tillsammans med när som helst kan välja att avsluta sin
placering i det skyddade boendet eller återta sitt samtycke till att
barnet placeras i det skyddade boendet tillsammans med vårdnadshavaren. I båda fallen saknas grund för att låta barnet vara omedelbart placerat i skyddat boende. I en sådan situation kan nämnden
dock behöva överväga om det finns behov av att besluta om omedelbart omhändertagande av barnet enligt 6 § LVU.
Beslut om omedelbar placering ska gälla omedelbart
Av 40 § LVU framgår att beslut om omedelbart omhändertagande,
beslut om förebyggande insatser och beslut om tillfälligt flyttningsförbud alltid gäller omedelbart. Andra beslut av socialnämnden enligt LVU gäller omedelbart, om nämnden inte förordnar något annat. Eftersom beslut om omedelbar placering i skyddat boende är en
interimistisk åtgärd i ett akut skede bör även ett sådant beslut gälla
omedelbart.
Offentligt biträde ska förordnas
Av 39 § första stycket LVU framgår bl.a. att offentligt biträde ska
förordnas i mål och ärenden angående omedelbart omhändertagande
enligt 6 § LVU. Offentligt biträde ska förordnas för den som åtgärden avser och för dennes vårdnadshavare, om det inte måste antas
att behov av biträde saknas. Ett beslut om omedelbar placering i
skyddat boende är en ingripande åtgärd såväl i vårdnadshavarens bestämmanderätt som i barnets privatliv, om barnet är under 15 år och
motsätter sig placeringen. Av rättssäkerhetsskäl är det därför motiverat att såväl barnet som hans eller hennes vårdnadshavare har rätt
till offentligt biträde. Rätten till biträde bör gälla både för den vårdnadshavare som barnet omedelbart har placerats med, och för den
andra vårdnadshavaren. Bestämmelserna i LVU om skyldighet att
förordna offentligt biträde bör därför på motsvarande sätt gälla även
i ärenden om omedelbar placering i skyddat boende. Även 39 §
första, andra och fjärde styckena bör därför gälla i mål och ärenden
om omedelbar placering.
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Rättens sammansättning i mål om omedelbar placering i skyddat
boende
Av 17 § lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar, förkortad LAFD, följer att en förvaltningsrätt som huvudregel är domför med en lagfaren domare och tre nämndemän. Det finns dock flera undantag. Bland annat föreskrivs i 18 § att förvaltningsrätten i mål
om omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU är domför med en
lagfaren domare ensam, om det inte är påkallat av särskild anledning
att målet prövas av en fullsutten rätt. När det gäller ett barns omedelbara placering i skyddat boende bör förvaltningsrättens sammansättning vara densamma som vid mål om omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU. I likhet med vad som är fallet vid ett omedelbart omhändertagande är det vid omedelbar placering i skyddat
boende fråga om mål eller ärenden av brådskande karaktär. En
ändring bör därför göras i 18 § LAFD så att bestämmelsen även
omfattar omedelbar placering i skyddat boende.
För kammarrätten gäller enligt 37 § LVU att det vid handläggning av andra mål enligt LVU än mål om omedelbart omhändertagande och tillfälligt flyttningsförbud ska ingå nämndemän i rätten.
På motsvarande sätt som gäller vid omedelbart omhändertagande
saknas skäl för att som huvudregel låta nämndemän ingå i rätten vid
beslut om omedelbar placering i skyddat boende.
Socialnämndens beslut om omedelbar placering i skyddat boende ska
inte vara överklagbara
Det framgår av 41 § LVU vilka beslut av socialnämnden som får
överklagas till allmän förvaltningsdomstol. En socialnämnds beslut
om ett barns omedelbara placering i skyddat boende föreslås underställas förvaltningsrätten. Förvaltningsrättens beslut om fastställelse med anledning av en sådan underställning får överklagas till
kammarrätten. Nämndens beslut om omedelbar placering bör därför
inte kunna överklagas. En sådan ordning tillgodoser rätten till
domstolsprövning för dem som berörs av besluten. Som redogörs
för ovan ska nämnden besluta att en omedelbar placering i skyddat
boende genast ska upphöra om det inte längre finns skäl för beslutet.
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Ordförandebeslut och delegering av beslutanderätt
Med hänsyn till att situationen ofta är akut bör ett beslut om
omedelbar placering, i likhet med vad som gäller enligt 6 § LVU,
kunna fattas av socialnämndens ordförande att nämndens beslut om
omedelbar placering inte kan avvaktas. Även ett beslut om omedelbar placering bör anmälas vid nämndens nästa sammanträde.
Enligt 10 kap. 4 § SoL får uppdrag att besluta på socialnämndens
vägnar ges endast åt en särskild avdelning som består av ledamöter
eller ersättare i nämnden i ett antal angivna ärenden, däribland ärenden enligt 6, 6 a, 22 och 24 §§ LVU. Med hänsyn till att beslut om
omedelbar placering i skyddat boende är en ingripande åtgärd bör ett
sådant beslut omfattas av motsvarande begränsning i rätten till
delegation som bl.a. gäller för ett omedelbart omhändertagande
enligt LVU.
Begränsad tillämpning av delgivningslagen
Det framgår av 38 § LVU att 34–38 och 47–51 §§ delgivningslagen
(2010:1932) inte får tillämpas vid delgivning med enskild i mål eller
ärende enligt LVU. De aktuella bestämmelserna i delgivningslagen
anger att delgivning under vissa förutsättningar får ske genom att
handling lämnas till en annan person än delgivningsmottagaren eller
genom kungörande och tillgänglighållande av handling som ska
delges. Motsvarande begränsning av delgivningslagens tillämpning
bör gälla även i mål eller ärenden om omedelbar placering. Det
behövs inte någon lagändring för att begränsningen ska gälla även
för dessa mål och ärenden.
Socialnämnden bör ha befogenhet att besluta om läkarundersökning
Enligt 32 § första stycket LVU får socialnämnden i ett ärende enligt
den lagen besluta om en läkarundersökning av den unge och utse läkare för undersökningen. Även rätten har samma befogenhet i ett
mål enligt lagen. Syftet med läkarundersökningen är att identifiera
sjukdom, skada eller funktionsnedsättning som kan ha betydelse för
bedömningen av behovet av vård med stöd av LVU och planeringen
av vården (prop. 2016/17:59 s. 35). Läkarundersökningen bör i
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första hand genomföras i samråd med den unge och hans eller
hennes vårdnadshavare. Om ett sådant samförstånd inte kan nås, får
socialnämnden besluta om läkarundersökning. Nämnden bör endast
i undantagsfall utnyttja en sådan befogenhet (JO 1994/95 s. 292).
I betänkandet föreslås att skyddat boende ska bli en ny placeringsform för vuxna och för barn som följer med en vuxen vårdnadshavare, vilket innebär att barn i skyddat boende också kommer att
omfattas av bestämmelserna i lagen (2017:209) om hälsoundersökning av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet.
Enligt den lagen ska placerade barn få erbjudande om en hälsoundersökning. Det framgår av förarbetena till samma lag att hälsoundersökningen syftar till att ge underlag för en medicinsk bedömning av
det enskilda barnets behov av hälso- och sjukvård och tandvård.
Bedömningen kan föranleda fortsatta kontakter för barnet med
hälso- och sjukvården eller tandvården och utgöra en del av underlaget till vårdplanen eller genomförandeplanen (prop. 2016/17:59
s. 33 f.). Läkarundersökningen enligt 32 § LVU ersätter inte
hälsoundersökningen enligt lagen om hälsoundersökning av barn
och unga som vårdas utanför det egna hemmet, som dessutom har
ett annat syfte än hälsoundersökningen (prop. 2016/17:59 s. 34).
Med hänsyn till att ett beslut om omedelbar placering i skyddat
boende inte innebär att barnet vårdas med stöd av LVU eller primärt
ska utmynna i en ansökan från nämnden om LVU-vård, torde det i
regel saknas anledning för nämnden att använda sin befogenhet att
besluta om läkarundersökning enligt 32 § LVU. Detta är fallet
eftersom syftet med läkarundersökningen är att bedöma behovet av
just vård med stöd av LVU. Det kan dock inte uteslutas att en
läkarundersökning i vissa fall kan gagna exempelvis planeringen av
fortsatta åtgärder som rör barnets placering i skyddat boende. Som
exempel kan det i det enskilda fallet finnas behov av att utan dröjsmål
identifiera faktorer som påverkar barnets hälsa på grund av att barnet
har bevittnat våld. Socialnämnden bör därför ha befogenhet att
besluta om en sådan läkarundersökning även för barn som placeras
omedelbart i skyddat boende. Det framgår av 32 § första stycket
LVU att även rätten har denna befogenhet. Det behövs därför inte
någon ändring i lag för att bestämmelsen om läkarundersökning i
32 § ska omfatta ärenden om omedelbar placering i skyddat boende.
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Om socialnämndens ansvar för barn som placeras
omedelbart i skyddat boende

Bedömning: Det behövs inte några ändringar i lag för att socialtjänstlagens bestämmelser om socialnämndens ansvar för placerade barn ska gälla för barn som placeras omedelbart i skyddat
boende. Det behövs inte heller några lagändringar för att
bestämmelserna i LVU om barnets bästa och barnets rätt att få
information och framföra sina åsikter ska gälla för barn som
placeras omedelbart i skyddat boende.
Förslag: Det ska uttryckligen framgå av LVU att en placering
av ett barn i skyddat boende ska kunna beslutas utan samtycke.

Skälen för bedömningen
Socialnämndens ansvar för barn som placerats omedelbart i skyddat
boende framgår av SoL
Barn har enligt 6 kap. 1 § FB rätt till omvårdnad, trygghet och en
god fostran. Barn ska enligt samma bestämmelse behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig
bestraffning eller annan kränkande behandling. För barn och unga
som vårdas enligt LVU har socialnämnden samma ansvar som vårdnadshavaren för att den unges grundläggande rättigheter enligt
6 kap. 1 § FB tillgodoses (11 § sista stycket LVU). Den föreslagna
bestämmelsen om barns omedelbara placering i skyddat boende tillsammans med en vuxen vårdnadshavare innebär inte att barnet
vårdas enligt LVU. Enligt 1 § fjärde stycket LVU får vissa andra
åtgärder vidtas utan samtycke enligt 22 och 24 §§ LVU. Det gäller
dels förebyggande insatser till följd av ett beteende som anges i 3 §,
dels förflyttningsförbud. Bestämmelsen bör därför kompletteras så
att det framgår att också en placering i skyddat boende ska kunna
beslutas utan samtycke.
Att barnet under den omedelbara placeringen inte vårdas enligt
LVU betyder också att socialnämnden, till skillnad från om barnet
hade vårdats med stöd av LVU, inte med stöd av den föreslagna
bestämmelsen i 6 b § LVU kan besluta i frågor som rör insatser från
hälso- och sjukvården eller socialtjänsten utan att först inhämta båda
vårdnadshavarnas samtycke. Till skillnad från vad som annars gäller
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enligt 14 § LVU kan socialnämnden inte heller besluta hur den unges
umgänge med vårdnadshavare och föräldrar som har umgängesrätt
reglerad genom dom eller beslut av domstol eller genom avtal ska
utövas. Inte heller kan nämnden besluta att den unges vistelseort inte
ska röjas för föräldrar eller vårdnadshavare.
Barn som placeras omedelbart i skyddat boende är inte föremål
för vård enligt LVU. Som en konsekvens av det gäller inte bestämmelserna i 10–20 §§ LVU om vad vården ska innehålla och hur
vården ska utformas. Det innebär att bestämmelserna i 10–20 §§
LVU inte är tillämpliga i fråga om omedelbara placeringar. I betänkandet föreslås att barn som placeras i skyddat boende ska omfattas
av bestämmelserna i 6 kap. 7–8 §§ SoL som gäller för barn som placeras utanför hemmet i familjehem, jourhem, stödboende eller HVB.
Exempelvis ska socialnämnden noga följa vården av barnet och verka
för att barnet får lämplig utbildning och den hälso- och sjukvård som
barnet behöver (6 kap. 7 och 7 b § SoL). Bestämmelser om handläggning och dokumentation finns i 11 kap. 5 och 6 §§ samt 7 kap. 3 SoL.
Barnets bästa och barnets rätt till information
Av 1 § LVU framgår att vid beslut enligt LVU ska vad som är bäst
för den unge vara avgörande. I artikel 12 i FN:s konvention om
barnets rättigheter (barnkonventionen) anges att konventionsstaterna ska tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter
rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet. Barnet ska
för detta ändamål särskilt beredas möjlighet att höras, antingen direkt eller genom företrädare i alla domstolsförfaranden och administrativa förfaranden som rör barnet. Denna rättighet återspeglas
även i 36 § LVU. Av den bestämmelsen följer att ett barn ska få
relevant information och ges möjlighet att framföra sina åsikter i
frågor som rör honom eller henne. Om barnet har fyllt 15 år, har han
eller hon rätt att själv föra sin talan i mål och ärenden enligt LVU
eller SoL. Bestämmelserna i LVU om barnets bästa och barnets rätt
att få information och framföra sina åsikter bör gälla för barn som
placeras omedelbart i skyddat boende med stöd av den nya bestämmelsen. Det behövs inte någon ändring i lag för att dessa bestämmelser ska vara tillämpliga även vid omedelbara placeringar i skyddat
boende.
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Vårdnadshavarens beslutanderätt i frågor som kräver
samtycke under vistelsetiden

Förslag: Socialnämnden ska ges befogenhet att med endast den
ena av två vårdnadshavares samtycke besluta om val eller byte av
förskoleenhet.
Skälen för förslaget: När det gäller barn som vistas tillsammans med
endast en av två vårdnadshavare i skyddat boende har JO och IVO
väckt frågan om vad som gäller för en vårdnadshavares beslutanderätt i frågor som normalt kräver båda vårdnadshavarnas samtycke.
En vårdnadshavare har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som
rör barnets personliga angelägenheter. När ett barn har två vårdnadshavare ska dessa utöva sina rättigheter och skyldigheter i förhållande
till barnet tillsammans. Det betyder att om föräldrarna har
gemensam vårdnad måste båda vårdnadshavarna som huvudregel
samtycka till de insatser som erbjuds (se 6 kap. 13 § FB). Från den
grundläggande principen om det gemensamma beslutsfattandet vid
gemensam vårdnad finns undantag för speciella situationer, enligt
6 kap. 13 § andra stycket FB. Om en av vårdnadshavarna till följd av
frånvaro, eller sjukdom eller av någon annan orsak inte kan ta del i
sådana beslut som rör vårdnaden och som inte kan skjutas upp utan
olägenhet bestämmer den andra vårdnadshavaren ensam. Vårdnadshavaren får dock – oavsett om den andra vårdnadshavaren har
förhinder – inte ensam fatta beslut av ingripande betydelse för barnets framtid, såvida inte barnets bästa uppenbarligen kräver det. När
det gäller en vårdnadshavares beslutanderätt för barn som vistas i
skyddat boende tillsammans med den vårdnadshavaren är utgångspunkten att vistelsen ska vara en tillfällig åtgärd i avvaktan på att
frågan om barnets boende får en långsiktig lösning. Frågan är då
vilka beslut som den vårdnadshavare som vistas i det skyddade
boendet tillsammans med barnet kan besluta om ensam. Enligt förarbetena till FB ligger det i sakens natur att bestämmanderätten om
ett barn utövas än av den ena än av den andra föräldern beroende på
vilken av dem som för tillfället är till hands eller på hur föräldrarna
har organiserat utövandet av vårdnaden. Någon rättslig påföljd
drabbar inte den förälder som driver igenom sin vilja i strid mot den
andres. Vidare framgår det av förarbetena att om föräldrarna inte
sammanbor måste det med nödvändighet bli så att den av dem som
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har barnet hos sig till stor del kommer att fatta de vardagliga besluten
i fråga om vårdnaden. Det kan gälla frågor om barnets mat och
kläder, sovtider, hur barnet ska tillbringa sin fritid osv. När det gäller
beslut av mera ingripande betydelse för barnets framtid, t.ex. frågor
som rör barnets skolgång och bosättning, måste bägge föräldrarna
delta om inte barnets bästa uppenbarligen kräver att beslut fattas,
trots att den ena av föräldrarna är förhindrad att medverka. Är
förhållandena inte sådana att beslut snabbt måste fattas torde den
förälder som inte har deltagit i beslutet i vissa fall kunna hävda att
beslutet inte ska gälla (prop. 1975/76:170 s. 178). Vårdnadshavarna
till ett barn som vistas i skyddat boende tillsammans med en av
vårdnadshavarna måste alltså besluta tillsammans i frågor av mer
ingripande betydelse. Befintlig lagstiftning och förslag i betänkandet
möjliggör att socialnämnden i vissa fall får fatta beslut om att vissa
åtgärder får vidtas för ett barn när endast en av två vårdnadshavare
ger sitt samtycke i frågor som normalt kräver båda vårdnadshavarnas
deltagande. Det gäller barnets skolgång och vissa insatser inom
hälso- och sjukvården samt socialtjänsten vilka redogörs för nedan.
Insatser från hälso- och sjukvården eller socialtjänsten
För vissa vård- och omsorgsinsatser finns ett undantag från det som
utgångspunkt gällande kravet på gemensamt beslutsfattande i fråga
om två vårdnadshavares gemensamma barn. Enligt 6 kap. 13 a § FB
får socialnämnden, när det krävs med hänsyn till barnets bästa,
besluta att en åtgärd får vidtas avseende barnet även om den ena
vårdnadshavaren inte samtycker. De åtgärder som nämnden får besluta om är enligt paragrafens första stycke:
1. psykiatrisk eller psykologisk utredning eller behandling som omfattas av HSL,
2. behandling i öppna former som ges med stöd av 4 kap. 1 § SoL,
utseende av en kontaktperson eller en familj som avses i 3 kap. 6 §
tredje stycket SoL eller
3. en insats enligt 9 § 4, 5 eller 6 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.
När patienten är ett barn ska enligt 4 kap. 3 § patientlagen
(2014:821) barnets inställning till den aktuella vården eller behandlingen så långt som möjligt klarläggas. Det framgår av förarbetena
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till patientlagen att barnets inställning ska tillmätas betydelse i förhållande till hans eller hennes ålder och mognad. Det centrala för
bedömningen av om barnet ska anses moget nog att ensamt få ge sitt
samtycke till en sjukvårdsåtgärd är om barnet förstår hälso- och
sjukvårdsinsatsen och vilka konsekvenser insatsen kan få
(prop. 2013/14:106 s. 67 f.)
I de flesta fall ingår hälso- och sjukvård i den dagliga omsorgen
om barnet i de fall barnet inte självt kan ta ställning. JO har uttalat
att det många gånger är tillräckligt att samråd sker med den ena vårdnadshavaren. Dock ska enligt JO som regel samråd med den andra
vårdnadshavaren ske om det finns anledning att misstänka att denne
inte samtycker till behandlingen eller om det är fråga om mer ingripande åtgärder (JO 2003/04 s. 311 och JO:s beslut den 17 januari
2003, dnr 3102-2002).
Ett barn som vistas i skyddat boende tillsammans med en vårdnadshavare kan behöva hälso- och sjukvårdsåtgärder eller olika
insatser från socialtjänsten. Om barnet har behov av en åtgärd som
gäller psykiatrisk eller psykologisk utredning eller behandling som
omfattas av hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), får socialnämnden
besluta att åtgärden får vidtas med endast en av två vårdnadshavares
samtycke om det krävs med hänsyn till barnets bästa (6 kap. 13 a §
första stycket 1 FB). Det framgår av förarbetena till FB att det med
psykiatrisk eller psykologisk utredning eller behandling främst avses
utredning eller behandling som ges inom barn- och ungdomspsykiatrin, BUP. Med behandling avses i första hand olika former av
samtalskontakter. Även utredning av om behandling behövs omfattas av bestämmelsen (prop. 2011/12:53 s. 27). Bestämmelsen är
däremot inte tillämplig när barnet har uppnått en sådan ålder och
mognad att barnet själv kan samtycka till en hälso- och sjukvårdsåtgärd. Socialnämnden får besluta om socialtjänstinsatser till ett barn
om bara en av barnets två vårdnadshavare samtycker till det och om
det krävs med hänsyn till barnets bästa (6 kap. 13 a § första stycket
2 FB). Det gäller behandling i öppna former som ges med stöd av
4 kap. 1 § SoL. Med stöd av denna bestämmelse kan socialnämnden,
om det krävs med hänsyn till barnets bästa, besluta om en behandlingsinsats för ett barn som vistas i skyddat boende. En behandlingsinsats som ofta ges i samband med vistelse i skyddat boende är
s.k. Trappan-samtal, som är en modell för krissamtal med barn som
upplevt våld i sin familj. Är barnet över 15 år och samtycker till en
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sådan insats kan den med stöd av 3 kap. 6 a § SoL ges utan vårdnadshavarnas samtycke.
Skola och förskola
JO har i flera beslut konstaterat att vårdnadshavarna måste vara överens om var barnet ska gå i skola. För skolan gäller därför att den
måste kontrollera uppgifter om vem eller vilka som är vårdnadshavare för eleven och respektive vårdnadshavares inställning till
inskrivning i en viss skola. Detta måste ske innan beslut om skolplacering fattas (JO:s ämbetsberättelse 2001/02 s. 397 och JO:s
beslut den 12 april 2002, dnr 372–2001). För att säkerställa ett barns
rätt till skolgång föreslås i betänkandet att socialnämnden med
endast den ena av två vårdnadshavares samtycke ska få besluta om
val eller byte av skolenhet med anledning av att barnet placeras i ett
skyddat boende. I betänkandet föreslås att socialnämnden för ett
barn som har två vårdnadshavare ska få besluta om val av eller byte
av skolenhet utan den andra vårdnadshavarens samtycke om det
krävs med hänsyn till barnets bästa (se betänkandet s. 330).
När det gäller förskolan har JO i olika beslut tidigare konstaterat
att placering av ett barn i förskolan normalt är att anse som en del av
den dagliga omsorgen och därmed något som den vårdnadshavare
som barnet bor hos ensam kan bestämma om (jfr JO:s beslut den
2 oktober 1998, dnr 2680–1997 och den 24 januari 2002, dnr 3285–
2000). Någon ny behörighet för socialnämnden att besluta om ett
barns val eller byte av förskoleenhet föreslås inte i betänkandet. JO
har därefter i ett beslut den 12 juli 2019, dnr 8482–2017, uttalat att
frågor om placering i förskola är sådana som barnets vårdnadshavare
som huvudregel måste vara överens om. I beslutet anförs följande:
Förskolan är fortfarande en frivillig form av utbildning och omsorg. Att
tillhandahållandet av barnomsorg har haft och fortfarande har utgångspunkt i bl.a. föräldrarnas behov av barnpassning och praktiska överväganden framgår direkt av lagtexten. I allmänhet kan frågor som rör ett
barns placering i förskola antas ha stor praktisk och ekonomisk betydelse för barnets föräldrar. Förskoleverksamheten ska även erbjudas i
den omfattning det behövs med hänsyn till barnets eget behov (6 kap.
5 § skollagen). Frågor som rör ett barns placering i förskola kan också
av många skäl antas ha stor betydelse för barnet, inte bara mot bakgrund
av den utveckling som förskolan har genomgått som innebär att det pedagogiska perspektivet har förtydligats och att verksamheten har blivit
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starkare förknippad med barnets fortsatta skolgång. Frågor om placering i förskola rör alltså i hög grad barnets personliga angelägenheter
och är därmed sådana frågor som barnets vårdnadshavare som huvudregel måste vara överens om.

I betänkandet betonas vikten av att de mindre barnen får gå i förskola under vistelsetiden i skyddat boende. Förskolan normaliserar
barnens tillvaro och är en möjlighet till både vila från och stöd i
föräldraskapet för föräldern. Vissa skyddade boenden driver egen
förskoleverksamhet (betänkandet s. 215). Mot bakgrund av att frågor om ett barns förskoleplacering numera rör frågor som vårdnadshavarna enligt JO som huvudregel måste vara överens om bör socialnämnden få befogenhet att besluta om ett barns val eller byte av
förskoleenhet på motsvarande sätt som föreslås i betänkandet vad
gäller val eller byte av skolenhet. Den i betänkandet föreslagna bestämmelsen i 6 kap. 13 a § första stycket 6 FB bör utvidgas till att
omfatta även val eller byte av förskoleenhet.
3.1.5

Prövningen av barnets bästa enligt 6 kap. 13 a § FB

Socialnämnden får enligt 6 kap. 13 a § FB besluta om vissa åtgärder
för barnet när det krävs med hänsyn till barnets bästa även om den
ena vårdnadshavaren inte samtycker. I förarbetena till bestämmelsen
anges att oenighet mellan vårdnadshavare i vissa fall kan leda till att
barn inte får den hälso- och sjukvård och de sociala insatser som de
behöver (prop. 2011/12:53 s. 12 f. och s. 26). Den ena vårdnadshavaren kan exempelvis motsätta sig en vårdinsats av rädsla för att
barnet påverkas i sitt samtal med barn- och ungdomspsykiatrin.
Enligt förarbetena får inställningen hos den vårdnadshavare som inte
samtycker till stödåtgärden och bakgrunden till detta vägas mot
åtgärdens betydelse för barnet. Det är enligt förarbetena otillfredsställande att barn ska behöva avstå från motiverad hjälp.
I betänkandet föreslås att 6 kap. 13 a § FB ska kompletteras med
en femte och en sjätte punkt. Enligt den femte punkten ska socialnämnden få besluta om ett barns placering i skyddat boende tillsammans med en vuxen vårdnadshavare och enligt den sjätte punkten
ska socialnämnden ha möjlighet att besluta om val eller byte av
skolenhet med anledning av att barnet placeras i sådant boende
(s. 216 f. och 238 f.). I denna promemoria föreslås att socialnämnden
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även ska få besluta om val eller byte av förskola (avsnitt 3.1.4). Som
flera remissinstanser påpekat är det viktigt med tydliga kriterier för
när socialnämnden ska få besluta om ett barns placering i skyddat
boende med endast en vårdnadshavares samtycke.
I en dom från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD 2015 ref. 5)
förtydligas att vårdnadshavarens rätt till privat- och familjeliv ska
tillmätas större vikt än barnets rätt till hälsa i situationer där barnets
behov av en vårdåtgärd inte kan bevisas vara påtagligt och tydligt och
i enlighet med barnets bästa.
Det är främst vad som kommer fram i barnavårdsutredningen enligt 11 kap. 2 § SoL som är utgångspunkten för bedömningen av om
åtgärden kan anses krävas med hänsyn till barnets bästa. Uppgifter
som är relevanta att beakta är vårdnadshavarnas och, när så är möjligt, barnets berättelse om det inträffade, uppgifter om barnet från
exempelvis skola, förskola eller hälso- och sjukvård. Det kan också
finnas relevanta uppgifter från Polismyndigheten, även utan att någon polisanmälan behöver ha gjorts. Av 11 kap. 10 § tredje stycket
SoL följer att barn oavsett ålder får höras utan vårdnadshavarens
samtycke och utan att vårdnadshavaren är närvarande vid utredning
om behovet av skydd eller stöd. Om nämnden eller socialtjänsten
bedömer att samtal utan en vårdnadshavare samtycke är befogat och
i enlighet med barnets bästa, ska vårdnadshavaren informeras om att
ett sådant samtal planeras. Därefter får socialtjänsten bedöma under
vilka omständigheter samtalet bör genomföras. Även vid val av plats
för samtalet ska barnets bästa beaktas (prop. 2009/10:192 s. 17 f.).
Det sistnämnda innebär att det beroende på förutsättningarna i det
enskilda fallet kan vara möjligt för socialtjänsten att samtala med ett
barn i det skyddade boendet. De kända konsekvenserna för barnet
av att bevittna våld eller självt utsättas för våld som redogörs för i
betänkandet (avsnitt 3.2) bör beaktas vid bedömningen av om barnets placering i skyddat boendet krävs med hänsyn till barnets bästa.
Ur barnets perspektiv kan det vara lika allvarligt att, utan att ha bevittnat våldet, märka konsekvenserna av våldet, t.ex. att den våldsutsatta vårdnadshavaren har skador eller mår psykiskt dåligt och är
rädd. Även sådana konsekvenser behöver därför beaktas.
Enligt artikel 3 i barnkonventionen ska konventionsstaterna åta
sig att tillförsäkra barnet sådant skydd och sådan omvårdnad som
behövs för dess välfärd, med hänsyn tagen till de rättigheter och
skyldigheter som tillkommer dess föräldrar, vårdnadshavare eller
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andra personer som har lagligt ansvar för barnet. Enligt artikel 19 i
barnkonventionen har barnet rätt till skydd mot alla former av våld
och övergrepp. Medlemsstaterna ska vidta alla lämpliga lagstiftningsåtgärder, administrativa och sociala åtgärder samt åtgärder i utbildningssyfte för att skydda barnet mot våld. Det framgår vidare av artikel 39 i barnkonventionen att konventionsstaterna ska vidta alla
lämpliga åtgärder för att främja fysisk och psykisk rehabilitering
samt social återanpassning av ett barn som har utsatts för någon
form av vanvård, utnyttjande eller övergrepp. Av artikeln följer att
barn som bevittnat eller utsatts för våld har rätt till rehabilitering.
Som framhålls i förarbetena till 6 kap. 13 a § FB
(prop. 2011/12:53 s. 26) ska socialnämnden bedöma vilket behov av
insatser barnet har och hur nödvändigt det är att socialnämnden
ingriper. Inställningen hos den vårdnadshavare som inte samtycker
till stödåtgärden och bakgrunden till detta får vägas mot åtgärdens
betydelse för barnet. Vidare framgår av förarbetena att det kan finnas
anledning för socialnämnden att medge en insats enligt bestämmelsen om vårdnadshavarens inställning bottnar i annat än hänsyn till
barnet och han eller hon inte är beredd att diskutera lämpliga sätt att
tillgodose barnets behov. Socialnämnden bör vidare beakta om
beslutet är nödvändigt för att förhindra att barnets situation förvärras. Risken för att barnet hamnar i en lojalitetskonflikt gentemot
föräldrarna bör också beaktas.
Liksom när det gäller andra beslut som rör barn behöver även
barnets egen vilja beaktas med hänsyn tagen till hans eller hennes
ålder och mognad inför beslut om placering i skyddat boende eller
val eller byte av förskoleenhet eller skolenhet.
Socialnämndens beslut om att enligt 6 kap. 13 a § FB besluta om
val eller byte av förskoleenhet bör på samma sätt som gäller för de
andra insatserna i 6 kap. 13 a § FB gälla omedelbart och kunna överklagas till allmän förvaltningsdomstol.
3.1.6

Prövning enligt Europakonventionen

Enligt 2 kap. 19 § regeringsformen får lag eller annan föreskrift inte
meddelas i strid med Sveriges åtaganden på grund av den europeiska
konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de
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grundläggande friheterna (Europakonventionen). Europakonventionen gäller även som lag.
För att säkerställa att konventionsstaternas förpliktelser enligt
Europakonventionen följs, har en permanent europeisk domstol för
de mänskliga rättigheterna, Europadomstolen, inrättats. Europakonventionen omfattar alla persongrupper, således även barn och
unga. I konventionen och senare antagna tilläggsprotokoll till konventionen slås ett antal grundläggande mänskliga rättigheter fast. I
sin rättspraxis har Europadomstolen utvecklat ett flertal tolkningsprinciper. Domstolen har poängterat betydelsen av att begrepp i
konventionen ges en autonom tolkning genom vilken uttrycken ska
tolkas på ett sätt som är oberoende av innebörden av motsvarande
begrepp i de nationella rättssystemen. Detta anses särskilt viktigt för
att en europeisk minimistandard ska kunna etableras och upprätthållas (Danelius H [2015], Mänskliga rättigheter i europeisk praxis.
En kommentar till Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna). En viktig princip som enligt Europadomstolens rättspraxis
ska anses genomsyra konventionen är den s.k. proportionalitetsprincipen. Många åtgärder som till sin typ är konventionsenliga
kan därmed godtas endast om de är proportionerliga, dvs. om de står
i rimlig proportion till det intresse som de är avsedda att tillgodose.
Är de oproportionerliga, dvs. mera långtgående än vad som framstår
som rimligt för ändamålet, kan de däremot strida mot konventionen.
Enligt artiklarna 8–11 (om rätten till respekt för privatliv och
familjeliv, samvets- och religionsfrihet, yttrandefrihet och mötesoch föreningsfrihet) tillåts inskränkningar i de skyddade rättigheterna endast när det är nödvändigt för att skydda vissa viktiga
intressen.
Enligt artikel 8.1 i Europakonventionen har var och en rätt till
respekt för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens. Av artikel 8.2 i konventionen framgår att en offentlig myndighet inte får inskränka åtnjutande av rätten till privat- och familjeliv
annat än med stöd av lag och om det i ett demokratiskt samhälle är
nödvändigt med hänsyn till statens säkerhet, den allmänna säkerheten, landets ekonomiska välstånd eller till förebyggande av oordning
eller brott eller till skydd för hälsa eller moral eller för andra personers fri- och rättigheter. Det huvudsakliga syftet med artikeln är att
skydda enskilda från myndigheters godtyckliga begränsningar i deras privat- och familjeliv. Våld som utövas mellan privatpersoner,
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t.ex. våld i nära relationer, kan för enskilda innebära en inskränkning
i rätten till privat- och familjeliv. Konventionsstaterna har därför en
(positiv) skyldighet att införa, upprätthålla och tillämpa regler som
säkerställer skyddet för enskilda så att deras rättigheter enligt
artikel 8 respekteras. Stater har därför under vissa omständigheter en
skyldighet att skydda barn från att bevittna våld
(Eremia ./. Moldavien dom från den 17 maj 2013).
Enligt Europadomstolens praxis utgör föräldrars och barns ömsesidiga umgänge en grundläggande beståndsdel i familjelivet och
nationella åtgärder som hindrar detta innebär en inskränkning av de
rättigheter som avses i artikel 8 i Europakonventionen. En sådan
inskränkning måste vara konventionsenlig och får endast vidtas som
en sista utväg när inga andra mindre ingripande åtgärder är möjliga.
Europadomstolen har uttalat att myndigheterna har ett förhållandevis stort utrymme att bedöma nödvändigheten av att omhänderta ett barn, men att en striktare granskning av myndigheterna
kommer att göras när det gäller ytterligare begränsningar av föräldrarnas rättigheter och umgänge. Omhändertagandet bör normalt
ses som en tillfällig åtgärd som ska avslutas så snart omständigheterna tillåter det. Alla åtgärder som innebär tillfälligt omhändertagande bör överensstämma med det slutgiltiga syftet att återförena
den naturliga föräldern med barnet. En rimlig balans måste hittas
mellan det omhändertagna barnets intressen och föräldrarnas
intresse av att återförenas med barnet, samtidigt som barnets bästa
måste komma före alla andra hänsyn (se bl.a. Kutzner ./. Tyskland,
dom från den 26 februari 2002 §§ 58–60; Johansen ./. Norge, dom
från 7 augusti 1996 Rapporter om dom och beslut 1996-III § 52,
Olsson ./. Sverige dom från 24 mars 1988 serie A nr. 130 och
Gnahoré ./. Frankrike dom från den 19 september 2000,
nr 40031/98, § 59, ECHR 2000-IX). Artikel 8 innehåller inga krav
på förfaranderegler, men beslutsprocessen ska vara rättvis och
tillgodose föräldrars rättigheter i processen (Guide on Article 8 of
the Convention – Right to respect for private and family life).
I denna promemoria och betänkandet lämnas förslag som innebär
att ett barn ska kunna placeras i skyddat boende med endast en av
två vårdnadshavares samtycke. I promemorian föreslås en ny bestämmelse i LVU för att möjliggöra ett barns omedelbara placering
i skyddat boende (se avsnitt 3.1.1). Bestämmelserna innebär en
inskränkning av rätten till privat- och familjeliv för den vårdnads-
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havare som motsätter sig barnets placering. Ett beslut om sådan
placering kan även innebära en inskränkning i barnets rätt till privatoch familjeliv.
Europakonventionen tillåter att stater ingriper och omhändertar
barn om vissa förutsättningar är uppfyllda. Som anges ovan får en
offentlig myndighet inte inskränka åtnjutande av rätten till privatoch familjeliv annat än med stöd av lag och om det i ett demokratiskt
samhälle är nödvändigt med hänsyn till statens säkerhet, den allmänna säkerheten, landets ekonomiska välstånd eller till förebyggande
av oordning eller brott eller till skydd för hälsa eller moral eller för
andra personers fri- och rättigheter. I förslaget till ny bestämmelse i
LVU uppställs tydliga kriterier som är kopplade till skydd för
barnets hälsa. Det ska enligt bestämmelsen vara sannolikt att barnet
har behov av vård i skyddat boende, och beslut enligt SoL ska inte
kunna avvaktas med hänsyn till risken för barnets säkerhet och hälsa.
Vad gäller betänkandets förslag till bestämmelse i FB måste socialnämnden utreda föräldrarnas inställning till vården, och åtgärden får
vidtas endast om den krävs med hänsyn till barnets bästa. Den inskränkning i en vårdnadshavares rätt till familje- och privatliv som
blir följden av nu angivna bestämmelser bedöms som nödvändig till
skydd för barnets hälsa.
I proportionalitetsbedömningen behöver inskränkningen av
vårdnadshavarens rättigheter enligt artikel 8.2 i Europakonventionen bl.a. vägas mot intresset av barnets bästa och barnets rättigheter
enligt bl.a. barnkonventionen. Barnet har rätt till skydd och sådan
omvårdnad som behövs för att barnets välfärd ska beaktas (artikel 3
i barnkonventionen). Enligt artikel 6 i barnkonventionen har barnet
vidare rätt till liv, överlevnad och utveckling. Barnet har också enligt
artikel 19 i barnkonventionen rätt att vara skyddad mot alla former
av fysiskt och psykiskt våld. Barnet har även rätt till bästa uppnåeliga
hälsa (artikel 24 i barnkonventionen). Nu refererade artiklar i
barnkonventionen har tydliga kopplingar till 5 kap. 1 § SoL som
anger att socialnämnden ska verka för att barn växer upp under
trygga och goda förhållanden. En koppling finns också till socialnämndens ansvar enligt 5 kap. 11 § SoL för att se till att ett barn som
bevittnar våld får det skydd och stöd som barnet behöver. De
föreslagna bestämmelserna kan även innebära att barnets rättigheter
till familje- och privatliv enligt artikel 8.2 i Europakonventionen
inskränks. Samtidigt kan det utgöra en inskränkning av barnets
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rättigheter enligt samma artikel om myndigheterna inte ingriper för
att skydda barnet mot våld. Barn får enligt artikel 9 i barnkonventionen skiljas från sina föräldrar om det är nödvändigt för barnets
bästa.
Att leva med våld i familjen kan få allvarliga konsekvenser för ett
barns hälsa både på kort och lång sikt. Genom de föreslagna bestämmelserna tillgodoses behovet av skydd för barnets hälsa och barnets
rätt att vara skyddat från våld.
I Europadomstolens praxis understryks att omhändertagande av
barn ska ses som en tillfällig åtgärd som så snart omständigheterna
tillåter det ska avslutas. Insatsen skyddat boende är till sin karaktär
tillfällig och syftar till att tillgodose ett akut skyddsbehov.
Såväl den föreslagna bestämmelsen i LVU som den i FB säkerställer även föräldrarnas rättigheter i processen. Sammanfattningsvis
bedöms att de inskränkningar som förslagen innebär står i rimlig
proportion till de intressen som de är avsedda att tillgodose.
3.1.7

Förhållandet till prövning av frågor om vårdnad, boende
och umgänge

Ibland är vistelsetiden i skyddat boende inte helt kortvarig. Under
den tid ett barn är placerat i skyddat boende kan det hända att någon
av vårdnadshavarna, eller båda, vänder sig till allmän domstol och
begär att få ändring i frågor om vårdnad, boende eller umgänge. De
nu aktuella förslagen om socialnämndens medverkan och samtycke
till barnets placering i skyddat boende hindrar inte en sådan talan
och begränsar inte heller domstolens prövning av frågorna i målet.
Vid domstolens prövning av frågor om vårdnad, boende och umgänge gäller att barnets bästa är avgörande. Domstolens beslut bygger på en helhetsbedömning. För att kunna bedöma vad som är till
barnets bästa kan domstolen bl.a. inhämta en utredning från socialnämnden (6 kap. 19 § FB). Om föräldrarna är oense behöver utredningen i regel vara mer omfattande än om de är överens. Utredningen inkluderar i regel samtal med båda vårdnadshavarna och med
barnet. Skulle ett barn vistas i skyddat boende med en av vårdnadshavarna kan det även vara av värde att i förekommande fall inhämta
information av en kontaktperson eller umgängesstödjare. Med
hänsyn till de utredningssvårigheter som likväl kan uppstå, exempelvis när det gäller den andra vårdnadshavarens relation till barnet, är
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det angeläget att socialnämnden verkar för att utredningsfrågorna
ska få en så allsidig belysning som möjligt.
Om domstolen beslutar att den placerade vårdnadshavaren ska få
ensam vårdnad, finns inte längre grund för socialnämnden att
tillämpa de föreslagna bestämmelserna i 6 b § LVU. Den placerade
vårdnadshavaren kan då ensam lämna samtycke till insatser för
barnet och det blir därmed inte heller aktuellt att tillämpa regleringen i 6 kap. 13 a § FB. Domstolen kan också under tiden för ett
barns vistelse i skyddat boende med en vårdnadshavare i stället
besluta att tilldöma den andra vårdnadshavaren ensam vårdnad. Även
i detta fall saknas förutsättningar för socialnämnden att tillämpa de
nu nämnda bestämmelserna eftersom barnet inte enligt någon av
bestämmelserna kan placeras i skyddat boende med någon som inte
är barnets vårdnadshavare.

3.2

Sekretess

Förslag: Sekretess ska gälla hos kommun eller region för uppgift
om adress till skyddat boende eller hem för vård eller boende som
bedriver verksamhet i form av skyddat boende om det inte står
klart att uppgiften kan röjas utan att syftet med verksamheten
skadas. Sekretessen ska även gälla för uppgift om beteckning på
fastighet där verksamhet bedrivs i form av sådana boenden och
för uppgift om tomträtt i fastighet där sådan verksamhet bedrivs.
För uppgift i en allmän handling ska sekretess gälla i högst 40 år.
En sekretessbrytande bestämmelse ska dock möjliggöra att
uppgifterna lämnas från en kommun eller en region till en socialnämnd om uppgifterna kan antas att ha betydelse för socialnämndens verkställighet av beslut om placering av enskild i hem
för vård eller boende som bedriver verksamhet som motsvarar
skyddat boende eller i skyddat boende.
Sekretess ska inte gälla för beslut om omedelbar placering i
skyddat boende.
Någon meddelarfrihet ska inte gälla för uppgift om adress, fastighetsbeteckning eller tomträtt om uppgifterna förekommer hos
Inspektionen för vård och omsorg. För socialnämndens beslut
om omedelbar placering i skyddat boende ska meddelarfriheten
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inskränkas endast i fråga om annat än verkställighet av sådana beslut.
Socialnämnden ska utan hinder av sekretess lämna uppgifter
om huruvida någon vistas i skyddat boende om uppgifterna för
särskilt fall begärs av domstol, en åklagarmyndighet, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Kronofogdemyndigheten eller
Skatteverket.
Bedömning: Befintliga bestämmelser i OSL är tillräckliga för
att vid behov kunna sekretessbelägga uppgifter om ett barn och
barnets vårdnadshavare när de är placerade i skyddat boende.

Skälen för förslagen och bedömningen
Sekretess hos kommun eller region för uppgift om adress till skyddat
boende eller hem för vård eller boende
I offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), förkortad OSL, finns
en bestämmelse som slår fast att det inom socialtjänsten gäller sekretess för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det inte
står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon
närstående till denne lider men (26 kap. 1 §). I betänkandet föreslås
i en ny bestämmelse, 26 kap. 13 a § OSL, att sekretess ska gälla hos
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för uppgift om adress till
eller beteckning på fastighet eller tomträtt för en enskild verksamhet
som ansöker om eller har beviljats tillstånd eller verksamhet som anmälts av kommun och region, om det inte står klart att uppgiften
kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider
men om uppgiften röjs. Syftet med betänkandets förslag är att i vissa
fall kunna hindra att adressuppgifter till skyddade boenden blir
offentliga hos IVO inom ramen för anmälningsförfarandet och tillståndsgivningen för allmänna respektive privata aktörer, om det
skulle innebära risker för de personer som vistas i boendena. IVO är
dessutom skyldig att föra register över dem som anmält eller har fått
tillstånd att bedriva verksamhet (7 kap. 1 § SoL och 4 kap. 3 a §
SoF). Det innebär att skyddade boenden i brist på bestämmelser om
sekretess hos IVO lätt skulle kunna identifieras. Eftersom vissa
skyddade boenden och hem för vård eller boende med inriktning
mot skyddat boende har hemlig adress som en del av det yttre
skalskyddet finns det enligt betänkandet en risk med att adresser kan
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röjas eftersom det kan utgöra en fara för enskilda som vistas, eller
kommer att vistas, i ett sådant boende.
I fråga om skyddade boenden som drivs av privata utförare bedömer betänkandet att kommuner vanligtvis direktupphandlar enstaka
platser från dessa. Uppgiften om adress till det boende som direktupphandlas finns enligt betänkandet då som en del av den enskildes
ärende hos socialtjänsten som därmed vid behov torde kunna sekretessbeläggas med stöd av 26 kap. 1 § OSL. Enligt betänkandet har
det inte heller kommit fram något som tyder på att det finns risker
för enskildas säkerhet i skyddade boenden som inte har hemlig adress. I betänkandet bedöms därför sammantaget att det inte krävs
några ändringar i OSL beträffande kommunens möjligheter att sekretessbelägga adressuppgifter om skyddade boenden som drivs av
kommunen. I betänkandet görs däremot bedömningen att det kan
finnas anledning att se över kommunens möjlighet att vid behov
sekretessbelägga adressuppgifter vid entreprenader, ramupphandlingar och vid tillämpning av lagen (2008:962) om valfrihetssystem,
men att den frågan bör ses över samlat i ett annat sammanhang. Även
förvaltningsrätten i Umeå lyfter denna fråga.
I motsats till betänkandet anser emellertid bland andra SKR,
Sveriges Advokatsamfund, Göteborgs stad och Kammarrätten i
Jönköping att det bör övervägas en särskild sekretessbestämmelse
för adressuppgifter till skyddade boenden hos kommunerna. SKR
anför att uppgifter om vilka skyddade boenden kommunerna har i
egen regi och uppgifter i ingångna avtal om skyddade boenden inte
alltid kan ses som en del av den enskildes ärende som kan sekretessbeläggas enbart med stöd av 26 kap. 1 § OSL.
Behovet av sekretess hos kommuner och regioner
Så som vissa av remissinstanserna har påpekat kan adressuppgifter
till skyddade boenden i flera fall finnas hos kommunens socialtjänst
utan att uppgifterna hör till ett individärende samtidigt som det ändå
kan finnas ett behov av att kunna sekretessbelägga uppgifterna. Det
ligger i sakens natur att verksamheter som bedriver skyddade boenden ibland behöver ha hemlig adress för att syftet med verksamheten ska kunna upprätthållas. Ett bristande sekretesskydd hos
kommun eller region för adressuppgifter till skyddade boenden kan
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drabba verksamhetens möjligheter att skydda såväl de som vistas i
boendena som den personal som arbetar där. Samma behov av
sekretesskydd finns även för de hem för vård eller boende (HVB)
som bedrivs på ett sätt som motsvarar skyddat boende. Med sådant
hem för vård eller boende avses ett hem för vård eller boende som
har tillstånd att bedriva verksamhet i form av hem för vård eller
boende enligt 7 kap. 1 § första stycket 1 SoL och har en verksamhetsinriktning som är skyddat boende. Förutom behovet av sekretess för uppgifter om adress finns det ett behov av sekretess för
uppgifter om beteckning på fastighet eller tomträtt, eftersom sådana
uppgifter leder till uppgifter om adress.
Utformningen av sekretesskyddet hos kommuner och regioner
Det bör införas en ny bestämmelse som gör det möjligt att sekretessbelägga uppgifter om adress till skyddade boenden och HVB som
bedriver verksamhet som motsvarar skyddat boende. Även beteckning på fastighet där sådan verksamhet bedrivs eller tomträtt i fastighet där verksamhet bedrivs bör kunna sekretessbeläggas. Bestämmelsen bör göra det möjligt att sekretessbelägga de aktuella
uppgifterna till både kommunala och enskilt drivna skyddade boenden hos kommuner och regioner även i andra sammanhang än då
uppgifterna förekommer i ett individärende hos socialtjänsten.
Det finns ett allmänt intresse av att uppgifter om adress, fastighetsbeteckning och tomträtt omfattas av sekretess. Bestämmelsen
bör därför införas i 18 kap. OSL, som reglerar i vilka situationer som
sekretess kan gälla främst till skydd för intresset av att förebygga
eller beivra brott. För att bestämmelsen ska fylla sitt syfte bör en
sådan bestämmelse förses med ett omvänt skaderekvisit, i likhet med
merparten av bestämmelserna i 18 kap. OSL. Vid ett omvänt skaderekvisit är utgångspunkten att uppgiften i fråga omfattas av sekretess. Verksamheter som bedriver skyddat boende kan vara utformade för att ta emot målgrupper med ett mycket stort skyddsbehov.
Vissa av dessa verksamheter har hemlig adress som en del av skalskyddet och att röja adressen skulle kunna få mycket allvarliga och
ibland livshotande konsekvenser för dem som vistas där. Sekretess
bör därför gälla hos kommunen eller regionen för uppgift om adress
till skyddat boende och till HVB som bedriver verksamhet som
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motsvarar skyddat boende, om det inte står klart att uppgiften kan
röjas utan att syftet med verksamheten skadas. Sekretess bör även
gälla för beteckningen på en fastighet där sådan verksamhet bedrivs
eller tomträtt i en fastighet där sådan verksamhet bedrivs.
Sekretessen för uppgift i en allmän handling bör utsträckas till att
gälla i högst 40 år eftersom det är angeläget att kunna sekretessbelägga de aktuella uppgifterna till ett skyddat boende eller ett HVB
som bedriver verksamhet som motsvarar skyddat boende under hela
den tid som de aktuella boendena kan tänkas bedriva verksamhet.
Sekretessbrytande bestämmelse
En uppgift för vilken sekretess gäller hos en myndighet får enligt
huvudregeln inte röjas för andra myndigheter (8 kap. 1 § OSL). I en
kommunal nämndorganisation ses varje nämnd med underlydande
förvaltning som en myndighet (SOU 2003:99 s. 239). Uppgifter om
skyddade boenden och HVB som bedriver verksamhet som motsvarar skyddade boenden kan dock av organisatoriska skäl behöva
lämnas från en nämnd till en annan, t.ex. i samband med upphandling
av boenden om en annan nämnd än socialnämnden gör upphandlingen eller när flera nämnder gör en gemensam upphandling.
På motsvarande sätt kan uppgifter ibland också behöva lämnas från
en socialnämnd i en kommun till en socialnämnd i en annan kommun eller från en region till en kommun. Så kan exempelvis vara
fallet om en kommun av säkerhetsskäl inte kan verkställa ett beslut
om placering i skyddat boende inom den egna kommunen eller i ett
skyddat boende som kommunen har ingått ramavtal med, och därför
behöver höra sig för om befintliga skyddade boenden i andra kommuner. För att en socialnämnd ska kunna fullgöra sina uppgifter och
verkställa beslut om placering av enskilda i skyddade boenden
behöver nämnden därför ha tillgång till olika aktuella uppgifter, däribland adressuppgifter, t.ex. om de verksamheter som kan ha upphandlats. Det bedöms därför finnas ett berättigat behov av en sekretessbrytande bestämmelse för att möjliggöra socialnämndens tillgång till sådana uppgifter, och befintliga sekretessbrytande bestämmelser i OSL bedöms inte vara tillämpliga. En bestämmelse bör därför införas enligt vilken sekretessen i den föreslagna nya bestämmelsen i 18 kap. 7 a § inte hindrar att uppgift lämnas från en kommun
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eller en region till en socialnämnd om uppgiften kan antas ha
betydelse för socialnämndens verkställighet av beslut om placering
av enskild i HVB som bedriver verksamhet som motsvarar skyddade
boenden eller i skyddat boende. Det bör noteras att trots den föreslagna sekretessbrytande bestämmelsen kommer också den mottagande kommunen att omfattas av den föreslagna bestämmelsen i
18 kap. 7 a §. OSL. I enskilda ärenden kommer dessutom de aktuella
uppgifterna att omfattas av sekretessen enligt 26 kap. 1 § OSL.
Undantag från sekretess
Av 26 kap. 7 § första stycket 1–3 OSL framgår att beslut om omhändertagande, beslut om vård utan samtycke och beslut om sluten ungdomsvård alltid är offentliga. Omhändertagandebeslut som fattats av
en socialnämnd eller av nämndens ordförande är därmed alltid
offentliga. Även domstolarnas beslut om vård utan samtycke är
offentliga. Sluten ungdomsvård är en frihetsberövande påföljd för
unga lagöverträdare (se bl.a. 30 kap. 5 § och 32 kap. 5 § BrB). Av RÅ
1987 not. 431 framgår att också ett beslut att avslå ett yrkande om
upphörande av vård är offentligt. Det är endast besluten och skälen
för besluten som är offentliga. För uppgifter i det bakomliggande
materialet kan sekretess gälla. Eftersom beslut om omedelbar placering är ett beslut som kan fattas emot en av vårdnadshavarnas vilja
och att samtycke till åtgärden därmed saknas finns stora likheter
med de andra nyssnämnda besluten som undantas från sekretess.
Även beslut om omedelbar placering enligt 6 a § LVU bör därför
undantas från sekretess. 26 kap. 7 § OSL bör därför ändras.
Rätt att meddela och offentliggöra uppgifter
I förarbetena till offentlighets- och sekretesslagstiftningen har det
ansetts att sådan allmän verksamhet som faller utanför myndighetsutövning generellt sett är i mindre behov av offentlig granskning. I allmänhet bör man därför kunna ge företräde åt tystnadsplikt
till skydd för en enskild som träder i frivillig förbindelse med en
myndighet. Som en grundläggande utgångspunkt gäller att undantag
från meddelarfriheten bör göras endast i de fall där sekretessintresset
är så starkt att man knappast kan tänka sig någon situation där
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insynsintresset väger över (Ds Ju 1975:22 s. 197–198 och
prop. 1979/80:2 s. 110 Del A). I betänkandet föreslås en ny bestämmelse, 26 kap. 13 a § OSL, som föreskriver sekretess hos IVO för de
nu aktuella uppgifterna. För att den bestämmelsen ska uppnå sitt
syfte att kunna sekretessbelägga t.ex. adressuppgifter bör rätten att
meddela och offentliggöra uppgifter enligt tryckfrihetsförordningen
och yttrandefrihetsgrundlagen inskränkas även i fråga om sådana
uppgifter hos IVO. Ett eventuellt insynsintresse i sådana ärenden
bör stå tillbaka för behovet av att kunna skydda uppgifterna.
Bestämmelsen i 26 kap. 15 § OSL bör därför ändras för att detta ska
framgå. Motsvarande inskränkning i meddelarfriheten bör till följd
av samma överväganden gälla också för samma uppgifter som enligt
förslaget till ny bestämmelse i 18 kap. 7 a § OSL också ska omfattas
av sekretess hos en kommun eller en region. Det behövs dock inte
någon ändring i OSL för att sådan inskränkning i meddelarfriheten
ska gälla.
I 26 kap. 15 § OSL andra stycket anges att den tystnadsplikt som
följer av bl.a. 26 kap. 1 § inskränker rätten att meddela och offentliggöra uppgifter utom när det gäller verkställigheten av beslut om
omhändertagande, beslut om vård utan samtycke eller beslut om sluten ungdomsvård. Det framgår av förarbetena att meddelarfriheten
så gott som undantagslöst bör gälla uppgifter som hänför sig till
myndighetsutövning, och det har ansetts viktigt med insyn inom det
sociala området (prop. 1979/80:2 Del A och Ds Ju 1975:22). Motsvarande meddelarfrihet som gäller för verkställigheten av beslut
utan samtycke som anges i 26 kap. 15 § OSL bör därför också gälla
för beslut om omedelbar placering i skyddat boende. Av det skälet
bör 26 kap. 15 § andra stycket OSL ändras.
Socialtjänstens skyldighet att i vissa fall lämna ut uppgifter
Enligt 12 kap. 10 § tredje stycket SoL ska socialtjänsten utan hinder
av sekretess lämna uppgifter bl.a. om huruvida någon vistas i ett hem
för vård eller boende, i ett familjehem eller i ett stödboende, om uppgifterna för ett särskilt fall begärs av domstol, en åklagarmyndighet,
Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Kronofogdemyndigheten eller
Skatteverket. På motsvarande sätt som gäller dem som vistas i ett
HVB, familjehem eller stödboende bör socialnämnden utan hinder
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av sekretess vara skyldig att lämna uppgifter om huruvida någon
vistas i ett skyddat boende.
Sekretesskydd i utbildningsverksamhet
Ibland kan uppgifter om i vilken skola eller förskola ett barn går
behöva sekretessbeläggas gentemot den ena vårdnadshavaren när
barnet och den andra vårdnadshavaren är placerade i ett skyddat
boende, eftersom sådana uppgifter kan röja var det skyddade boendet finns. Sekretess för offentliga skolhuvudmän regleras i 23 kap.
1–3 §§ OSL medan bestämmelser om tystnadsplikt för enskilda
huvudmän finns i 29 kap. 14 § skollagen (2010:800).
För barn i förskola följer det av 23 kap. 1 § OSL att uppgift om
en enskilds personliga förhållanden bara får lämnas ut om det kan
konstateras att uppgiften kan röjas utan att barnet eller någon
närstående till barnet lider men. Samma sak gäller för fristående förskolor genom skollagens bestämmelser om tystnadsplikt. För skolor
gäller enligt 23 kap. 2 § tredje stycket OSL att en skola kan sekretessbelägga uppgifter om en enskilds identitet, adress och andra
liknande uppgifter om en enskilds personliga förhållanden om det av
särskild anledning kan antas att barnet eller någon närstående till
barnet lider men om uppgifterna röjs. På motsvarande sätt kan vissa
uppgifter omfattas av tystnadsplikt för en fristående skola.
Det kan ibland finnas anledning att inte lämna ut vissa uppgifter
som rör barnet till barnets vårdnadshavare, t.ex. uppgifter om
barnets skolgång. Av 12 kap. 3 § OSL framgår att om ett barn kan
antas lida betydande men om en viss uppgift blir känd för vårdnadshavaren omfattas uppgiften av sekretess. Sekretesskyddet kan alltså
i sådana situationer ha företräde framför skolans skyldighet enligt
skollagen och läroplaner att informera föräldrar och vårdnadshavare
t.ex. om den ungas kunskapsutveckling och utveckling i övrigt
liksom andra personliga uppgifter om barnet.
Om socialnämnden fattar ett beslut om val eller byte av förskoleeller skolenhet med stöd av den föreslagna nya bestämmelsen i 6 kap.
13 a § första stycket 6 FB, har dock vårdnadshavarna enligt 6 kap.
11 § FB rätt till partsinsyn. Det betyder att vårdnadshavarna har rätt
att ta del av uppgifter om barnet i ärendet. Enligt 10 kap. 3 § OSL
får sekretessen enligt huvudregeln stå tillbaka när en enskild har rätt
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till sådan partsinsyn. Det framgår av 10 kap. 3 § OSL att sekretess
inte hindrar att en enskild som är part i ett mål eller ärende hos
domstol eller annan myndighet och som på grund av sin partsställning har rätt till insyn i handläggningen tar del av en handling eller
annat material i målet eller ärendet. Bestämmelsen innehåller dock
ett undantag. En sådan handling eller ett sådant material får inte
lämnas ut till parten i den utsträckning det av hänsyn till allmänt eller
enskilt intresse är av synnerlig vikt att sekretessbelagd uppgift i
materialet inte röjs. I sådana fall ska myndigheten på annat sätt lämna
parten upplysning om vad materialet innehåller i den utsträckning
det behövs för att parten ska kunna ta till vara sin rätt och det kan
ske utan allvarlig skada för det intresse som sekretessen ska skydda.
I betänkandet har det bedömts att bestämmelserna i 10 kap. 3 §
och 12 kap. 3 § OSL är tillräckliga för att vid behov kunna sekretessbelägga uppgifter i barnets personakt hos socialnämnden om dels
uppgifter om adress i skyddat boende, dels andra uppgifter i barnets
dokumentation i personakten som kan missbrukas av vårdnadshavaren på ett sätt som allvarligt skadar barnet (betänkandet s. 261–
262). På motsvarande sätt bedöms i denna promemoria att uppgifter
som rör i vilken skola eller förskola ett barn är mottaget med stöd av
den föreslagna 6 kap. 13 a § vid behov kan sekretessbeläggas gentemot en vårdnadshavare. Det framgår vidare av 10 kap. 3 § andra
stycket OSL att sekretess aldrig hindrar en part i ett mål eller ärende
att ta del av en dom eller ett beslut i målet eller ärendet. Uppgifter i
en dom eller ett beslut kan alltså aldrig sekretessbeläggas för en part.
Bestämmelsen innebär att det behövs särskilda överväganden om
utformningen av en dom eller ett beslut när det finns uppgifter om
exempelvis en part som inte bör komma till motpartens kännedom.
Ett exempel på det är en skyddad identitetsuppgift. Av beslutet
enligt 6 kap. 13 a § 6 FB torde det endast behöva framgå att åtgärden
val eller byte av förskoleenhet eller skolenhet får göras med endast
en vårdnadshavares samtycke. Av beslutet behöver det därmed inte
framgå till vilken förskola eller skola som bytet sker. Ändringar i
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
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Ändringar i lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade

Förslag: Kommunernas ansvar för insatser enligt lagen om stöd
och service till vissa funktionshindrade ska gälla även för en person som till följd av ett beslut av kommunen är bosatt i ett skyddat boende i en annan kommun.
Skälen för förslaget: Enligt 16 d § lagen (1993:387) om stöd och
service till vissa funktionshindrade, förkortad LSS, har en kommun
ett ansvar enligt LSS bl.a. gentemot en person som till följd av ett
beslut av kommunen är bosatt i familjehem eller HVB i en annan
kommun. Också personer som omfattas av LSS kan få beslut om
placering i ett skyddat boende. Kommunens ansvar för att tillhandahålla LSS-insatser i en annan kommun bör därför även omfatta den
som vistas i ett skyddat boende i en annan kommun. Det betyder att
kommunens ansvar för LSS-insatser kommer att omfatta såväl barn
som placeras i skyddat boende med en vårdnadshavare som vårdnadshavaren själv.

3.4

Ändringar i socialförsäkringsbalken kan behöva
övervägas

Bedömning: Socialförsäkringsbalkens bestämmelser om barnbidrag, bostadsbidrag och underhållsstöd kan behöva ändras för att
förslaget att införa skyddat boende som en ny placeringsform ska
bli så ändamålsenligt som möjligt. Behovet av sådana ändringar
bör dock ses över i ett annat sammanhang.
Skälen för bedömningen: I 15 kap. socialförsäkringsbalken, förkortad SFB, regleras rätten till barnbidrag. I 15 kap. 9 och 10 §§ finns
vissa bestämmelser om rätten till flerbarnstillägg. Enligt de bestämmelserna ger barn i familjehem, HVB eller stödboende inte rätt till
flerbarnstillägg. Detta har motiverats med hänsyn till att försörjning
erhålls från det allmänna. Det kan därmed övervägas om motsvarande begränsning av rätten till flerbarnstillägg borde gälla även
beträffande barn som vistas i skyddat boende.

71

760

Överväganden och förslag

Ds

Vidare gäller enligt 96 kap. 8 § SFB att bostadsbidrag kan lämnas
till ett barns förälder eller föräldrar även när ett barn bor i ett familjehem, ett HVB eller ett stödboende om det finns särskilda skäl.
Särskilda skäl kan exempelvis avse att familjen eller barnet är föremål
för rehabiliterande insatser med syfte att återförena föräldrar och
barn (prop. 1975/76:145 s. 95). Också i fråga om bostadsbidrag kan
det övervägas om motsvarande rätt till bidrag borde gälla även för
föräldrar med barn som vistas i ett skyddat boende. För ett barn som
vid ingången av en viss månad vårdas i ett HVB gäller också enligt
106 kap. 7 § SFB att det kommunala organ som svarar för vårdkostnaden har rätt att få barnbidraget för den månaden som bidrag till
vårdkostnaden. Om ett överskott uppkommer ska detta redovisas
till den som annars har rätt att få bidraget. Även för barn som vistas
i ett skyddat boende kan det övervägas om ett kommunalt organ
borde ha rätt att få barnbidraget i motsvarande situationer.
I fråga om underhållstöd gäller att enligt 106 kap. 8 § punkt 3 SFB
ska underhållsstöd inte lämnas för en sådan kalendermånad då ett
barn under hela månaden vårdas i ett familjehem, HVB eller stödboende inom socialtjänsten. En motsvarande begränsning i föräldrars rätt till underhållsstöd kan övervägas även för barn som vistas
i skyddat boende.
Dock bedöms det finnas anledning att se över reglerna för rätten
till dessa socialförsäkringsförmåner inte bara för personer som vistas
i ett skyddat boende utan även för personer som är placerade i andra
former. En sådan mer omfattande översyn har dock inte varit möjlig
att göra inom ramen för denna promemoria utan bör göras samlat i
ett annat sammanhang. För att få bättre kunskap om vilka socialförsäkringsförmåner som har betydelse i samband med att barn är
placerade och vilka övervägande som görs av kommunen avseende
försörjningen under placeringstiden, samt vilka konsekvenser det får
för berörda barn, har regeringen i regleringsbrevet 2020 gett Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) i uppdrag att utreda frågan
(regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Inspektionen för
socialförsäkringen). Uppdraget ska redovisas senast den 15 juni
2021. Sedan 2018 pågår också en omfattande översyn av reglerna för
bostadsbidrag och underhållsstöd (dir 2018:97). En mera samlad
översyn i enlighet med den ovan nämnda bör därför lämpligen ske
när ISF har redovisat sin återrapportering av uppdraget och det finns
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ett bättre kunskapsunderlag att tillgå, och när den pågående
utredningen har slutfört sitt arbete.

3.5

Barn och unga i skyddat boende ska ha rätt till
utbildning i vistelsekommunen

Förslag: En elev som vistas i en kommun eller i ett samverkansområde för en utbildning på grund av placering i ett skyddat
boende ska vid beslut om mottagande till programinriktat val
som har utformats för en grupp elever eller till yrkesintroduktion
som har utformats för en grupp elever, jämställas med den elev
som är hemmahörande i kommunen eller samverkansområdet för
utbildningen.
En kommun som anordnar programinriktat val som har utformats för en enskild elev, yrkesintroduktion som har utformats
för en enskild elev, individuellt alternativ eller språkintroduktion
ska ta emot barn och unga som uppfyller behörighetsvillkoren för
respektive utbildning om de vistas i kommunen eller samverkansområdet för utbildningen på grund av placering i ett skyddat
boende. Detsamma ska gälla för en region som anordnar introduktionsprogram.
En elev som på grund av placering i ett skyddat boende, flyttar
från kommunen eller samverkansområdet för utbildningen, ska
ha rätt att fullfölja det påbörjade introduktionsprogrammet eller
ett annat introduktionsprogram hos den kommun eller i det
samverkansområde där det skyddade boendet finns. En elev som
påbörjat ett introduktionsprogram hos en huvudman och som
efter placering i ett skyddat boende återvänder till sin hemkommun ska ha rätt att fullfölja utbildningen på programmet
eller på ett annat introduktionsprogram hos hemkommunen eller
i hemkommunens samverkansområde. Motsvarande ska gälla för
en elev som har placerats i ett hem för vård eller boende.
En kommun eller en region ska vara skyldig att ta emot en elev
på ett individuellt program i gymnasiesärskolan om eleven vistas
i kommunen eller samverkansområdet för utbildningen på grund
av placering i ett skyddat boende, om hemkommunen har bedömt
att eleven inte kan följa undervisningen på ett nationellt program.
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Bedömning: Bestämmelserna om en hemkommuns ersättning till en annan kommun som tar emot en elev, interkommunal
ersättning, bör även att gälla när en kommun tar emot en elev som
vistas i ett skyddat boende. Det behöver inte göras några
ändringar i skollagen för att de bestämmelserna ska gälla.

Skälen för förslaget och bedömningen
Utredningens förslag om rätt till skolgång för barn och unga i skyddat
boende avser inte alla program
I betänkandet konstateras att många barn i skyddat boende inte får
sin rätt till skolgång tillgodosedd. Det föreslås i betänkandet att
vistelse i ett skyddat boende inte ska leda till ändrad folkbokföring,
i likhet med det som i dag gäller för barn som vistas i ett hem för
vård eller boende. För att tydliggöra barn och ungas rätt till
skolgång, föreslås i betänkandet att en elev som vistas i ett skyddat
boende i en annan kommun än hemkommunen ska ha rätt att bli
mottagen i grundskolan eller grundsärskolan i den kommun där
eleven vistas, på motsvarande sätt som redan gäller för elever som
vistas i hem för vård eller boende. Det föreslås vidare bestämmelser
som innebär att barn och unga som vistas i ett skyddat boende ska
jämställas med barn och unga som är bosatta i kommunen, när det
gäller mottagande till nationella program i gymnasieskolan och
gymnasiesärskolan. Dessutom föreslås att elever på nationella
program i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan ska ha rätt att
fullfölja sin utbildning i den nya vistelsekommunen, och kunna
fullfölja den tidigare utbildningen i hemkommunen om de återvänder dit. Motsvarande regler gäller redan för elever som vistas eller
har vistats i hem för vård eller boende (jfr 16 kap. 49 och 49 a §§ och
19 kap. 42 och 42 a §§ skollagen [2010:800]).
Statens skolverk efterfrågar en analys av om den aktuella elevgruppen även bör omfattas av bestämmelser om rätt till utbildning
på introduktionsprogram i gymnasieskolan respektive gymnasiesärskolans individuella program, på motsvarande sätt som i dag gäller
för elever som har placerats i hem för vård eller boende.
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Barn och unga i skyddat boende ska ha rätt till utbildning på
introduktionsprogram i gymnasieskolan i vistelsekommunen
Utbildningen i gymnasieskolan består av nationella program som är
yrkesprogram eller högskoleförberedande program. I gymnasieskolan finns också utbildning i form av introduktionsprogram
(15 kap. 7 § skollagen). Introduktionsprogrammen är programinriktat val, yrkesintroduktion, individuellt alternativ och språkintroduktion (17 kap. 2 § skollagen). Programinriktat val och yrkesintroduktion får utformas för en grupp elever eller för en enskild
elev. Övriga introduktionsprogram ska utformas för en enskild elev
(17 kap. 4 § skollagen).
I skollagen finns det för varje skolform inom skolväsendet
bestämmelser om vilka som kan få utbildning inom skolformen.
Detta gäller även de fyra introduktionsprogrammen i skolformen
gymnasieskolan. En kommun eller en region som anordnar programinriktat val som har utformats för en grupp elever eller yrkesintroduktion som har utformats för en grupp elever ska ta emot alla
de behöriga sökandena till utbildningen som hör hemma i kommunen eller samverkansområdet för utbildningen. En elev som
vistas i kommunen eller samverkansområdet för utbildningen på
grund av placering i ett hem för vård eller boende ska vid beslut om
mottagande jämställas med den som är hemmahörande i kommunen
eller samverkansområdet för utbildningen (17 kap. 19 § skollagen).
När det gäller programinriktat val eller yrkesintroduktion som har
utformats för en enskild elev, individuellt alternativ eller språkintroduktion får den anordnande kommunen eller regionen ta emot
barn och unga som uppfyller behörighetsvillkoren för respektive
utbildning oberoende av vilken kommun de kommer ifrån (17 kap.
21 § skollagen). Kommunen är emellertid skyldig att ta emot barn
och unga som uppfyller behörighetsvillkoren för respektive
utbildning om de på grund av placering i ett hem för vård eller
boende vistas i kommunen eller samverkansområdet. Det gäller
också för regioner som anordnar programinriktat val eller yrkesintroduktion som har utformats för en enskild elev eller individuellt
alternativ (17 kap. 21 a § skollagen).
De bestämmelser som syftar till att säkerställa att elever som
vistas i ett hem för vård eller boende ska få undervisning inom
skolväsendet infördes den 1 juli 2015. Bland annat förtydligades det
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att en elev som vistas i ett hem för vård eller boende har rätt att bli
mottagen i en skola i vistelsekommunen. Elever på nationella
program i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan har i vistelsekommunen även rätt att fullfölja en utbildning som påbörjats i
hemkommunen (prop. 2014/15:43).
När det gäller gymnasieskolans nationella program och introduktionsprogram finns det bestämmelser om rätten att fullfölja en
påbörjad utbildning (16 kap. 37–40, 49 och 49 a §§ och 17 kap. 15 §
skollagen). Rätten kan aktualiseras exempelvis om en skola läggs ned
eller om en elev flyttar till en annan kommun. Eftersom utbildningen
på introduktionsprogrammen inte följer en lika tydlig struktur som
utbildningen på de nationella programmen är rätten att fullfölja
utbildningen på ett introduktionsprogram knuten till huvudmannens utbildningsplan och elevens individuella studieplan. En
elev som har påbörjat ett introduktionsprogram i gymnasieskolan
har alltså rätt att fullfölja utbildningen hos huvudmannen enligt den
plan för utbildningen som gällde när utbildningen inleddes och
enligt den individuella studieplanen, eller på ett annat introduktionsprogram enligt huvudmannens utbildningsplan och en ny
individuell studieplan (17 kap. 15 § skollagen). Hösten 2017
förtydligades det att en elev har rätt att fullfölja ett introduktionsprogram även efter flytt till en annan kommun. Rätten att
fullfölja utbildningen avser såväl det påbörjade introduktionsprogrammet som ett annat introduktionsprogram (prop. 2016/17:190).
Bestämmelserna kompletterades den 1 juli 2018 (prop.
2017/18:183). Det infördes dock inte någon rätt för elever att
fullfölja sin utbildning på ett introduktionsprogram om flytten
beror på att eleven vistas i ett hem för vård eller boende enligt SoL.
Med anledning av Skolverkets påpekande föreslås att utredningens förslag om att tydliggöra rätten till skolgång för barn som
vistas i ett skyddat boende ska kompletteras med motsvarande
förtydligande i fråga om introduktionsprogram. Det ska alltså anges
i skollagen att en elev som på grund av placering i ett skyddat boende
vistas i en kommun eller ett samverkansområde för en utbildning på
programinriktat val som har utformats för en grupp elever eller
yrkesintroduktion som har utformats för en grupp elever, vid beslut
om mottagande till utbildningen ska jämställas med den som är
hemmahörande i kommunen eller samverkansområdet för utbildningen. Vidare ska en kommun som anordnar programinriktat val

76

765

Ds

Överväganden och förslag

som har utformats för en enskild elev, yrkesintroduktion som har
utformats för en enskild elev, individuellt alternativ eller
språkintroduktion ta emot barn och unga som uppfyller behörighetsvillkoren för respektive utbildning om de vistas i kommunen
eller samverkansområdet för utbildningen på grund av placering i ett
skyddat boende. Detsamma ska gälla för en region som anordnar
introduktionsprogram.
Även utredningens förslag om elevens rätt att fullfölja sin
utbildning på ett nationellt program i den nya vistelsekommunen
och om att eleven ska kunna fullfölja den tidigare utbildningen i
hemkommunen om eleven återvänder dit bör kompletteras med
motsvarande bestämmelser när det gäller rätten att fullfölja utbildningen på introduktionsprogram. Detta innebär att en elev som har
påbörjat utbildning på ett introduktionsprogram och därefter, till
följd av placering i ett skyddat boende, flyttar från kommunen eller
samverkansområdet för utbildningen, ska ha rätt att fullfölja det
påbörjade introduktionsprogrammet eller ett annat introduktionsprogram hos den kommun eller i det samverkansområde där det
skyddade boendet finns. En elev som har påbörjat ett introduktionsprogram hos en huvudman och som efter en avslutad
placering i ett skyddat boende återvänder till sin hemkommun ska
även ha rätt att fullfölja utbildningen på programmet eller på ett
annat introduktionsprogram hos hemkommunen eller i hemkommunens samverkansområde. Motsvarande ska gälla för en elev
som har placerats i ett hem för vård eller boende.
I likhet med vad som i vissa fall gäller för gymnasieskolans nationella program föreslås fullföljanderätten även avse samverkansområdet för utbildningen.
Förtydligandena i fråga om mottagande i en annan kommun ska
införas i 17 kap. 19 och 21 a §§ skollagen. Bestämmelserna om
fullföljande av utbildning i 17 kap. 15 § skollagen ska kompletteras
med en ny paragraf, 15 a §.
Barn och unga i skyddat boende ska ha rätt till utbildning på ett
individuellt program i gymnasiesärskolan i vistelsekommunen
Utbildningen i gymnasiesärskolan består av nationella och individuella program (18 kap. 8 § skollagen). Utbildning på ett indi-
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viduellt program ska erbjudas de elever som inte kan följa
undervisningen på ett nationellt program (19 kap. 14 § skollagen).
En kommun får ta emot en elev från en annan kommun på ett
individuellt program i sin gymnasiesärskola under förutsättning att
hemkommunen har bedömt att eleven inte kan följa undervisningen
på ett nationellt program. Även en region får ta emot en elev på ett
individuellt program under samma förutsättning. Detta gäller dock
endast om hemkommunen och den mottagande kommunen eller
regionen kommer överens om ersättningen för utbildningen
(19 kap. 40 § skollagen).
En kommun eller en region är skyldig att ta emot en elev på ett
individuellt program om eleven vistas i kommunen eller samverkansområdet för utbildningen på grund av placering i ett hem för vård
eller boende, och hemkommunen har bedömt att eleven inte kan
följa undervisningen på ett nationellt program (19 kap. 40 a §
skollagen).
Det är viktigt att säkerställa att elever som har placerats i ett
skyddat boende, som tillhör gymnasiesärskolans målgrupp och som
har bedömts inte kunna följa undervisningen på ett nationellt
program får möjlighet att bli mottagna på ett individuellt program
på samma villkor och under samma förutsättningar som elever som
placerats i ett hem för vård eller boende. Därför föreslås att en
kommun eller en region ska vara skyldig att ta emot en elev på ett
individuellt program i gymnasiesärskolan om eleven vistas i kommunen eller samverkansområdet för utbildningen på grund av
placering i ett skyddat boende, om hemkommunen har bedömt att
eleven inte kan följa undervisningen på ett nationellt program. En
bestämmelse om detta föreslås införas i 19 kap. 40 a § skollagen.
Med en kommuns skyldighet att ta emot barn och unga i sin
utbildning följer en rätt till ersättning från hemkommunen
Med en kommuns skyldighet att ta emot en elev som inte är
hemmahörande i kommunen följer en rätt till ersättning från elevens
hemkommun.
Av 17 kap. 26 a § och 19 kap. 44 a § skollagen följer att en
kommun eller en region som har tagit emot en elev på ett introduktionsprogram i gymnasieskolan eller ett individuellt program i
gymnasiesärskolan på grund av att eleven vistas i ett hem för vård
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eller boende, ska ersättas för sina kostnader för elevens utbildning
av elevens hemkommun. Detsamma bör gälla i fråga om en elev som
tagits emot på ett introduktionsprogram eller ett individuellt
program på grund av att eleven vistas i ett skyddat boende. Det
behöver dock inte göras någon ändring i 17 kap. 26 a § eller 19 kap.
44 a § skollagen för att så ska bli fallet, eftersom dessa bestämmelser
redan hänvisar till paragrafer där bestämmelser om mottagande av
elever som vistas i ett skyddat boende föreslås införas.
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Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Förslag: De föreslagna ändringarna ska träda i kraft den 1 januari
2022.
Förslagen i SOU 2017:112 om tillståndsplikt för skyddade
boenden ska kompletteras med övergångsbestämmelser som
anger att ett bolag, en förening, en samfällighet, en stiftelse eller
en enskild individ som före ikraftträdandet påbörjat en verksamhet i form av skyddat boende ska senast den 1 mars 2022
ansöka om tillstånd enligt socialtjänstlagen för att få fortsätta
bedriva verksamheten. En verksamhet som påbörjats utan tillstånd får endast fortsätta fram till dess att ett slutligt beslut i
tillståndsärendet fått laga kraft.
Skälen för förslaget: I betänkandet föreslås att skyddade boenden
ska vara tillståndspliktiga. I betänkandet föreslås därför att 7 kap. 1 §
första stycket 1 socialtjänstlagen ska ändras så att det föreskrivs där
att ett bolag, en förening, en samfällighet, en stiftelse eller en enskild
invid inte utan tillstånd av Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
yrkesmässigt får bedriva verksamhet i form av skyddat boende.
Sundbybergs kommun framhåller att arbetet i skyddade boenden
först efter en övergångsperiod kommer att kunna bedrivas på det
sätt som betänkandet föreslår. Riksorganisationen för kvinnojourer
och tjejjourer i Sverige (Roks) anser att jourerna måste ges möjlighet
att ställa om sin verksamhet under minst ett års tid efter det att förslagen trätt i kraft för att jourerna ska kunna anpassa sin verksamhet
till de nya kraven. Bland andra IVO och Göteborgs kommun anser
att övergångsbestämmelser behövs i fråga om tillståndsplikten för
att ett nära förestående ikraftträdande inte ska skapa problem för
tillståndssökande eller för IVO. IVO anser att övergångsbestäm-
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melser ger tydlighet och bättre förutsättningar för både IVO och
enskilda aktörer att kunna anpassa sig till de nya reglerna. IVO
grundar sin uppfattning på erfarenheterna från när tillståndsplikt
infördes för stödboenden utan övergångsbestämmelser.
Det är angeläget att betänkandets förslag träder i kraft så snart
som möjligt. Förslagen bör därför träda i kraft den 1 januari 2022.
Med hänsyn till de argument som bl.a. IVO framfört finns dock skäl
att införa övergångsbestämmelser för befintliga skyddade boenden.
Det är rimligt att enskilda utförare får två månader på sig för att lämna in en ansökan till IVO. Det ger både de enskilda utförarna och
kommunerna bättre förutsättningar att kunna hantera omställningen till tillståndsplikt på ett sätt som inte drabbar skyddsbehövande
individer. Det föreslås därför att ett bolag, en förening, en samfällighet, en stiftelse eller en enskild individ som före ikraftträdandet påbörjat verksamhet i form av skyddat boende senast den 1 mars 2022
ska ansöka om tillstånd enligt SoL för att få fortsätta bedriva verksamheten. En verksamhet som påbörjats utan tillstånd ska endast få
fortsätta fram till dess att ett slutligt beslut i tillståndsärendet fått
laga kraft.

82

771

5

Konsekvenser

5.1

Ekonomiska konsekvenser

5.1.1

Kostnader för staten

Förslaget om att socialnämnden ska ges befogenhet att fatta beslut
om att omedelbart placera ett barn i skyddat boende tillsammans
med en vårdnadshavare kan medföra kostnader för staten
(avsnitt 3.1) eftersom kommunen kommer att åläggas en ny handläggningsuppgift som innebär att socialnämnden ska underställa
förvaltningsrätten sådana beslut. Beslut om omedelbar placering ska
enligt förslaget fastställas av förvaltningsrätten, vilket även innebär
ett nytt ärendeslag hos domstolarna. Det tillkommer också kostnader för offentliga biträden.
Övriga förslag bedöms inte medföra inte några ekonomiska
konsekvenser för staten.
Konsekvenser för domstolar
Antal unika barn
Betänkandet har i konsekvensutredningen antagit att 3 500 barn och
ungefär lika många vuxna personer årligen kan komma att vistas i
skyddade boenden. Socialstyrelsens har i juni 2020 presenterat en ny
kartläggning av skyddade boenden enligt vilken uppskattningsvis
6 200 barn vistades minst en natt på skyddat boende under perioden
från den 31 juli 2018 till och med den 1 augusti 2019. Det är en
ökning med 95 procent jämfört med en tidigare kartläggning från
Socialstyrelsen. Enligt Socialstyrelsen kan ökningen delvis förklaras
med att antalet skyddade boenden har ökat och att tillgången på
platser förbättrats. I denna promemoria antas att en viss andel av den
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uppskattade siffran avser barn som efter en kort tid i ett skyddat
boende följer med en vårdnadshavare till ett annat skyddat boende
inom ramen för ett och samma beslut om insatsen, exempelvis för
att det av skyddsskäl behövs ett annat boende. Det finns uppgifter
exempelvis från verksamheter som driver skyddade boenden för
hedersvåldsutsatta som anger att en stor andel av de som vistas där
avser sådana avbrutna placeringar. Av statistik från Norge framgår
att antalet vistelser år 2018 uppgick till 1 958 avseende 1 452 barn,
dvs. antalet unika barn uppgick endast till tre fjärdedelar av antalet
vistelser (Bufdir, Barn på krisesenter, juni 2019). I Sverige saknas det
personnummerbaserad statistik avseende barns och vuxnas vistelser
i skyddat boende, och antalet unika barn som varje år vistas i skyddat
boende är därför inte känt. En utgångspunkt för beräkningarna i
detta avsnitt kan med ledning av det som nu redovisats vara att 4 500
barn unika barn varje år vistas i skyddat boende. Det kan vidare antas
att knappt 50 procent av de barn som vistas i skyddat boende
kommer att bli föremål för omedelbar placering i skyddat boende
enligt promemorians förslag, dvs. 2 205 barn. Antagandet baseras på
uppskattningen att knappt 70 procent av de barn vars ena vårdnadshavare beviljas insatsen skyddat boende har två vårdnadshavare. Det
finns uppgifter som ger stöd för att barn som bevittnat våld eller
barn som har skyddade personuppgifter i betydligt lägre utsträckning än andra barn har två vårdnadshavare (Utveckling av bedömningsinstrument och stödinsatser för våldsutsatta barn, Anders
Broberg m.fl., Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet
2015 och SOU 2017:6 s. 395). Det kan också antas att den nya
bestämmelsen kommer att tillämpas i en majoritet av ärendena där
barnet har två vårdnadshavare, med utgångspunkt i remissinstansernas bedömning att det ofta kan bli svårt att utverka ett
samtycke från den andra vårdnadshavaren inför ett barns omedelbara
placering i skyddat boende (se avsnitt 3.3.1). Det kan antas att den
nya bestämmelsen kommer att tillämpas i runt 70 procent av
ärendena där barnet har två vårdnadshavare.
Antal mål i domstol
Av 14 § Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2010:3) för förvaltningsrätt om registrering av mål i Vera framgår att vid underställning
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av LVU-mål beträffande flera barn till samma vårdnadshavare ska ett
mål registreras oavsett om flera underställningar kommer in samtidigt till förvaltningsrätten. Motsvarande princip bör göra sig gällande även för mål om omedelbar placering i skyddat boende. Det är
vanligt förekommande att en vårdnadshavare har fler än ett medföljande barn i det skyddade boendet. Vid ett antagande att en vårdnadshavare i medeltal har två medföljande barn i det skyddade boendet,
blir det 0,5 mål i domstolen per barn. Enligt en sammanställning från
Unizon för de sex åren 2013–2018 bodde 9 494 våldsutsatta barn och
7 803 kvinnor i kvinnojourernas boenden, vilket innebär 1,2 barn per
kvinna. I den siffran ingår emellertid även kvinnor utan medföljande
barn. Det betyder att 1 102 mål (2 205./. 2) kommer att bli föremål
för underställande i förvaltningsrätten.
Kostnader
Den genomsnittliga styckkostnaden i förvaltningsrätten och kammarrätten bedöms ligga på ett medelvärde mellan styckkostnaden
för mål enligt socialtjänstlagen och styckkostnad för målkategorin
övriga mål (7 835 kronor respektive 5 249 kronor). Medelvärdet blir
då 6 542 kronor, vilket leder till en sammantagen årlig kostnad om
runt 7 200 000 kronor. Det kan vidare antas att cirka hälften av
målen i förvaltningsrätten kommer att överklagas till kammarrätten.
Medelvärdet för genomsnittlig styckkostnad i kammarrätten för mål
enligt socialtjänstlagen och styckkostnad för målkategorin övriga
mål (8 257 kronor respektive 17 538 kronor) blir knappt 12 898
kronor, vilket leder till en sammantagen årlig kostnad om
7 107 000 kronor.
5.1.2

Kostnader för offentliga biträden

I 39 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga,
förkortad LVU, finns bestämmelser om när offentligt biträde ska
förordnas. I promemorian föreslås att bestämmelsen i tillämpliga
delar ska gälla även när ett barn placeras omedelbart i skyddat boende. Det får till följd att domstolen enligt promemorians förslag ska
förordna ett offentligt biträde i mål om ett barns omedelbara placering i skyddat boende. Offentligt biträde ska förordnas för den som
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åtgärden avser och för dennes vårdnadshavare om det inte måste
antas att behov av biträde saknas. Om det behövs offentligt biträde
både för barnet och dennes vårdnadshavare ska de förordnas ett gemensamt biträde, om det inte finns motstridiga intressen dem
emellan. Det har ovan antagits att knappt 50 procent av ärendena blir
föremål för prövning i domstol och då kommer att handläggas av
förvaltningsrätten. Hälften av dessa mål kommer att handläggas av
kammarrätten. Antalet mål i förvaltningsrätten har ovan antagits
uppgå till 1 102. Antalet förordnande offentliga biträden för barn
antas uppgå till samma siffra. Detta eftersom barn med samma vårdnadshavare i regel också kommer att förordnas samma offentliga
biträde. Det antas att antalet förordnade offentliga biträden för varje
ärende i snitt kommer att uppgå till 3 givet att det i de flesta fall
kommer att saknas förutsättningar för att förordna gemensamt biträde för vårdnadshavarna. I regel torde barnet och den vårdnadshavare som barnet placeras tillsammans med inte förordnas gemensamt biträde. Tidsåtgången för det offentliga biträdet avseende dels
den vårdnadshavare som barnet i det skyddade boendet placeras
tillsammans med, dels den andra vårdnadshavaren, beräknas uppgå
till i snitt fyra timmar per förordnande. Även för barnets eller
barnens mål bedöms tidsåtgången uppgå till fyra timmar. Timersättningen för offentliga biträden är fr.o.m. 1 januari 2020 1 404 kronor
exkl. mervärdesskatt (2 § förordningen [2009:1237] om timkostnadsnorm inom rättshjälpsområdet). Vid detta antagande uppgår det
sammanlagda antalet arbetade timmar för offentliga biträden för
målen i förvaltningsrätten till 13 224 och kostnaden blir då omkring
18 560 000 kronor. Tidsåtgången i kammarrätten beräknas uppgå till
i snitt två timmar per förordnande. Om hälften av målen i förvaltningsrätten överklagas till kammarrätten blir kostnaden för
förordnande av offentligt biträde i kammarrätten hälften av hälften
av denna summa, dvs. runt 4 640 000 kronor.
5.1.3

Konsekvenser för kommuner

I betänkandet föreslås att skyddat boende ska bli en ny placeringsform. Barn föreslås kunna placeras i skyddat boende tillsammans
med en vuxen vårdnadshavare. Bestämmelser om utredning, vårdplan och genomförandeplan föreslås i betänkandet gälla på mot-
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svarande sätt som för exempelvis placeringar i hem för vård eller
boende. Den tillkommande arbetsuppgiften att underställa förvaltningsrätten ett beslut om omedelbar placering av barn i skyddat
boende bedöms ovan aktualiseras för uppskattningsvis hälften av det
unika antalet barn (avsnitt 5.1.1). Sett till utredningsförfarandet som
helhet, bedöms den tillkommande arbetsuppgiftens karaktär vara av
mindre omfattning och därför inte föranleda någon ökad utredningskostnad för barn som placeras i skyddat boende.
I samband med införandet av 2 a kap. SoL infördes en bestämmelse i socialtjänstlagen (2001:453), förkortad SoL respektive i lagen
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade,
förkortad LSS (prop. 2010/11:49). Enligt 2 a kap. 4 § SoL behåller
en kommun ansvaret för stöd och hjälp åt en enskild som till följd
av ett beslut av kommunen vistas i en annan kommun av skäl som
anges i 1–6, t.ex. familjehem eller hem för vård eller boende
(punkterna 1 och 2). I punkten 2 ingår numera även stödboende
(prop. 2015/16:45). Av 16 d § framgår att en kommun har ansvar
enligt LSS gentemot en person som till följd av ett beslut av
kommunen är bosatt i en annan kommun i t.ex. familjehem eller hem
för vård eller boende (punkten 2). I punkten 2 ingår numera även
stödboende (prop. 2015/16:45). I betänkandet föreslås att
bestämmelsen i 2 a kap. 4 § SoL ska omfatta även skyddat boende. I
denna promemoria föreslås ett motsvarande tillägg i 16 d § LSS. Vid
införandet av bestämmelserna i 2 a kap. 4 § SoL och 16 d § LSS
bedömde regeringen att förslagen inte innebar några nya uppgifter
för kommunerna (prop. 2010/11:49 s. 82). Skäl saknas att i denna
promemoria göra en annan bedömning.
Enligt skollagen är det elevens hemkommun, dvs. i huvudsak den
kommun där eleven är folkbokförd, som har skyldighet att anordna
skolgång för eleven. Det innebär att elevens hemkommun bär kostnadsansvaret för elevens utbildning. Förslaget om att ungdomar i
skyddat boende ska ha rätt till mottagande på introduktionsprogram
i gymnasieskolan och på individuella program i gymnasiesärskolan
innebär en skyldighet för en kommun att ta emot en elev som vistas
i kommunen till följd av placering i ett skyddat boende. I den mån
det finns en skyldighet enligt skollagen för en kommun att ta emot
en elev som är folkbokförd i annan kommun har den mottagande
kommunen enligt skollagen som huvudregel rätt till ersättning för
sina faktiska kostnader. Regler om skyldigheten att ta emot elever
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från en annan kommun finns i nuvarande lagstiftning och förslaget
om att barn och unga i skyddat boende ska ha rätt att tas emot på
individuella program i gymnasiesärskolan följer huvudregeln vid
sådan skyldighet i skollagen. I denna promemoria görs bedömningen
att reglerna om interkommunal ersättning är tillämpliga även för
elever på introduktionsprogram och individuellt program som bor i
skyddat boende i en annan kommun än hem-kommunen. Reglerna
om interkommunal ersättning bedöms dock komma att tillämpas för
ett mycket begränsat antal elever. Förslagen kan leda till en ökning
eller minskning av en enskild kommuns kostnad, men förslagen
leder varken till ökade eller minskade kostnader för kommunerna
som helhet.
5.1.4

Samhällsekonomiska konsekvenser i övrigt

Denna promemoria syftar till att förbättra det omedelbara stödet till
barn som vistas i skyddat boende tillsammans med en vårdnadshavare. Enligt forskningen är konsekvenserna av att som barn
bevittna våld mycket allvarliga. De negativa effekterna av våldet
riskerar att försvåra barnets förutsättningar inom alla livsområden,
exempelvis möjligheten att tillgodogöra sig undervisning i skolan.
Självskadebeteende och kriminalitet är vanligare hos dessa barn
jämfört med andra barn. Vidare ökar risken för att som vuxen själv
utsättas eller utsätta andra för våld. Forskningen tyder på att våldets
följdverkningar kan reduceras väsentligt genom tidiga stöd- och
behandlingsinsatser. Uteblivna omedelbara insatser för att bearbeta
upplevelser av våld medför att utsatta barn löper en stor risk att
behöva framtida insatser till följd av fysisk eller psykisk ohälsa. Det
finns därmed mycket som talar för att kostnader som möjliggör
nödvändiga insatser för barn som vistas i skyddat boende kan betraktas som en social investering som resulterar i lägre utgifter inom
hälso- och sjukvården och inom en rad andra områden i samhället.

5.2

Konsekvenser för den kommunala självstyrelsen

Enligt 14 kap. 2 § regeringsformen, förkortad RF, sköter kommunerna lokala och regionala angelägenheter av allmänt intresse på
den kommunala självstyrelsens grund. Enligt 14 kap. 3 § RF bör en
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inskränkning i den kommunala självstyrelsen inte gå utöver vad som
är nödvändigt med hänsyn till de ändamål som föranlett den.
Förslaget om omedelbar placering av ett barn i skyddat boende
tillsammans med en vårdnadshavare är en ny skyldighet för kommunerna och innebär därför en inskränkning av den kommunala
självstyrelsen. Förslaget måste därför ställas i proportion till dess
inskränkning i den kommunala självstyrelsen. Förslaget syftar till att
möjliggöra att ett barn vid behov omedelbart ska kunna få tillgång
till insatsen skyddat boende om beslutet inte kan avvaktas med
hänsyn till risken för barnets säkerhet och hälsa. Alternativ till
lagstiftning saknas (se avsnitt 3.1.1). Socialnämnden har enligt SoL
ett ansvar att verka för att barn och unga växer upp under trygga och
goda förhållanden. Socialnämnden har vidare ansvar för att barn som
utsatts för våld liksom barn som bevittnat våld får det stöd och den
hjälp som de behöver. Förslaget om ett barns omedelbara placering
i skyddat boende är en nödvändig insats till skydd och stöd för
utsatta barn. Bedömning är att syftet med föreslagna åtgärder står i
proportion till den inskränkningen i den kommunala självstyrelsen
som förslaget medför.
Förslaget om konsekvensändringen i 16 d § LSS innebär ingen ny
skyldighet för kommunerna.
Förslaget till förtydligande bestämmelser om skolgången för
elever i skyddat boende medför att reglerna för interkommunal ersättning kan komma att tillämpas. Detta kan ses som ett en inskränkning i den kommunala självstyrelsen. Dock får inskränkningen anses
vara befogad mot bakgrund av att vistelsekommunen föreslås få en
förtydligad skyldighet att ta emot elever som inte är folkbokförda i
kommunen med anledning av placering i skyddat boende.

5.3

Konsekvenser för barn

FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) har
ratificerats av Sverige och konventionen är numera svensk lag sedan
den 1 januari 2020. Samhället har en skyldighet att skydda barn som
far illa eller riskerar att fara illa. Genom förslaget säkerställs att ett
barn som har ett omedelbart behov av vård i skyddat boende tillsammans med en vårdnadshavare ska kunna få det. Därmed stärks
skyddet för barn i denna situation. Förslaget möjliggör tidiga
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insatser för barn för att motverka de negativa effekterna av våld
vilket bedöms ha positiva effekter för de utsatta barnens psykiska
och fysiska hälsa på såväl kort som lång sikt. En av barnkonventionens grundprinciper är barnets rätt till utveckling (artikel 6)
som också har nära samband med barnets rätt till utbildning (artikel
28). Genom promemorians förslag till förtydligande bestämmelser
om rätten till skolgång ökar likvärdigheten i fråga om rätten till
utbildning för elever i skyddat boende och hem för vård eller
boende. Möjligheterna ökar för dessa barn att få den utbildning de
har rätt till. I det enskilda fallet kan det dock fortfarande finnas försvårande faktorer som kan påverka att rätten till utbildning tillgodoses, såsom akuta skyddsaspekter.

5.4

Konsekvenser för brottsligheten och det
brottsförebyggande arbetet

Det är känt att barn som upplevt våld i nära relationer i högre utsträckning än andra barn själva utövar våld i vuxen ålder. Likaså visar
forskningen att personer med denna erfarenhet oftare begår kriminella handlingar. Att möjliggöra för barn att omedelbart få vård i
skyddat boende innebär för barnets del att barnet kommer bort från
våldet och får tillgång till verktyg och stöd att bearbeta sina upplevelser. Tidiga insatser är avgörande för att påverka utvecklingen på
sikt. Även om det inte är möjligt att i ekonomiska tal ange hur förslagen kommer att påverka brottsligheten finns skäl att anta att möjligheten till omedelbara insatser är ett led i att långsiktigt minska
mäns våld mot kvinnor liksom kriminellt beteende i övrigt.

5.5

Konsekvenser för jämställdhet

Regeringen har ställt upp sex delmål för sitt arbete för jämställdhet.
Kvinnor är mer utsatta än män för våld av närstående. Förslagen förväntas innebära att våldsutsatta barn i högre utsträckning än tidigare
får tillgång till vård och omsorg som motsvarar deras behov. Detta
kan bidra till att förhindra våldsutsatthet och våldsutövande i nästa
generation och därmed på sikt bidra till att uppnå det jämställdhetspolitiska delmålet om jämställd hälsa liksom delmålet att mäns
våld mot kvinnor ska upphöra.
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5.6

Konsekvenser

Övriga konsekvenser

Förslagen kan i viss omfattning medföra ökad sysselsättning för
offentliga biträden.
Förslagen bedöms inte ha några konsekvenser för små företags
arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt i förhållande till större företags. Inte heller bedöms förslagen ha några
EU-rättsliga konsekvenser.
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6.1

Förslaget till lag om ändring i föräldrabalken

6 kap.
13 a § Står barnet under vårdnad av två vårdnadshavare och samtycker endast den ena till en åtgärd till stöd för barnet, får socialnämnden besluta att
åtgärden får vidtas utan den andra vårdnadshavarens samtycke om det krävs
med hänsyn till barnets bästa och åtgärden gäller
1. psykiatrisk eller psykologisk utredning eller behandling som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen (2017:30),
2. behandling i öppna former som ges med stöd av 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453),
3. utseende av en kontaktperson eller en familj som avses i 3 kap. 6 b §
första stycket socialtjänstlagen,
4. en insats enligt 9 § 4, 5 eller 6 lagen (1993:387) om stöd och service
till vissa funktionshindrade,
5. en placering i ett sådant boende som avses i 6 kap. 1 a § socialtjänstlagen
eller
6. val eller byte av förskoleenhet eller skolenhet i anledning av att barnet
placerats i ett sådant boende som avses i 6 kap. 1 a § socialtjänstlagen.
Ett beslut enligt första stycket får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätt.
Beslut i frågor som avses i första stycket gäller omedelbart. Rätten får
dock bestämma att dess beslut ska gälla först sedan det har vunnit laga kraft.

Paragrafen behandlas i avsnitt 3.1.4.
Paragrafen reglerar i vilka situationer som socialnämnden kan besluta om vissa hälso- och sjukvårds- och socialtjänstinsatser för ett
barn trots att båda vårdnadshavarna inte är överens om att åtgärden
i fråga ska få vidtas.
Genom den nya bestämmelsen i första stycket femte punkten ges
socialnämnden möjlighet att besluta att ett barn ska placeras i skyd-
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dat boende. Den nya sjätte punkten i första stycket ger socialnämnden
en motsvarande möjlighet i fråga om val eller byte av förskoleenhet
eller skolenhet med anledning av att barnet placerats i ett skyddat
boende.
Beträffande den prövning som enligt bestämmelsens första stycke
ska göras av barnets bästa gäller enligt tidigare förarbeten till bestämmelsen generellt att det bör ske en prövning av barnets behov
med beaktande av omständigheterna i det enskilda fallet. Inställningen hos den vårdnadshavare som inte samtycker till stödåtgärden
och bakgrunden till detta får vägas mot åtgärdens betydelse för
barnet. Vidare måste det finnas ett påtagligt och tydligt behov av
insatsen i det enskilda fallet samtidigt som barnets inställning ska
beaktas. Det bör vidare beaktas om beslutet är nödvändigt för att
förhindra att barnets tillstånd förvärras (prop. 2011/12:53. s. 26
och 27). Högsta förvaltningsdomstolen har i HFD 2015 ref. 5
förtydligat att vårdnadshavarens rätt till privat- och familjeliv ska
tillmätas större vikt än barnets rätt till hälsa i situationer där barnets
behov av en vårdåtgärd inte kan bevisas vara påtagligt och tydligt och
i enlighet med barnets bästa.
Beträffande prövningen av vad som är barnets bästa i fråga om en
placering i skyddat boende är det främst vad som kommer fram i
barnavårdsutredningen enligt 11 kap. 2 § socialtjänstlagen
(2001:453) som är utgångspunkten för prövningen. Uppgifter att
beakta är vårdnadshavarnas, och när så är möjligt, barnets berättelse
om det inträffade och uppgifter om barnet från exempelvis skola,
förskola eller hälso- och sjukvård. Också Polismyndigheten kan ha
relevanta uppgifter även i de fall då någon polisanmälan inte har
gjorts. Konsekvenserna för barnet av att bevittna våld eller själv
utsättas för våld bör också beaktas. Liksom när det gäller andra
beslut som rör barn behöver även barnets egen vilja beaktas med
hänsyn tagen till hans eller hennes ålder och mognad. Även risken
för att barnet hamnar i en lojalitetskonflikt gentemot föräldrarna bör
beaktas.
Vid prövningen av vad som är barnets bästa när det gäller val eller
byte av förskoleenhet kan omständigheterna vara sådana barnet till
följd av vistelsen i skyddat boende behöver välja ny eller byta förskoleenhet för att barnets skydd och säkerhet ska kunna garanteras.
Bestämmelsen blir därmed tillämplig bara i de fall då barnet har
placerats tillsammans med en vuxen vårdnadshavare i ett skyddat

94

783

Ds

Författningskommentar

boende. Att socialnämnden i en sådan situation fattar beslut om val
eller byte av förskoleenhet torde i regel kunna vara förenligt med
barnets bästa. Detsamma gäller om en placering i skyddat boende
innebär ett inte oväsentligt ökat avstånd till barnets förskola.
Ikraftträdandebestämmelse
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

Paragrafen behandlas i avsnitt 4.
Av bestämmelsen framgår att lagen ska träda i kraft den 1 januari
2022.

6.2

Förslaget till lag om ändring i lagen (1971:289)
om allmänna förvaltningsdomstolar

18 § En förvaltningsrätt är domför med en lagfaren domare ensam
1. vid åtgärder som endast avser måls beredande,
2. vid förhör med vittne eller sakkunnig som begärts av en annan förvaltningsrätt,
3. vid beslut som endast avser rättelse av felräkning, felskrivning eller
annat uppenbart förbiseende, och
4. vid annat beslut som inte innefattar slutligt avgörande av mål.
Om det inte är påkallat av särskild anledning att målet prövas av fullsutten rätt, är en förvaltningsrätt domför med en lagfaren domare ensam vid
beslut som inte innefattar prövning av målet i sak.
Åtgärder som endast avser beredandet av ett mål och som inte är av sådant slag att de bör förbehållas lagfarna domare, får utföras av någon annan
som har tillräcklig kunskap och erfarenhet och som är anställd vid en allmän
förvaltningsdomstol, en allmän domstol eller en hyresnämnd. Regeringen
kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter
om detta.
Vad som sägs i andra stycket gäller även vid avgörande i sak av
1. mål av enkel beskaffenhet,
2. mål om bevissäkring och betalningssäkring enligt skatteförfarandelagen (2011:1244), om besiktning enligt fastighetstaxeringslagen
(1979:1152), om en uppgifts eller handlings undantagande från kontroll
enligt skatteförfarandelagen eller någon annan skatteförfattning,
3. mål om omedelbart omhändertagande enligt 6 § lagen (1990:52) med
särskilda bestämmelser om vård av unga, mål om omedelbar placering i
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skyddat boende enligt 6 b § samma lag, mål om vård vid en låsbar enhet enligt
15 b § samma lag, mål om avskildhet enligt 15 c § samma lag, mål om vård i
enskildhet enligt 15 d § samma lag, mål om tillfälligt flyttningsförbud enligt
27 § samma lag, mål om omedelbart omhändertagande enligt 13 § lagen
(1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, mål om vård i enskildhet
enligt 34 a § samma lag, mål om avskildhet enligt 34 b § samma lag, mål om
vård vid en låsbar enhet enligt 14 § lagen (1998:603) om verkställighet av
sluten ungdomsvård, mål om vård i enskildhet enligt 14 a § samma lag, mål
om avskildhet enligt 17 § samma lag, mål om tillfällig isolering enligt 5 kap.
3 § smittskyddslagen (2004:168), mål enligt 12 § första stycket och 33 §
lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, mål enligt 18 § första stycket
3-5 och 9 när det gäller de fall då vården inte har förenats med särskild utskrivningsprövning eller 6 lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård, mål
om förvar och uppsikt enligt utlänningslagen (2005:716), mål enligt strafftidslagen (2018:1251), mål enligt fängelselagen (2010:610) och mål enligt
lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge
angående verkställighet av straff m.m.,
4. mål enligt folkbokföringsförfattningarna, mål om preliminär skatt
eller om anstånd med att betala skatt eller avgifter enligt skatteförfattningarna,
5. mål enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, lagen
(2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna, lagen
(2016:1147) om upphandling av koncessioner eller lagen (2011:1029) om
upphandling på försvars- och säkerhetsområdet,
6. mål som avser en fråga av betydelse för inkomstbeskattningen, dock
endast om värdet av vad som yrkas i målet uppenbart inte överstiger hälften
av prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken,
7. mål enligt lagen (2004:629) om trängselskatt, och
8. mål enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem och lagen (2013:311)
om valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering.

Paragrafen behandlas i avsnitt 3.1.2.
Paragrafen reglerar i vilka situationer som en förvaltningsrätt är
domför med en lagfaren domare.
Ändringen i paragrafens fjärde stycke tredje punkt innebär att när
en förvaltningsrätt i sak avgör ett mål enligt lagen (1990:52) med
särskilda bestämmelser om vård av unga är förvaltningsrätten
domför med en lagfaren domare ensam i mål om omedelbar placering i skyddat boende. Det gäller enligt andra stycket i bestämmelsen
dock enbart om det inte av särskild anledning är påkallat att målet
prövas av en fullsutten rätt.
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Ikraftträdandebestämmelse
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

Bestämmelsen behandlas i avsnitt 4.
Av bestämmelsen framgår att lagen ska träda i kraft den 1 januari
2022.

6.3

Förslaget till lag om ändring i lagen (1990:52)
med särskilda bestämmelser om vård av unga

1 § Insatser inom socialtjänsten för barn och ungdom ska göras i samförstånd med den unge och hans eller hennes vårdnadshavare enligt bestämmelserna i socialtjänstlagen (2001:453). Insatserna ska präglas av respekt
för den unges människovärde och integritet.
Den som är under 18 år ska dock beredas vård enligt denna lag, om någon av de situationer som anges i 2 eller 3 § föreligger och det kan antas att
behövlig vård inte kan ges den unge med samtycke av den eller dem som
har vårdnaden om honom eller henne och, när den unge har fyllt 15 år, av
honom eller henne själv.
Vård med stöd av 3 § får även beredas den som har fyllt 18 men inte
20 år, om sådan vård med hänsyn till den unges behov och personliga förhållanden i övrigt är lämpligare än någon annan vård och det kan antas att
behövlig vård inte kan ges med den unges samtycke.
Vissa andra åtgärder får vidtas utan samtycke enligt 6 b, 22 och 24 §§.
Vid beslut enligt denna lag ska vad som är bäst för den unge vara avgörande.

Paragrafen behandlas i avsnitt 3.1.3.
Bestämmelsen anger vissa generella förutsättningar för frivillig
vård respektive tvångsvård inom ramen för socialtjänstens verksamhet. Enligt bestämmelsen ska socialtjänstinsatser för barn och unga
som utgångspunkt genomföras i samförstånd med den unge och
hans eller hennes vårdnadshavare. Paragrafen anger samtidigt vilka
åtgärder som trots det får vidtas utan samtycke. Genom ändringen i
fjärde stycket upplyses om att en åtgärd i form av en omedelbar placering i skyddat boende får vidtas utan samtycke.
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Omedelbart omhändertagande och omedelbar placering
6 b § Om socialnämnden har beslutat att den ena av ett barns två vårdnadshavare ska placeras i ett sådant boende som avses i 6 kap. 1 a § socialtjänstlagen (2001:453), får nämnden besluta att barnet omedelbart ska placeras i boendet tillsammans med den vårdnadshavaren om det är sannolikt att
barnet behöver vård där tillsammans med vårdnadshavaren och placeringen
inte kan avvaktas med hänsyn till risken för barnets säkerhet och hälsa, och
1. den andra vårdnadshavarens samtycke till placeringen inte kan inhämtas
före placeringen eller särskilda skäl talar emot att samtycket inhämtas före placeringen, eller
2. den andra vårdnadshavaren inte samtycker till placeringen av barnet.
Placeringen får beslutas endast om den vårdnadshavare som barnet placeras tillsammans med samtycker till barnets placering. Har barnet fyllt 15 år får
placeringen beslutas endast om barnet självt samtycker till det.
Den omedelbara placeringen i skyddat boende får pågå under högst fyra
veckor från det att beslutet fattades.

Rubriken närmast före paragrafen är ändrad. Paragrafen är ny och
behandlas i avsnitt 3.1.1.
Paragrafen ger socialnämnden möjlighet att under vissa förutsättningar omedelbart placera ett barn som har två vårdnadshavare i
skyddat boende tillsammans med endast den ena av vårdnadshavarna.
En grundförutsättning för en placering är enligt första stycket att
det är sannolikt att barnet behöver vård i skyddat boende tillsammans med en vårdnadshavare. Sannolikhetsbedömningen som
nämnden ska göra ska gälla barnets behov av skydd och stöd till följd
av hot, våld eller andra övergrepp. Omständigheter som allmänt får
anses tala för att det är sannolikt att barnet behöver skydd och stöd
i skyddat boende kan vara att barnet bevittnat våld mot en förälder
eller på annat sätt upplevt konsekvenserna av våld mot en förälder,
exempelvis genom att föräldern har skador eller är rädd, möblemanget sönderslaget eller liknande, eller att barnet själv har utsatts för
våld. Sådana omständigheter kan ha långtgående negativa effekter på
barnets fysiska och psykiska hälsa på både kort och lång sikt. Eftersom bedömningen måste grundas på det beslutsunderlag som nämnden har tillgång till i det akuta skedet kan en ganska hög grad av
osäkerhet behöva accepteras.
För att ett beslut om omedelbar placering ska kunna fattas måste,
enligt första stycket, risken för barnets hälsa också bedömas vara
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akut och ställas i relation till vad som kan hända barnet om barnet
inte placeras i skyddat boende. Situationer då det bör kunna anses
att en placering inte kan avvaktas kan t.ex. vara om barnet annars
riskerar att få bo kvar hos den vårdnadshavare som samtidigt är misstänkt våldsutövare. Nämnden behöver i det sammanhanget ta hänsyn till risker för såväl fysiskt som psykiskt våld och den psykiska
belastning som det kan innebära för barnet att bo kvar hos en vårdnadshavare som utsatt den andra vårdnadshavaren för våld, hot eller
andra övergrepp. I riskbedömningen bör nämnden även väga in barnets upplevelser av våld eller hot och konsekvenserna för barn av att
bevittna eller utsättas för våld eller hot. I det akuta skedet kan barnet
i första hand behöva få trygghet och komma bort från en situation
som har varit skadlig för barnet. Likaså behöver de negativa konsekvenserna för barnets hälsa brytas.
Om vårdnadshavaren har flera barn behöver nämnden bedöma
varje barns individuella behov av omedelbar placering.
I regel torde bedömningen av barnets behov av vård i skyddat boende grunda sig på samma uppgifter som legat till grund för beslutet
att placera vårdnadshavaren i skyddat boende. Det kan exempelvis
gälla vårdnadshavarens berättelse om det inträffade, orosanmälningar avseende barnet eller uppgifter från polisen.
Utöver att barnet sannolikt ska behöva vård i skyddat boende
krävs som en av två ytterligare förutsättningar enligt första stycket
första punkten antingen att samtycke inte kan inhämtas eller av särskilda skäl inte bör inhämtas. En anledning till att samtycke inte kan
inhämtas kan vara att vårdnadshavaren inte går att få tag på. Särskilda
skäl för socialnämnden att inte inhämta ett samtycke från den andra
vårdnadshavaren kan vara att det innebär säkerhetsrisker för den
vårdnadshavare som barnet placeras tillsammans med och därmed
indirekt för barnet om en sådan kontakt skulle tas. Så kan exempelvis
vara fallet vid uppgifter om allvarligt våld eller när hotbilden mot
vårdnadshavaren är framträdande.
Också i de fall vårdnadshavaren inte samtycker till placeringen av
barnet kan det enligt första stycket andra punkten finnas möjligheter
att besluta om omedelbar placering. Utöver situationen när den andra vårdnadshavarens klart uttryckt för nämnden att han eller hon inte
samtycker, bör nämnden kunna besluta om omedelbar placering när
nämnden redan från början mot bakgrund av aktuella och konkreta
omständigheter i det enskilda fallet känner till att den andra vård-
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nadshavaren inte samtycker. Nämndens uppfattning om ifall samtycke finns eller ej ska dock inte bygga på subjektiva antaganden.
Av bestämmelsens andra stycke framgår att placeringen får beslutas endast om den vårdnadshavare som barnet placeras tillsammans
med samtycker till barnets placering. Har barnet fyllt 15 år krävs
förutom den vårdnadshavarens samtycke även samtycke från barnet
självt.
Av bestämmelsens tredje stycke framgår att placeringen får pågå
under högst fyra veckor från det att beslutet om omedelbar placering
fattades. Något beslut om att förlänga en omedelbar placering till att
gälla mer än fyra veckor får därför inte fattas. Både under en sådan
fyraveckorsperiod och därefter kan socialnämnden dessutom i vissa
fall besluta om ett barns placering i skyddat boende med endast en
av två vårdnadshavares samtycke, med stöd av förslaget till 6 kap.
13 a § första stycket 5 föräldrabalken.
6 c § Vid handläggningen av ärenden om omedelbar placering enligt 6 b §
tillämpas även det som föreskrivs om omedelbart omhändertagande i
– 6 § andra stycket om rätten för socialnämndens ordförande eller någon
annan ledamot som nämnden har förordnat att besluta om omedelbart
omhändertagande,
– 7 § första–tredje styckena om underställning och prövning av beslut om
omedelbart omhändertagande,
– 9 § andra stycket och tredje stycket första meningen om hinder mot
verkställighet av och om upphörande av omedelbart omhändertagande,
– 39 § första, andra och fjärde styckena om offentligt biträde.

Paragrafen är ny och behandlas i avsnitt 3.1.2.
Paragrafen anger vilka av de bestämmelser som gäller i ärenden
om omedelbart omhändertagande enligt LVU som ska tillämpas i
ärenden som gäller omedelbar placering i skyddat boende. I första
strecksatsen hänvisas till bestämmelserna om rätten att besluta om
omedelbart omhändertagande för socialnämndens ordförande eller
någon annan ledamot som nämnden har förordnat. Vidare ska, enligt
den andra strecksatsen, bestämmelserna som gäller för omedelbart
omhändertagande om underställning och prövning av beslut tillämpas vid handläggningen av ärenden om omedelbar placering. Av den
tredje strecksatsen följer att bestämmelserna i LVU om upphörande
av ett omedelbart omhändertagande och om häktning som hinder
mot verkställighet också ska tillämpas vid en omedelbar placering.
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Skäl för att en omedelbar placering ska upphöra kan vara om den ena
vårdnadshavaren beslutar sig för att samtycka till att barnet placeras
i skyddat boende, om den vårdnadshavare som barnet vistas tillsammans med i det skyddade boendet har fått ensam vårdnad om barnet
eller om nämnden har fattat beslut om barnets placering i skyddat
boende med stöd av betänkandets förslag till ny bestämmelse i 6 kap.
13 a § föräldrabalken. Även i det fall som vårdnadshavaren själv
väljer att avsluta sin placering i det skyddade boendet finns skäl för
att låta den omedelbara placeringen upphöra. Den fjärde strecksatsen
anger vilka av LVU:s bestämmelserna om offentligt biträde som ska
gälla i mål och ärenden om omedelbar placering.
37 § Vid handläggning i kammarrätten av andra mål enligt denna lag än mål
om omedelbart omhändertagande, omedelbar placering i skyddat boende och
tillfälligt flyttningsförbud ska nämndemän ingå i rätten.

Paragrafen behandlas i avsnitt 3.1.2.
Bestämmelsen anger när nämndemän ska ingå i handläggningen
av LVU-mål i kammarrätt. Genom ändringen slås fast att när mål om
omedelbar placering i skyddat boende handläggs i kammarrätt ska
nämndemän inte ingå i rätten. Paragrafen har även ändrats språkligt.
40 § Beslut om omedelbart omhändertagande, om omedelbar placering i
skyddat boende, om förebyggande insatser eller om tillfälligt flyttningsförbud gäller omedelbart.
Andra beslut av socialnämnden enligt denna lag gäller omedelbart, om
nämnden inte förordnar något annat.
Rätten får förordna att andra beslut som rätten har meddelat ska gälla
omedelbart.

Paragrafen behandlas i avsnitt 3.1.2.
Bestämmelsen reglerar vilka beslut enligt LVU som gäller omedelbart. Ändringen i paragrafens första stycke slår fast att ett beslut
om omedelbar placering i skyddat boende gäller omedelbart. Ändringen i paragrafens tredje stycke är endast språklig.
Ikraftträdandebestämmelse
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.
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Bestämmelsen behandlas i avsnitt 4.
Av bestämmelsen framgår att lagen ska träda i kraft den 1 januari
2022.

6.4

Förslaget till lag om ändring i lagen (1993:387)
om stöd och service till vissa funktionshindrade

16 d § En kommun har ansvar enligt denna lag gentemot en person som till
följd av ett beslut av kommunen är bosatt i en annan kommun i
1. familjehem, stödboende, skyddat boende eller hem för vård eller
boende enligt 6 kap. socialtjänstlagen (2001:453),
2. särskild boendeform för äldre människor enligt 5 kap. 5 § andra eller
tredje stycket eller 7 kap. 1 § första stycket 2 socialtjänstlagen, eller
3. bostad med särskild service enligt 5 kap. 7 § tredje stycket eller 7 kap.
1 § första stycket 2 socialtjänstlagen.

Paragrafen behandlas i avsnitt 3.3.
Paragrafen anger i vilka situationer som en kommun behåller ansvaret för en persons rätt till insatser enligt lagen när en kommun i
en annan kommun har verkställt ett beslut om någon av de
boendeinsatser enligt socialtjänstlagen som anges i paragrafens
första till tredje punkt.
Ändringen i paragrafens första stycke första punkt utökar kommunens ansvar för LSS-insatser till att även gälla när en person till följd
av kommunens beslut är bosatt i ett skyddat boende i en annan kommun.
Ikraftträdandebestämmelse
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

Bestämmelsen behandlas i avsnitt 4.
Av bestämmelsen framgår att lagen ska träda i kraft den 1 januari
2022.
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Förslaget till lag om ändring i socialtjänstlagen
(2001:453)

7 kap.
1 § Ett bolag, en förening, en samfällighet, en stiftelse eller en enskild individ får inte utan tillstånd av Inspektionen för vård och omsorg yrkesmässigt
bedriva
1. verksamhet i form av stödboende, skyddat boende eller hem för vård
eller boende enligt 6 kap.,
2. verksamhet i form av boenden som motsvarar dem som avses i 5 kap.
5 § andra och tredje styckena eller 5 kap. 7 § tredje stycket,
3. verksamhet i form av hem för viss annan heldygnsvård,
4. verksamhet i form av hem eller öppen verksamhet för vård under en
begränsad del av dygnet, oavsett var verksamheten bedrivs,
5. verksamhet som har till uppgift att till socialnämnden föreslå familjehem och jourhem till barn samt som lämnar stöd och handledning till
sådana hem som tar emot barn, eller
6. hemtjänst.
Kommun och region som driver verksamhet som avses i första stycket
1–4 ska anmäla denna verksamhet till Inspektionen för vård och omsorg
innan verksamheten påbörjas.

Paragrafen, vars förslag till övergångsbestämmelse behandlas nedan
i denna promemoria, behandlas i betänkandet och i avsnitt 4.
Paragrafen reglerar vilka former av socialtjänstverksamhet som
kräver tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg för att få bedrivas av de privata aktörer som anges i paragrafen. Genom ändringen i första stycket första punkten införs en tillståndsplikt för verksamhet i form av skyddat boende.
10 kap.
4 § Uppdrag att besluta på socialnämndens vägnar får ges endast åt en särskild avdelning som består av ledamöter eller ersättare i nämnden i ärenden
som är en uppgift för nämnden enligt 6 kap. 6, 6 a, 6 b, 8 och 11 a-13 §§
denna lag, 4 och 6 §§, 11 § första och andra styckena, 13 §, 14 § tredje stycket, 21, 22, 24, 26, 27 och 43 §§ lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser
om vård av unga samt 11 och 13 §§ lagen (1988:870) om vård av missbrukare
i vissa fall.

Paragrafen behandlas i avsnitt 3.1.2.
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Paragrafen anger vilka av nämndens beslut enligt socialtjänstlagen, LVU och lagen om vård av missbrukare i vissa fall som socialnämnden vid delegering endast får delegera till förtroendevalda. Av
ändringen i paragrafen följer att begränsningen också ska gälla för
beslut om omedelbar placering i skyddat boende.
12 kap.
10 § Från socialtjänsten ska utan hinder av sekretess lämnas
1. uppgifter om huruvida någon vistas i ett hem för vård eller boende,
skyddat boende, stödboende eller familjehem, om uppgifterna för särskilt
fall begärs av en domstol, en åklagarmyndighet, Polismyndigheten,
Säkerhetspolisen, Kronofogdemyndigheten eller Skatteverket,
2. uppgifter som behövs i ett ärende hos Skatteverket om skyddad folkbokföring enligt 16 § folkbokföringslagen (1991:481),
3. uppgifter om en studerande som behövs för prövning av ett ärende
om att avskilja denne från högskoleutbildning eller polisprogrammet.

Paragrafen behandlas i avsnitt 3.2.
Paragrafen ändras på så sätt att första och andra styckena tas bort.
Ändringarna innebär att de tidigare hänvisningarna till bestämmelser
i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), förkortad OSL, tas
bort. Hänvisningarna upplyste om att vissa bestämmelser i OSL var
tillämpliga. Att hänvisningen tagits bort innebär inte någon ändring
i sak beträffande de bestämmelsernas tillämpning.
Ändringen i tredje stycket första punkten slår fast att offentlighetsoch sekretesslagens bestämmelser om socialtjänstsekretess inte gäller uppgifter om huruvida någon vistas i ett skyddat boende om uppgifterna begärs av en domstol, en åklagarmyndighet, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Kronofogdemyndigheten eller Skatteverket
för ett särskilt fall.
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelse
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.
2. Ett bolag, en förening, en samfällighet, en stiftelse eller en enskild individ
som före ikraftträdandet påbörjat verksamhet i form av sådant skyddat boende
som avses i 7 kap. 1 § första stycket 1, ska senast den 1 mars 2022 ansöka om
tillstånd enligt denna lag för att få fortsätta bedriva verksamheten. Påbörjad
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verksamhet utan tillstånd får endast fortsätta fram till dess att ett slutligt beslut
i tillståndsärendet fått laga kraft.

Paragraferna behandlas i avsnitt 4.
Av ikraftträdandebestämmelsen framgår att lagen ska träda i kraft
den 1 januari 2022.
Av övergångsbestämmelsen följer att ett bolag, en förening, en
samfällighet, en stiftelse eller en enskild individ som påbörjat verksamhet i form av skyddat boende före det att lagändringen om tillståndsplikt trätt i kraft senast den 1 mars 2022 måste ansöka om tillstånd enligt SoL för att få fortsätta bedriva verksamheten. Av övergångsbestämmelsen följer också att en verksamhet som påbörjats
utan tillstånd endast får fortsätta fram till dess att ett slutligt beslut
i tillståndsärendet fått laga kraft.

6.6

Förslaget till lag om ändring i offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400)

18 kap.
Skyddade boenden
Adressuppgifter
7 a § Sekretess gäller hos kommun eller region för uppgift om adress till hem
för vård eller boende enligt 6 kap. 1 § 2 socialtjänstlagen (2001:453) som bedriver verksamhet som motsvarar skyddat boende eller skyddat boende enligt
6 kap. 1 a § socialtjänstlagen om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan
att syftet med verksamheten skadas.
Sekretess gäller även för uppgift om beteckning på fastighet där verksamhet
bedrivs i form av sådana boenden som avses i första stycket. Sekretess gäller
också för uppgift om tomträtt i fastighet där sådan verk-samhet bedrivs.
För uppgift i en allmän handling gäller sekretess i högst 40 år.

Paragrafen och rubrikerna närmast före paragrafen, som är nya, behandlas i avsnitt 3.3.
Paragrafen innebär att kommuner och region i vissa fall ska
sekretessbelägga adressuppgifter, uppgifter om fastighetsbeteckning
och uppgifter om tomträtt i fastighet för verksamhet som bedriver
verksamhet i form av skyddat boende eller hem för vård eller boende
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vars verksamhet motsvarar skyddat boende. Med ett sådant hem för
vård eller boende avses ett hem för vård eller boende som har
tillstånd att bedriva verksamhet i form av hem för vård eller boende
enligt 7 kap. 1 § första stycket 1 SoL och har en verksamhetsinriktning som är skyddat boende. Skyldigheten gäller oavsett i vilket
sammanhang som uppgifterna förekommer hos kommunen eller
regionen. Bestämmelsen är utformad med ett omvänt skaderekvisit
vilket innebär att utgångspunkten är att uppgifterna omfattas av
sekretess.
Av andra stycket framgår att sekretessen för uppgifterna i en
allmän handling ska gälla i högst 40 år.
Sekretessbrytande bestämmelse
7 b § Sekretess enligt 7 a § hindrar inte att uppgift lämnas från en kommun
eller en region till en socialnämnd om uppgiften kan antas ha betydelse för
socialnämndens verkställighet av beslut om placering av enskild i sådana boenden som avses i 7 a § första stycket.

Paragrafen och rubriken närmast före paragrafen, som är nya, behandlas i avsnitt 3.3.
Bestämmelsen gör det möjligt att bryta sekretessen för uppgifter
om adress, fastighetsbeteckning och tomträtt i fastighet som sekretessbelagts med stöd av förslaget till ny 7 a §, om ett brytande av
sekretessen kan antas ha betydelse för en socialnämnds verkställighet av ett beslut i ett individärende där en enskild placeras i ett skyddat boende. Exempel på sådana situationer kan vara uppgiftslämnande i samband med upphandlingar, om upphandlingen görs av en annan nämnd än den socialnämnd som ska fatta och verkställa beslut
om placering i skyddat boende, om flera kommuner gemensamt
upphandlar skyddade boenden eller kommunen av säkerhetsskäl
behöver verkställa ett beslut om placering i skyddat boende utanför
den egna kommunen eller i ett skyddat boende som kommunen har
ingått ramavtal med.
26 kap.
7 § Sekretessen enligt 1 § gäller inte
1. beslut om omhändertagande av en enskild,
2. beslut om vård utan samtycke,
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3. beslut om omedelbar placering i skyddat boende,
4. beslut om sluten ungdomsvård,
5. beslut i ärende om klagomål mot kommunal hälso- och sjukvård eller
dess personal, eller
6. beslut i ärende enligt 8 kap. patientsäkerhetslagen (2010:659).
Sekretessen enligt 1 och 4 §§ gäller inte beslut i fråga om omhändertagande eller återlämnande av personakt.

Paragrafen behandlas i avsnitt 3.2.
Bestämmelsen anger för vilka myndighetsbeslut som socialtjänstsekretessen enligt 1 § inte gäller. Ändringen i första stycket tredje
punkten innebär att socialtjänstsekretessen inte ska gälla för beslut
om omedelbar placering i skyddat boende. Precis som i fråga om
övriga beslut som anges i 7 § är det dock bara själva beslutet och
skälen för beslutet som inte omfattas av sekretess. Sekretess kan
därför fortfarande gälla för andra uppgifter i det ärende som beslutet
gäller.
Övriga ändringar i paragrafens första stycke är endast redaktionella.
15 § Den tystnadsplikt som följer av 5, 13, 13 a och 14 a §§ inskränker
rätten enligt 1 kap. 1 och 7 §§ tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och
10 §§ yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter.
Den tystnadsplikt som följer av 1, 3, 4, 6 och 10 a §§ inskränker rätten
att meddela och offentliggöra uppgifter, när det är fråga om uppgift om
annat än verkställigheten av beslut om omhändertagande, beslut om omedelbar placering i skyddat boende, beslut om vård utan samtycke eller beslut om
sluten ungdomsvård.

Paragrafen behandlas i avsnitt 3.2.
Bestämmelsen reglerar i vilka situationer den grundlagsskyddade
meddelarfriheten enligt tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen inskränks genom OSL:s bestämmelser om socialtjänstsekretess, kommunal bostadsförmedling, adoption, m.m. Ändringen i paragrafens första stycke slår fast att meddelarfriheten inte
gäller i fråga om uppgifter hos myndighet som utövar särskild tillsyn
över socialnämndens verksamhet, dvs. hos Inspektionen för vård
och omsorg, för adressuppgift eller uppgift om beteckning på fastighet eller uppgift om tomträtt i fastighet där verksamhet bedrivs i
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form av skyddat boende eller i form av hem för vård eller boende
som bedriver verksamhet som motsvarar skyddat boende.
Genom ändringen i paragrafens andra stycke inskränks meddelarfriheten beträffande uppgifter om socialnämndens beslut om omedelbar placering i skyddat boende, såvida det inte gäller uppgifter om
verkställigheten av ett sådant beslut.
Ikraftträdandebestämmelse
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

Bestämmelsen behandlas i avsnitt 4.
Av bestämmelsen framgår att lagen ska träda i kraft den 1 januari
2022.

6.7

Förslaget till lag om ändring i skollagen
(2010:800)

17 kap.
1 § I detta kapitel finns
– allmänna bestämmelser (2–15 a §§),
– bestämmelser om utbildning på introduktionsprogram vid en
gymnasieskola med offentlig huvudman (16–27 §§), och
– bestämmelser om utbildning på introduktionsprogram vid en
fristående gymnasieskola (28–36 §§).

I paragrafen anges innehållet i kapitlet.
Ändringen i den första strecksatsen föranleds av att det införs en
ny paragraf under mellanrubriken allmänna bestämmelser
15 a § En elev som på grund av placering i ett hem för vård eller boende enligt
6 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) eller i ett skyddat boende enligt 6 kap.
1 a § samma lag flyttar från kommunen eller samverkansområdet för utbildningen, har rätt att fullfölja utbildningen på ett påbörjat introduktionsprogram
eller på ett annat introduktionsprogram hos den kommun eller i det
samverkansområde där hemmet eller boendet finns. Utbildningen ska i ett
sådant fall fullföljas enligt den nya huvudmannens utbildningsplan och en ny
individuell studieplan.
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Under de förutsättningar som anges i 29 och 30 §§ har eleven rätt att
fullfölja utbildningen hos en huvudman för en fristående gymnasieskola enligt
den huvudmannens utbildningsplan och en ny individuell studieplan.
En elev som påbörjat ett introduktionsprogram hos en huvudman och som
efter en avslutad placering i ett hem för vård eller boende eller i ett skyddat
boende återvänder till hemkommunen har rätt att fullfölja utbildningen på
programmet eller på ett annat introduktionsprogram hos hemkommunen eller
i hemkommunens samverkansområde enligt hemkommunens utbildningsplan
och en ny individuell studieplan.

Paragrafen, som är ny, kompletterar 15 § och innehåller bestämmelser om rätten att fullfölja utbildning på ett introduktionsprogram
för elever som vistas i ett hem för vård eller boende enligt 6 kap. 1 §
socialtjänstlagen eller i ett skyddat boende enligt 6 kap. 1 a § samma
lag i en annan kommun än hemkommunen. Paragrafen behandlas i
avsnitt 3.5.
I första stycket anges att en elev som har påbörjat ett introduktionsprogram i en kommun och som på grund av placering i ett hem
för vård eller boende eller i ett skyddat boende flyttar från kommunen eller samverkansområdet för utbildningen har rätt att fullfölja utbildningen i vistelsekommunen. Det är den nya huvudmannens utbildningsplan och en ny individuell studieplan som ska
gälla för den fortsatta utbildningen. Bestämmelser om utbildningsplan och individuell studieplan finns i 7 §. Rätten att fullfölja utbildningen gäller såväl på det påbörjade introduktionsprogrammet som
på ett annat introduktionsprogram. Denna rätt gäller i första hand
hos den nya vistelsekommunen eftersom bara kommuner har ett
ansvar för att erbjuda alla behöriga ungdomar i kommunen introduktionsprogram.
En elev har dock enligt andra stycket rätt att fullfölja utbildningen
hos en enskild huvudman under de förutsättningar som anges i
29 och 30 §§. Det innebär att en huvudman för en fristående
gymnasieskola som anordnar yrkesintroduktion, individuellt alternativ eller språkintroduktion är skyldig att ta emot en elev till utbildningen, om huvudmannen och elevens hemkommun har kommit
överens om det bidrag som kommunen ska betala för utbildningen.
När det gäller programinriktat val som har utformats för en grupp
elever är huvudmannen skyldig att ta emot så många elever som har
rätt till den sökta utbildningen och som det finns platser för. Detta
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gäller dock inte en elev i behov av särskilt stöd, om hemkommunen
har beslutat att inte lämna bidrag för eleven i form av tilläggsbelopp.
Av tredje stycket framgår att en elev som har påbörjat ett introduktionsprogram hos en huvudman och, som efter att en placering i
ett hem för vård eller boende eller i ett skyddat boende upphört,
återvänder till sin hemkommun har rätt att fullfölja utbildningen på
programmet eller på ett annat introduktionsprogram hos hemkommunen eller i hemkommunens samverkansområde. Detta gäller
oavsett om huvudmannen för den påbörjade utbildningen är
hemkommunen, vistelsekommunen eller en enskild huvudman. Det
är hemkommunens utbildningsplan och en ny individuell studieplan
som gäller för den fortsatta utbildningen.
19 § En kommun eller en region som anordnar programinriktat val som har
utformats för en grupp elever eller yrkesintroduktion som har utformats
för en grupp elever ska ta emot alla de behöriga sökande till utbildningen
som hör hemma i kommunen eller samverkansområdet för utbildningen.
En elev som vistas i kommunen eller samverkansområdet för utbildningen på grund av placering i ett sådant hem för vård eller boende som
avses i 6 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) eller i ett skyddat boende enligt
6 kap. 1 a § samma lag ska vid beslut om mottagande enligt första stycket
jämställas med den som är hemmahörande i kommunen eller samverkansområdet för utbildningen.
Om det finns platser över på utbildningen, sedan alla sökande som ska
tas emot enligt första och andra styckena har antagits, får kommunen eller
regionen ta emot andra behöriga sökande till utbildningen.

I paragrafen finns bestämmelser om en kommuns eller regions
skyldighet mottagande till programinriktat val som har utformats
för en grupp elever eller yrkesintroduktion som har utformats för en
grupp elever. Paragrafen behandlas i avsnitt 3.5.
Ändringen i andra stycket innebär att en elev som vistas i kommunen eller i samverkansområdet för utbildningen på grund av placering i ett skyddat boende enligt socialtjänstlagen, på motsvarande
sätt som gäller för en elev som vistas i ett hem för vård eller boende,
ska jämställas med den som är hemmahörande i kommunen eller i
samverkansområdet, när kommunen fattar beslut om mottagande
till utbildningen (jfr propositionen Utbildning för elever i samhällsvård och på sjukhus [prop. 2014/15:43 s. 55 f.]). Eleven får alltså
konkurrera om de platser som finns på utbildningen i vistelse-

110

799

Ds

Författningskommentar

kommunen på lika villkor som de som är hemmahörande i
kommunen. En förutsättning för det är dock att eleven är behörig
till programmet. Utöver de gemensamma behörighetsvillkoren för
gymnasieskolan i 15 kap. 5 och 6 §§ finns bestämmelser om
behörighet i 10 och 11 §§. Bestämmelser om interkommunal
ersättning finns i 26 a §.
21 a § En kommun som anordnar sådan utbildning som avses i 21 § första
stycket ska ta emot ungdomar som uppfyller behörighetsvillkoren för respektive utbildning om de på grund av placering i ett sådant hem för vård
eller boende som avses i 6 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) eller i ett
skyddat boende enligt 6 kap. 1 a § samma lag vistas i kommunen eller samverkansområdet för utbildningen. Det gäller också för en region som anordnar sådan utbildning som avses i 21 § andra stycket.

Paragrafen innehåller bestämmelser om när en kommun i vissa fall
är skyldig att ta emot ungdomar som inte är hemmahörande i kommunen till vissa introduktionsprogram i gymnasieskolan. Paragrafen
behandlas i avsnitt 3.5.
En kommun som anordnar programinriktat val som har utformats för en enskild elev, yrkesintroduktion som har utformats för
en enskild elev, individuellt alternativ eller språkintroduktion får enligt 21 § första stycket ta emot ungdomar som uppfyller behörighetsvillkoren för respektive utbildning även om de inte kommer från
kommunen. Ändringen i paragrafen innebär att en kommun som
anordnar sådan utbildning som anges i 21 § första stycket är skyldig
att ta emot ungdomar som uppfyller behörighetsvillkoren om de på
grund av placering i ett skyddat boende enligt socialtjänstlagen vistas
i kommunen eller i samverkansområdet för utbildningen, på motsvarande sätt som gäller för ungdomar som är placerade i ett hem för
vård eller boende. Det gäller också för en region som anordnar programinriktat val som har utformats för en enskild elev, yrkesintroduktion som har utformats för en enskild elev eller individuellt
alternativ. Utöver de gemensamma behörighetsvillkoren för gymnasieskolan i 15 kap. 5 och 6 §§ finns bestämmelser om behörighet i
10–12 §§. Bestämmelser om interkommunal ersättning finns i 26 a §.
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19 kap.
40 a § En kommun eller en region ska ta emot en elev på ett individuellt
program om
1. eleven vistas i kommunen eller samverkansområdet för utbildningen
på grund av placering i ett sådant hem för vård eller boende som avses i
6 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) eller i ett skyddat boende enligt 6 kap.
1 a § samma lag, och
2. hemkommunen har bedömt att eleven inte kan följa undervisningen
på ett nationellt program.

Paragrafen innehåller bestämmelser om när en kommun eller en region ska ta emot en elev på ett individuellt program i gymnasiesärskolan. Paragrafen behandlas i avsnitt 3.5.
Ändringen i första punkten innebär att kommunen eller regionen
ska ta emot en elev om eleven vistats i kommunen eller i samverkansområdet för utbildningen på grund av placering i ett skyddat boende
enligt socialtjänstlagen, på motsvarande sätt som gäller för en elev
som vistas i ett hem för vård eller boende. En förutsättning är att
hemkommunen har bedömt att eleven inte kan följa undervisningen
på ett nationellt program i gymnasiesärskolan, vilket framgår av
andra punkten. Bestämmelser om interkommunal ersättning finns i
44 a §.
Ikraftträdandebestämmelse
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

Bestämmelsen behandlas i avsnitt 4.
Av bestämmelsen framgår att lagen ska träda i kraft den 1 januari
2022.
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Departementsserien 2020
Kronologisk förteckning

1. Ett nytt brott om olovlig befattning
med betalningsinstrument. Genomförande av non-cash-direktivet. Ju.
2. Uppenbart ogrundade ansökningar
och fastställande av säkra ursprungsländer. Ju.
3. Konkurrensverkets befogenheter. N.
4. Klimatdeklaration för byggnader. Fi.
5. Kompletterande bestämmelser
till utträdesavtalet mellan Förenade
kungariket och EU i fråga om
medborgarnas rättigheter. Ju.
6. Material och produkter avsedda att
komma i kontakt med livsmedel. N.
7. Inkomstpensionstillägg. S.
8. En ny växtskyddslag. N.
9. Utökad målgrupp för Allmänna
arvsfonden. S.
10. Ny lag om källskatt på utdelning. Fi.
11. Säkerhetsskyddsreglering för Regeringskansliet, utlandsmyndigheterna
och kommittéväsendet. Ju.
12. Registrering av kontantkort, m.m. Ju.
13. Stärkt skydd för vissa geografiska
beteckningar och ändringar i den
känneteckensrättsliga regleringen av
ond tro. Ju.
14. Genomförande av arbetsvillkors
direktivet. A.
15. Reglering av undersköterskeyrket
– kompetenskrav och övergångsbestämmelser. S.
16. Stärkt barnrättsperspektiv för barn
i skyddat boende – förslag till
bestämmelser rörande bl.a. omedelbar
placering, sekretess och skolgång. S.
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Systematisk förteckning

Arbetsmarknadsdepartementet
Genomförande av arbetsvillkorsdirektivet.
[14]

Reglering av undersköterskeyrket
– kompetenskrav och övergångsbestämmelser. [15]
Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat
boende – förslag till bestämmelser
rörande bl.a. omedelbar placering,
sekretess och skolgång. [16]

Finansdepartementet
Klimatdeklaration för byggnader. [4]
Ny lag om källskatt på utdelning. [10]
Justitiedepartementet
Ett nytt brott om olovlig befattning med
betalningsinstrument. Genomförande
av non-cash-direktivet. [1]
Uppenbart ogrundade ansökningar
och fastställande av säkra ursprungsländer. [2]
Kompletterande bestämmelser
till utträdesavtalet mellan Förenade
kungariket och EU i fråga om
medborgarnas rättigheter. [5]
Säkerhetsskyddsreglering för Regeringskansliet, utlandsmyndigheterna
och kommittéväsendet. [11]
Registrering av kontantkort, m.m. [12]
Stärkt skydd för vissa geografiska
beteckningar och ändringar i den
känneteckensrättsliga regleringen
av ond tro. [13]
Näringsdepartementet
Konkurrensverkets befogenheter. [3]
Material och produkter avsedda att komma
i kontakt med livsmedel. [6]
En ny växtskyddslag. [8]
Socialdepartementet
Inkomstpensionstillägg. [7]
Utökad målgrupp för Allmänna
arvsfonden. [9]
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1 (1)
Dokumentnamn

Förslag till beslut
Datum

Diarienummer

2020-09-30

KS 2020/25

Godkännande av entledigande och val av ny ersättare till
utskottet samhällsbyggnad
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna Emma Lokanders (M) begäran om entledigande från sitt
uppdrag som ersättare i utskottet samhällsbyggnad från och med 3
november 2020, samt
att under förutsättning att kommunfullmäktige väljer Xxx Xxx (X) till ny
ersättare i kommunstyrelsen, välja Xxx Xxx (X) till ny ersättare i utskottet
samhällsbyggnad under perioden 4 november 2020 till och med 31
december 2022.
Sammanfattning av ärendet

Emma Lokander har den 30 september 2020 lämnat in en begäran om
entledigande från sitt uppdrag som ersättare i utskottet samhällsbyggnad.
Beslutsunderlag




Inkommen begäran om entledigande
Nominering från gruppledare

Beslutet skickas till





Berörda ledamöter
Sekretariatet
Lönecentrum
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1 (1)
Dokumentnamn

Förslag till beslut
Datum

Diarienummer

2020-10-12

KS 2020/25

Godkännande av entledigande och val av ny ersättare i
kommunala rådet för funktionshinderfrågor
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna Roland Malmgrens begäran om entledigande från sitt
uppdrag som ersättare i kommunala råder för funktionshinderfrågor, samt
att till nu ersättare i kommunala råder för funktionshinderfrågor under
perioden 21 oktober 2020 till och med 31 december 2022 välja Daniel
Blomstedt.
Sammanfattning av ärendet

Roland Malmgren inkom den 11 oktober 2020 med en begäran om
entledigande från sitt uppdrag i kommunala rådet för
funktionshinderfrågor.
Beslutsunderlag





Begäran om entledigande
Nominering från Diabetesföreningen
Förslag till beslut

Beslutet skickas till






Berörda representanter/ersättare
Ledningsstöd
Lönecentrum
Diabetesföreningen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-10-06

§ 68
Dnr 2020/462

Teckningsrätt avseende kommunens bankkonton,
bankgirokonton, plusgirokonton och checkräkningar
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Sara Sjödal (C),
kommunstyrelsens vice ordförande Emma Lokander (M),
kommundirektör Randi Graungaard, ekonomichef Veikko Niemi,
redovisningschef Tony Borselius, ekonom Lena Asplund, ekonom Linda
Grundin, ekonomiassistent Agneta Rostedt, ekonomiassistent Åsa
Andersson, ekonomiassistent Sarah Olsson och ekonomiadministratör Mats
Mattsson att två i förening underteckna order om utbetalningar från
kommunens bankkonton, bankgirokonton, plusgirokonton och
checkräkningar,
att beslutet träder i kraft med omedelbar verkan, samt
att tidigare beslut enligt kommunstyrelsen § 44/2020 upphör att gälla från
samma datum.
Sammanfattning av ärendet

Med anledning av förändringar på tjänster i kommunens verksamhet
behöver beslutet revideras.
Barnrättskonsekvenser

Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av
beslutet.
Beslutsunderlag




Beslut utskottet kommunstyrelsens arbetsutskott §44/2020
Handläggarens tjänsteutlåtande

Beslutet skickas till



Ekonomienheten

Ordförande sign

Justerare sign
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Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2020-09-17

KS 2020/462

Teckningsrätt avseende kommunens bankkonton,
bankgirokonton, plusgirokonton och checkräkningar
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Sara Sjödal (C),
kommunstyrelsens vice ordförande Emma Lokander (M),
kommundirektör Randi Graungaard, ekonomichef Veikko Niemi,
redovisningschef Tony Borselius, ekonom Lena Asplund, ekonom Linda
Grundin, ekonomiassistent Agneta Rostedt, ekonomiassistent Åsa
Andersson, ekonomiassistent Sarah Olsson och ekonomiadministratör Mats
Mattsson att två i förening underteckna order om utbetalningar från
kommunens bankkonton, bankgirokonton, plusgirokonton och
checkräkningar,
att beslutet träder i kraft med omedelbar verkan,
att tidigare beslut enligt kommunstyrelsen § 44/2020 upphör att gälla från
samma datum.
Sammanfattning av ärendet

Med anledning av förändringar på tjänster i kommunens verksamhet
behöver beslutet revideras.
Barnrättskonsekvenser

Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av
beslutet.
Beslutsunderlag




Beslut utskottet kommunstyrelsens arbetsutskott §44/2020
Handläggarens tjänsteutlåtande

Beslutet skickas till



Ekonomienheten

Ordförande sign

Justerare sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-10-06

§ 69
Dnr 2020/694

Bemyndigande underteckna handlingar
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen beslutar
att utse nedanstående personer och ersättare för dessa med bemyndigande
att underteckna handlingar enligt nedan från och med den 1 oktober 2020,
samt
att tidigare beslut enligt kommunstyrelsen § 162/2019 upphör att gälla från
och med den 1 oktober 2020.
Undertecknande av avtal, kontrakt, köpebrev och övriga handlingar
som krävs för verkställighet av kommunfullmäktiges och
kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens ordförande Sara Sjödal eller vice ordförande Emma
Lokander i förening med kommundirektör Randi Graungaard eller
ekonomichef Veikko Niemi.
Undertecknande av avtal, kontrakt, köpebrev och övriga handlingar
inom verksamhetsområdena som krävs för verkställighet av
kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens ordförande Sara Sjödal eller vice ordförande Emma
Lokander i förening med kommundirektör Randi Graungaard, chef
Medborgarservice Lars Ingeberg, för verksamhetsområde samhällsbyggnad
chef samhällsbyggnadsenheten Thomas Kihlström.
Undertecknande av avtal, kontrakt, köpebrev och övriga handlingar
inom respektive blocks/enhets verksamhetsområde som krävs för
verkställighet av beslut och uppdrag, inklusive budget/verksamhetsplan
och ledningskontrakt.
Kommundirektör Randi Graungaard
Chef Medborgarservice Lars Ingeberg
Personalchef Eva Berggård Nygren
Verksamhetschef utbildning Per Angemo
Verksamhetschef vård- och omsorg Helena Carlsson
Verksamhetschef individ- och familjeomsorg Mikael Sjöberg
T.f. verksamhetschef kultur- och fritid Lena Fransson
Ekonomichef Veikko Niemi
Ordförande sign

Justerare sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-10-06
Undertecknande av lånehandlingar, borgensåtaganden och skuldebrev
Kommunstyrelsens ordförande Sara Sjödal eller vice ordförande Emma
Lokander i förening med kommundirektör Randi Graungaard eller
ekonomichef Veikko Niemi eller redovisningschef Tony Borselius.
Undertecknande av kollektivavtal
Kommunstyrelsens ordförande Sara Sjödal eller vice ordförande Emma
Lokander i förening med kommundirektör Randi Graungaard eller
personalchef Eva Berggård Nygren.
Undertecknande av pensionsbrev
Kommunstyrelsens ordförande Sara Sjödal eller vice ordförande Emma
Lokander i förening med personalchef Eva Berggård Nygren eller
personalassistent Pia Andersson.
Undertecknande av beställningsskrivelser och eventuella kontrakt samt
övriga ärenden enligt beslut om upphandling av kommunstyrelsens
arbetsutskott
Kommunstyrelsens ordförande Sara Sjödal eller vice ordförande Emma
Lokander i förening med upphandlingschef Ulf Sandell eller
kommun- och upphandlingsjurist Jenny Ljungvall Cardoso eller chef
Medborgarservice Lars Ingeberg.
Undertecknande av externa hyresavtal
Kommundirektör Randi Graungaard eller ekonomichef Veikko Niemi.
Med externa hyresavtal avses hyresvärdar utanför kommunkoncernen.
Behovet och avtalsförslaget ska först stämmas av med fastighetsägaren.
Sammanfattning av ärendet

Med anledning av förändringar på tjänster i kommunens verksamhet
revideras vilka som har bemyndigande att underteckna handlingar.
Beslutsunderlag



Handläggarens tjänsteutlåtande

Beslutet skickas till









Kommundirektör
Verksamhetschef Utbildning
Verksamhetschef IFO
Verksamhetschef kultur och fritid
Ekonomienheten
Upphandlingsenheten
Fastighetssamordnaren

Ordförande sign

Justerare sign
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Dokumentnamn

Förslag till beslut
Datum

Diarienummer

2020-09-07

KS 2020/694

Bemyndigande att underteckna handlingar
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att utse nedanstående personer och ersättare för dessa med bemyndigande
att underteckna handlingar enligt nedan från och med den 1 oktober 2020,
att tidigare beslut enligt kommunstyrelsen § 162/2019 upphör att gälla från
och med den 1 oktober 2020.
Undertecknande av avtal, kontrakt, köpebrev och övriga handlingar
som krävs för verkställighet av kommunfullmäktiges och
kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens ordförande Sara Sjödal eller vice ordförande Emma
Lokander i förening med kommundirektör Randi Graungaard eller
ekonomichef Veikko Niemi.
Undertecknande av avtal, kontrakt, köpebrev och övriga handlingar
inom verksamhetsområdena som krävs för verkställighet av
kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens ordförande Sara Sjödal eller vice ordförande Emma
Lokander i förening med kommundirektör Randi Graungaard, chef
Medborgarservice Lars Ingeberg, för verksamhetsområde samhällsbyggnad
chef samhällsbyggnadsenheten Thomas Kihlström.
Undertecknande av avtal, kontrakt, köpebrev och övriga handlingar
inom respektive blocks/enhets verksamhetsområde som krävs för
verkställighet av beslut och uppdrag, inklusive
budget/verksamhetsplan och ledningskontrakt.
Kommundirektör Randi Graungaard
Chef Medborgarservice Lars Ingeberg
Personalchef Eva Berggård Nygren
Verksamhetschef utbildning Per Angemo
Verksamhetschef vård- och omsorg Helena Carlsson
Verksamhetschef individ- och familjeomsorg Mikael Sjöberg
T.f. verksamhetschef kultur- och fritid Lena Fransson
Ekonomichef Veikko Niemi
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Undertecknande av lånehandlingar, borgensåtaganden och skuldebrev
Kommunstyrelsens ordförande Sara Sjödal eller vice ordförande Emma
Lokander i förening med kommundirektör Randi Graungaard eller
ekonomichef Veikko Niemi eller redovisningschef Tony Borselius.
Undertecknande av kollektivavtal
Kommunstyrelsens ordförande Sara Sjödal eller vice ordförande Emma
Lokander i förening med kommundirektör Randi Graungaard eller
personalchef Eva Berggård Nygren.
Undertecknande av pensionsbrev
Kommunstyrelsens ordförande Sara Sjödal eller vice ordförande Emma
Lokander i förening med personalchef Eva Berggård Nygren eller
personalassistent Pia Andersson.
Undertecknande av beställningsskrivelser och eventuella kontrakt
samt övriga ärenden enligt beslut om upphandling av
kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens ordförande Sara Sjödal eller vice ordförande Emma
Lokander i förening med upphandlingschef Ulf Sandell eller
kommun- och upphandlingsjurist Jenny Ljungvall Cardoso eller chef
Medborgarservice Lars Ingeberg.
Undertecknande av externa hyresavtal
Kommundirektör Randi Graungaard eller ekonomichef Veikko Niemi.
Med externa hyresavtal avses hyresvärdar utanför kommunkoncernen.
Behovet och avtalsförslaget ska först stämmas av med fastighetsägaren.
Sammanfattning av ärendet
Med anledning av förändringar på tjänster i kommunens verksamhet
revideras vilka som har bemyndigande att underteckna handlingar.
Beslutet skickas till
 Kommundirektör
 Verksamhetschef Utbildning
 Verksamhetschef IFO
 Verksamhetschef kultur och fritid
 Ekonomienheten
 Upphandlingsenheten
 Fastighetssamordnaren

I tjänsten
Nicklas Rydgren
Tf. kommunsekreterare
Ledningsstöd
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Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2020-10-07

KS 2020/734

Sammanträdesdagar för år 2021
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslut
att godkänna följande sammanträdesdagar för kommunstyrelsen år 2021:
16 februari, klockan 13:00
23 mars, klockan 13:00
27 april, klockan 13:00
25 maj, klockan 13:00
23 juni, klockan 13:00
7 september, klockan 13:00
19 oktober, klockan 13:00
30 november, klockan 13:00
att beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner
förslag till sammanträdesdagar för kommunfullmäktige år 2021.
Sammanfattning av ärendet

Enheten ledningsstöd har tagit fram ett förslag till sammanträdesdagar för
kommunstyrelsen och dess utskott samt för kommunfullmäktige för år
2021. Förslaget regleras av kommunallagens bestämmelser om sista datum
för budget och årsredovisning samt av kommunfullmäktiges arbetsordning.
Förslaget har tagits fram i samråd med kommunalråd och ekonomienheten
och med hänsyn till Tierps kommuns styrprocess som reglerar ekonomiska
rapporter. Vidare har även förslaget tagit hänsyn till skolornas sport-, påsk
och höstlov och inte föreslagit några sammanträdesdatum under dessa
veckor.
Beslutet för år 2021 ska fastställas av kommunfullmäktige den 3 november
2020 och sammanträdesdagarna kommer då att offentliggöras på Tierps
kommuns hemsida.
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Beslutsunderlag



Handläggarens tjänsteutlåtande

Beslutet skickas till




Webbansvarig ledningsstöd
Alla chefer

I tjänsten
Evelina Håkansson
Utskottssekreterare
Ledningsstöd
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Sammanträdesplan 2021
Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och utskott

Sista datum att lämna in ärende
som ska upp för beslut i utskott

Beredning inför utskott

13/1

29/1

12/12

19/3

20/4

1/6

9/8

20/8

19/1

4/2 IFO BoU

18/2

25/3

26/4

7/6

12/8

26/8 IFO
BoU

9/3

13/4

10/5

21/6

23/8

10/3

14/4

11/5

22/6

24/8

14/9

22/10

25/11

20/9
SHB 21/9

28/10

1/12

4/10

16/11

16/12

5/10

17/11

15/12

Utskottet Arbete och omsorg (AoO)

1/2

Utskottet Barn och ungdom (BoU)

2/2

Kommunstyrelsens arbetsutskott (Ksau)

2/2

9/3

14/4

11/5

22/6

24/8

5/10

16/11

15/12

Utskottet Samhällsbyggnad (Shb)

2/2

9/3

14/4

11/5

22/6

24/8

5/10

16/11

15/12

Sista datum att lämna in delegationsbeslut
som ska anmälas till kommunstyrelsen

2/2

9/3

13/4

11/5

9/6

24/8

5/10

16/11

Kommunstyrelsen

16/2

23/3

27/4

25/5

23/6

7/9

19/10

30/11

Kommunfullmäktige

3/3

7/4

21/9

10/11

14/12

15/2 IFO
BoU

8/6
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Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2020-09-09

KS 2020/50

Återrapportering av organiserade företagsbesök
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att lägga återrapportering av organiserade företagsbesök till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Tierps kommun gör kontinuerligt företagsbesök som genomförs av
tjänstemän från enheten Näringsliv och turism tillsammans med
kommunpolitiker. Målet är att genomföra minst fyra organiserade
företagsbesök i månaden och till varje besök finns ett färdigt frågeformulär
som fylls i.
Syftet med besöken är att företagets tankar, idéer och synpunkter skall
protokollföras och sedan redovisas för kommunstyrelsen för att skapa en
tydligare koppling mellan näringslivet och politiken. Företagen kan själva
anmäla sig på kommunens hemsida och kan då meddela om de önskar att
någon speciell fråga skall diskuteras under mötet eller om en viss funktion
från kommunen skall delta.
Barnrättskonsekvenser

Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av
beslutet.
Beslutsunderlag




Handläggarens tjänsteutlåtande
Sammanställning av organiserade företagsbesök

I tjänsten
Maria Wirström
Administrativ assistent
Ledningsstöd
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Dokumentnamn

Återrapportering
Datum

Diarienummer

2020-10-06

KS 2020/50

Återrapportering om organiserade företagsbesök
Antal företagsbesök: 6 stycken
Namn på företaget: Fastighetsbyrån Tierp
Namn på alla deltagare: Gustav Norlin Fastighetsbyrån
Sara Sjödal, KSO, Viktoria Söderling, oppositionsråd, Lars Ingeberg
Tierps kommun
Datum för besök: 2020-08-27
1. Vilken bransch tillhör företaget: Mäklare
2. Var producerar/erbjuder förtaget: Säljer bostäder, värderar. Men

vi skiljer oss genom att vi jobbar med att anpassa oss efter kunden.
Ser kunden och håller alltid det vi lovar, vi drivs av nöjda kunder.
Vi har eget datasystem och utvecklar med nya tjänster hela tiden
kundanpassat. En digital guide/säljcoach som ska vara tydlig för
kunden vad som händer och när och vad som ska förberedas. Dom
som bor här tycker att kommunen är sen, tar tid, går sakta. Men de
utifrån tycker att kommunen är grym, snabba och skötsamma.
3. Hur många anställda har företaget: 1-9
4. Vilka behov har ert företag idag och hur ser ni på framtiden?
Fler medarbetare, det är svårt. Lite för mycket tv bilder finns som
ger en felaktig bild, det är tufft att vara mäklare. Tierp expanderar,
ser mycket ljust ut, ligger bra geografiskt, Tierps kommun kommer
att växa. Coronaläget har inte förändrat prisläge eller efterfrågan på
villa och bostadsrätt men sommarhus är det högt tryck på och en
förlängd säsong mot tidigare märks. Köpare är fler
förstagångsköpare mest från Stockholm Uppsala. Hållnäshalvön
har stort intresse, i övrigt vid vatten.Annars Tierp, Örbyhus,
Månkarbo, pendlingsläge lockar. Mehedeby lockar mer från Gävle.
Söderfors kommer lite senare pga pendlingsläge.en ingen ort går
dåligt.Boklok kommer att bli bra och kommer att täcka ett behov,
med är största behovet uppnått. Lejonet är ett koncept som lockar
annan målgrupp, lite dyrare boende.
5. Upplever ert företag några tillväxthinder? I så fall vilka? Nej
inga hinder.
6. Vad anser ni är viktigt för att göra Tierps kommun mer
attraktivt för företag? Event som ex 60 plus mässan är bra. Har

inga tråkiga erfarenheter av kommunen, fungerar hur bra som helst.
7. Vilka frågor önskar ni att kommunen ska prioritera för att
underlätta för ert företag? Kommer inte på något, fungerar bra.
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8. Önskar ni några kompletterande företag till kommunen? I så
fall vilka? Inget jag kommer på rak arm, vi har det vi behöver, inget

som saknas. Vi har det bra och vi har stort intresse från Uppsala och
Stockholm.
9.

A. Hur upplever du företagets kontakt med kommunen?

Mycket bra
B. Vad är bra och vad kan förbättras? Mycket bra. Har mest

kontakt gällande bygglov och med Temab. John i kundcenter är
grym!! Fyller sin funktion alla dagar i veckan. Har man pratat med
John behöver man inte prata med någon annan. Temab är också bra
att ha kontakt med.
10. A. Hur vill du få information från kommunen? E-post nyhetsbrev, Fysiska träffar (tex. företagsfrukostar))
B. Kommentarer gällande hur företaget vill få information från
kommunen: Inget!
11. Övrigt: Hör att runt parkgården upplevs stökigt, men vet inte om
det kan vara nåt enstaka tillfälle. Men verkar annars var lugnt och
trevligt läge. Gamla brandstationen informerade Sara om och
beslutsgången.
Namn på företaget: Skytts Affär & Servering
Namn på alla deltagare: Elin Skytt och Mia Westin vd. Sara Sjödal KSO,
Viktoria Söderling oppositionsråd, Linda Ärlig Näringslivssamordnare,
Tierps kommun.
Datum för besök: 2020-09-03
1. Vilken bransch tillhör företaget: Handel
2. Var producerar/erbjuder förtaget: Catering, försäljning, järn/färg,

leksaker, skötare till Q Star, livsmedel, café, verkstad, uthyrning.
3. Hur många anställda har företaget: 1-9
4. Vilka behov har ert företag idag och hur ser ni på framtiden?

Utöka verksamheten – större bredd på produkter och tjänster. Men
också utöka det geografiska försäljningsområdet. Cateringen har de
även i kringliggande kommuner som ex. Älvkarleby. Cateringen
hoppas de på att den fortsätter växa. Bygger sakta men säkert för
framtiden. Ser ljust på framtiden och nya möjligheter öppnas.
Verkstaden är igång – den är väldigt bra. Ingen oro för att hitta rätt
personal. Skulle vara bra om Forsmarks direktbuss från Gävle kan
stanna och har upphämtning vid affären eftersom de har generösa
öppettider och öppnar redan kl. 05.30. De ser även positivt på om
olika bussresor (t ex Viking Line) kan göra stopp/uppsamlingsplats
vid Skytts Affär & Servering. Just nu stannar den bussen vid den
stängda macken som finns ca en km före vilket är synd då den är
stängd
5. Upplever ert företag några tillväxthinder? I så fall vilka? Det
optimala hade varit att de fanns närmare centrum i Karlholm men
så är inte läget just nu och det finns inga planer på att flytta affären.
Skyltningen behöver förbättras - syns man inte, finns man inte. MIa
och Elin känner att de kan gynnas med allt som händer på Karlholm

820

3 (8)
Strand, de ser inte Karlholm Strand som en konkurrent utan
tvärtom.
6. Vad anser ni är viktigt för att göra Tierps kommun mer
attraktivt för företag? Inget speciellt, bra som det är.
7. Vilka frågor önskar ni att kommunen ska prioritera för att
underlätta för ert företag? Önskvärt att fler bussar/tätare avgångar

till och från Gävle..
8. Önskar ni några kompletterande företag till kommunen? I så
fall vilka? Det som skulle gynna oss är om Forsmarksbussen samt

båttur resorna skulle stanna och ha uppsamlingsplats vid Skytts
Affär & Servering. Grossister isåfall, Bra med Woody bygghandel.
9. A. Hur upplever du företagets kontakt med kommunen? Bra.
B. Vad är bra och vad kan förbättras? Det mesta är bra. Det var
dock tufft när nya tobakslagen kom då det var bristfällig
information kring detta. Vi skulle bara verkställa men det fanns
inga riktlinjer innan det skulle verkställas. Det måste vara klart och
tydligt!
10. A. Hur vill du få information från kommunen? E-post –
nyhetsbrev
B. Kommentarer gällande hur företaget vill få information från
kommunen:
11. Övrigt: Covid -19. Blev många avbokningar på större cateringar,
som tur var så kom det tillbaka ganska snabbt men inte lika många
människor på tillställningarna. Matlådorna kom fram på ett annat
sätt så fler började köpa matlådor. Serveringsluckan som de har
kom till bra användning, många äldre kom och handlade från
luckan.
Namn på företaget: Järnbruket gym Tierp
Namn på alla deltagare: André Betadncourt, Järnbruket
Henrik järnbruket, Sara Sjödal, KSO Tierps kommun,
Datum för besök: 2020-09-11
1. Vilken bransch tillhör företaget: Startade 2018 i liten tappning,
provat olika platser och byggt till AB. Erbjuder Gym, hälsa och
coachad träning individuellt i unik miljö. Olika nivåer för alla
personer, alla är välkomna. Du är välkommen och blir en i gänget.
2. Var producerar/erbjuder förtaget: Erbjuder Gym, hälsa och

coachad träning individuellt i unik miljö. Olika nivåer för alla
personer, alla är välkomna. Du är välkommen och blir en i gänget.
En anställd, än så länge hjälper många till individuellt. Idag finns
inte ekonomi för att anställa. Målet är att bygga upp och anställa
fler på typ konsultbasis.
3. Hur många anställda har företaget: 1-9
4. Vilka behov har ert företag idag och hur ser ni på framtiden?

Ett nytt upplägg är att jobba med ungdomar för det finns för lite för
dom att göra. Börjat med två grupper 4-6 och 7-9 år. Ville utöka
med äldre ungdomar på sikt. Vill främja rörelse och glädje och vara
bra kompis. Mycket betoning på lek i yngre åldrar.
5. Upplever ert företag några tillväxthinder? I så fall vilka? Lokal
och ekonomi, tuff start och fortsätter kämpa, Corona blev tufft, har
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bara fått ett stöd. Tierpsbyggen har reducerat hyra i 3 månader.
Information från kommunen skulle behöva vara mer inom hälsa
och välmående. Riktade insatser från kommunen för att berätta om
hälsa, mm. En utmaning är att kunder inte gärna vill betala så
mycket träning. Vi kan inte jobba individuellt. Kanske Kretsloppet
som exempel kan var ett samarbete. Har kontaktat med kultur och
fritid och IFO dialoger kring hur vi kan jobba tillsammans för att
hitta gemensamma projekt..
6. Vad anser ni är viktigt för att göra Tierps kommun mer
attraktivt för företag? Jättebra att ni kommer ut så här till

företagen, det ska ni ha en eloge för. Lyssnar och informerar.
7. Vilka frågor önskar ni att kommunen ska prioritera för att
underlätta för ert företag? kapa mer socialt liv kvällstid. Skapa

stolthet för kommunen, drabbar företaget.
8. Önskar ni några kompletterande företag till kommunen? I så
fall vilka? Tierp är en centralort, men det borde vara en stad, inte

en köping. Mer av typen mat, restauranger, pub, mm som har
kvällsöppet.
9.

A. Hur upplever du företagets kontakt med kommunen? Bra.
B. Vad är bra och vad kan förbättras? Mycket bra,

Näringslivschefen säger ring mig om du behöver hjälp och det
fungerar kanonbra.
10. A. Hur vill du få information från kommunen? E-post nyhetsbrev, Fysiska träffar (tex. företagsfrukostar)
B. Kommentarer gällande hur företaget vill få information från
kommunen: Det är bra!
11. Övrigt: Järnbruket kanske kan få komma in och berätta om sin
verksamhet för vissa målgrupper? Lars tar med detta till positiva
klubben på kommunen. Tips: var gärna med igen i något
kommande frukostmöte för att presentera er och er verksamhet.
Ta en dialog med Tierpsbyggen för att se möjligheter till längre och
billigare hyreskontrakt möjligen..
Namn på företaget: Tierps Färg
Namn på alla deltagare: Annelie Westerberg VD, Sara Sjödal, KSO
Viktoria Söderling, oppositionsråd och Linda Ärlig, Tierps kommun
Datum för besök: 2020-09-03
1. Vilken bransch tillhör företaget: Handel
2. Var producerar/erbjuder förtaget: Försäljning av
inom/utomhusfärger, inredning, tapeter samt att allt ”gammalt”
finns kvar. Produkter från Gysinge. Kommer många kunder från
andra kommuner och handlar av Gysingeprodukter så de
produkterna säljer riktigt bra. Pool grejer. Anna är ute hos kunder
på jobb. Annelie i butiken Tjejkväll/ ”Prova-på kvällar” –
uppskattat, workshops mm då kan ibland leverantörer vara med.
Mera nischade på få saker och ha kunskap och ge kunden det lilla
extra. Lugn och värme och bra intryck.
3. Hur många anställda har företaget: 10-49
4. Vilka behov har ert företag idag och hur ser ni på framtiden?

Ser ljust på framtiden. Kan komma att behöva större lokaler.
Önskan – vara kvar i köpingen. Kommunikationen har inte varit så
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bra vad det gäller det parkeringarna utanför butiken så önskvärt är
bättre kommunikation när något ska göras..
5. Upplever ert företag några tillväxthinder? I så fall vilka?

Lokalen – skulle behöva en större. Trafiksituationen – parkeringar,
enkelriktar. Kommer inte gynna butiken om det blir enkelriktat
utanför butiken. Flyttar för många butiker i centrum till Siggbo kan
det bli ett tillväxthinder. Skoaffär saknas.
6. Vad anser ni är viktigt för att göra Tierps kommun mer
attraktivt för företag? Fysiska träffar är bättre än digitala.
7. Vilka frågor önskar ni att kommunen ska prioritera för att
underlätta för ert företag? Trafiksituationen utanför butiken, vill
helst inte ha enkelriktat där
8. Önskar ni några kompletterande företag till kommunen? I så
fall vilka? Inget.
9. A. Hur upplever du företagets kontakt med kommunen?
Varken bra eller dåligt.
B. Vad är bra och vad kan förbättras? Inget.
10. A. Hur vill du få information från kommunen? E-post nyhetsbrev, Sociala medier, Fysiska träffar (tex. företagsfrukostar)
B. Kommentarer gällande hur företaget vill få information från
kommunen: Presentkorten har varit väldigt bra! Har varit enkelt!

Fick hjälp med hyran från hyresvärden vilket var väldigt bra.
Önskar utbildning i Upphandling
11. Övrigt: Butiken har gått bra trots Covid-19.
Namn på företaget: Angelicas Kallsmide & Produktion
Namn på alla deltagare: Angelica Lindqvist, Sara Sjödal, KSO, Viktoria
Söderling, oppositionsråd, Lars Ingeberg, Tierps kommun
Datum för besök: 2020-09-25
1. Vilken bransch tillhör företaget: Tillverkning
2. Var producerar/erbjuder förtaget: Tillverkning av
smidesprodukter. Har svets utbildning sen gymnasiet. Har funnits
en dröm om skapande sen unga år. Är anställd på Samhall men
tjänstledig på halvtid men vill försöka satsa på drömmen. Samhall
hade bostadsanpassning som sen övergick till PD
miljöanpassning. Blev anställd där och började med att svetsa
räcken, mm. Började sen verksamheten med tillverkning av smide.
Även andra produkter som grindar, räcken mm. HJ svets ett
företag som gick i konkurs. Då var möjligheter att hyra in sig RHM:
s lokaler efter konkursen med diverse utrustning. Jobbar halvtid i
Uppsala på INK club. Är på plats i smidesverkstaden all ledig tid.
Lite beroende på vilka beställningar som ligger. Är helt självlärd
med brinnande intresse som konstnär. Har haft möjlighet att få
köpa utrustning billigt och få stöttning av många. Målgruppen är
alla som är intresserade av konst och sen andra aktörer som
behöver hjälp med ex räcken, staket. Men drömmen är att bara
kunna livnära sig på bara kostnärs skapande.
3. Hur många anställda har företaget: 1-9
4. Vilka behov har ert företag idag och hur ser ni på framtiden?

Har haft dialog med ToboGlas, men Corona kom i vägen. Likaså
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Örbyhus trädgård, blommor vid Kastbo har jag haft dialog med.
Har fått hjälp med digitala plattformar som Instagram, facebook,
mm.
5. Upplever ert företag några tillväxthinder? I så fall vilka?

Butiksfönster för att visa produkter skulle behövas. RHM har en
butik, möjligen kan det vara en möjlighet om det går att anpassa.
Företagande, alla krav mm. Lars föreslår ett möte med
Nyföretagarcentrum. Låter bra för att få stöd i vad som krävs så
Lars ber Helena Jonsson Nyföretagarcentrum kontakta Angelica.
Tierpsbyggen har beställt jobb tidigare men det har helt plötsligt
upphört. Lars kollar med Tierpsbyggen vad det beror på. Annars
hjälp med att synas och sälja produkter på olika sätt. Kan
kommunen vara intresserad, vi tipsar om privata aktörer som ex
Lejonet. Lars kan förmedla kontaktuppgifter så det kan vara en
dialog. Tips även att vara med på kommande frukostmöten när
Corona möjliggör det. Jag skulle vilja visa min örn som ett
exempel, får man sätta upp den och visa den. Lars förklarar och
hjälper till med tillstånd. Har inget lager utan jobbar mer med
beställningar? Men har pärmar med bilder på produkter som är
gjorda för att visa. Lägger ut pärmarna vid olika ställen för att visa
vad man gör och kan locka kunder..
6. Vad anser ni är viktigt för att göra Tierps kommun mer
attraktivt för företag?
7. Vilka frågor önskar ni att kommunen ska prioritera för att
underlätta för ert företag?
8. Önskar ni några kompletterande företag till kommunen? I så
fall vilka?
9. A. Hur upplever du företagets kontakt med kommunen?
Mycket bra.
B. Vad är bra och vad kan förbättras? Har bara haft en kontakt,

ringde Näringslivschefen som försöker komma samma dag på ett
snabbt besök. Linda Ärlig kommer snabbt och sen bokar vi ett
organiserat företagsbesök.
10. A. Hur vill du få information från kommunen? E-post nyhetsbrev, Fysiska träffar (tex. företagsfrukostar)
B. Kommentarer gällande hur företaget vill få information från
kommunen:
Övrigt:
Namn på företaget: Älvkarleby Lax & Vilt
Namn på alla deltagare: Hans Hansson, Älvkarleby Lax & Vilt, Sara
Sjödal, KSO, Viktoria Söderling, oppositionsråd, Lars Ingeberg, Tierps
kommun, Henrik Jokijärvi, Tierps kommun, Petra Kessler, Tierps kommun
Datum för besök: 2020-10-01
1. Vilken bransch tillhör företaget: Tillverkning
2. Var producerar/erbjuder förtaget: Har en bakgrund från

bilbranschen. Men sen 1996 startades med en kompis ett projekt
för just Älvkarleby och besöksnäring. Och då inom kunskap
kring lax och fiske, riktade oss mot kvinnor och ungdomar för
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att lyfta orten. Vi var ganska tuffa och ville verkligen dra igång.
Och blev lite som konsulter åt vattenfall. Vi startade ett litet lax
rökeri vid Laxön och turisthotellet men sen ökade vi och efter
mycket stämningar och krångel köpte 2003 Laxön, hotellet,
fastigheter och en fjärdedel av Laxön. Vi såg att vi kunde
koppla ihop närodlat med restaurangen. Vi fick då ett paket av
tillverkning, rökeri och restaurang på samma plats. Men vi
sålde allt till tillbaka Vattenfall 2012 för att utveckla vidare. Vi
behöver utöka och söka lokaler. Kom i kontakt med Anders
Högberg som stöttade och ville få fart. Men blev lite försiktig
att gå in något större. Istället fick vi tips om en lokal men var
mycket slitet. Det slutade med att vi köpte av mejeriföreningen
och Har jobbat mycket och parallellt med detta hade vi
verksamheter i Åre och andra ställen. Byggde undan för undan
en större verksamhet. Renoverade, ventilation, värme, tak, mm.
Tillverkning av främst gravning och producering av Lax och
regnbåge, mm. Hade tidigare även tillverkning av andra
närproducerade produkter. Det är nu nästa steg för vi har
lokaler, utrustning för att satsa på närodlat, försäljning, butik,
konceptkök, utbildning. Målgruppen ska vara alla, allmänheten
och restauranger. Själv är jag Hovleverantör och kan bygga
vidare på det här med många fantastiska kockar som är mina
kunder idag. Stureplan, Rich, operakällaren med flera. Kan
även bli komplett med dryck som ex vin, vinprovning, mm,
även här vill vi öka kunskapen. Kommer även att titta på
samarbeten med andra aktörer inom fisk, lammproducenter,
mm i området. Vi har alla tillstånd sen tidigare för detta sen
behövs kommunens miljö och hälsoskydd in med de delarna..
3. Hur många anställda har företaget: 1-9
4. Vilka behov har ert företag idag och hur ser ni på
framtiden? Anställda 3 st idag, har varit 7 st. När alla
verksamheter var igång var ca 60 st. Vid toppar som till jul
behöver vi ta in extra personal. Marknadsföring är viktigt och
kapitalförsörjning. Behov av hjälp av att skylta upp och visa var
vi finns i form av vägskyltar, mm. Vi informerar att vi inom
kommunen känner till detta och önskar mer skyltning men det
är svårt att få till det med tillstånd av trafikverk som ett
exempel. Men en tanke är att få en digital skylt på torget i
Skärplinge som olika kan köpa in visning i? Vi informerar om
den digitala skylt finns vid Möbeln i Tierp, det är en möjlighet
att visa upp och marknadsföra verksamheten. Vi har även
lanserat vår app tillsammans med Älvkarleby som man gratis
kan marknadsföra sin verksamheter..
5. Upplever ert företag några tillväxthinder? I så fall vilka?
Orolig för att drivmedel ökar så bilåkande minskar. Ny
lagstiftning som kan bli ett hinder. Tanken att samarbete med
andra aktörer som inte satsar 100 % kan bli ett hinder, det
måste vara full focus tillsammans. Tidsaspekten är viktig och
kan kommunen vara med och ”skynda” på är det en klar fördel
inom lagrummet. En bra relation med kommunen är viktig och
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vi har bara gott att säga om det av erfarenhet sen tidigare,
mycket bra relation med kommunens tjänstemän..
6. Vad anser ni är viktigt för att göra Tierps kommun mer
attraktivt för företag? Underlätta för företag att kunna synas
och sätta upp skyltar. Snabba hanteringar av ärenden är viktigt
för oss och få en förståelse för oss företagare som vill gå fort
fram, helst besked igår. Stötta småföretagare med
ansökningar, mm. Tips från oss är även stöd från
landsbygdsprogrammet. Vi kommer gärna ut vid ett annat
tillfälle för att diskutera och knyta ihop delar inom
besöksnäring, landsbygdsutveckling, stöd och knyta nätverk.
7. Vilka frågor önskar ni att kommunen ska prioritera för att
underlätta för ert företag? Inte direkt företag vad jag kommer
på, möjligen produktion av vilt och kött, kanske slakteri. Men
övrigt är det nätverkande.
8. Önskar ni några kompletterande företag till kommunen? I
så fall vilka?
9. A. Hur upplever du företagets kontakt med kommunen?
Mycket bra.
B. Vad är bra och vad kan förbättras? Är för dålig på att
delta på frukostmöten. Nyhetsbrev vill jag gärna ha.
10. A. Hur vill du få information från kommunen? E-post nyhetsbrev, Fysiska träffar (tex. företagsfrukostar)
B. Kommentarer gällande hur företaget vill få information
från kommunen:
11. Övrigt: Det här med organiserade företagsbesök är jättebra,
det här skulle jag ha gjort för länge sen.
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Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2020-09-17

KS 2020/106

Redovisning av delegationsbeslut
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisning av delegationsbeslut.
Sammanfattning av ärendet

Enligt fastställd delegationsordning ska delegaterna anmäla
delegationsbesluten till kommunstyrelsen enligt kommunallagen, inklusive
beslut som fattas med vidaredelegation.
Kommunstyrelsen har i kommunstyrelsens delegationsordning överlåtit
beslutanderätt till utskottet, ordföranden och tjänstemän. Beslutanderätt
kan också i vissa fall delegerats i separata kommunstyrelsebeslut. Beslut
fattade på delegation ska redovisas till kommunstyrelsen.
Följande delegationsbeslut redovisas till kommunstyrelsen:
Avgift för vård- och omsorgsområdets insatser
Handlingsid: KS 2020.3837 Period 2020-08-01 2020-08-31
Avgift för vård- och omsorgsområdets insatser LSS
Handlingsid: KS 2020.3829 Period 2020-08-01 - 2020-08-31
Handlingsid: KS 2020.3832 Period 2020-09-01 - 2020-09-30
Handlingsid: KS 2020.3863 Period 2020-09-01 - 2020-09-30
Avgift för vård- och omsorgsområdets insatser SoL
Handlingsid: KS 2020.3830 Period 2020-08-01 - 2020-08-31
Handlingsid: KS 2020.3860 Period 2020-09-01 – 2020-09-30
Individ- och familjeomsorg
Handlingsid: KS 2020.3831 Period 2020-08-01 - 2020-08-31
Handlingsid: KS 2020.3864 Period 2020-09-01 – 2020-09-30
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Anställningsavtal
Handlingsid: KS 2020.3826 Period: 2020-08-01 - 2020-08-31
Handlingsid: KS 2020.3827 Period: 2020-08-01 - 2020-08-31
Handlingsid: KS 2020.3828 Period: 2020-08-01 - 2020-08-31
Handlingsid: KS 2020.3838 Period: 2020-09-01 - 2020-09-30
Handlingsid: KS 2020.3840 Period: 2020-09-01 - 2020-09-30
Handlingsid: KS 2020.3839 Period: 2020-09-01 - 2020-09-30
Handlingsid: KS 2020.3841 Period: 2020-09-01 - 2020-09-30
Bostadsanpassningsbidrag
Handlingsid: KS 2020.3842 Period: Lista nr 9
Handlingsid: KS 2020.3835 Period: Lista nr 8
Handlingsid: KS 2020.3834 Period: Lista nr 7
Bygglov
Handlingsid: KS 2020.3852 Period: 2020-08-27 - 2020-10-06
Miljö- och hälsoskydd
Handlingsid: KS 2020.3851 Period: 2020-08-27 - 2020-10-06
Mark och exploatering
Handlingsid: KS 2020.3858 Period: 2020-08-27 - 2020-10-06
Fastställande av faderskap
Handlingsid: KS 2020.3847 Period: 2020-09-02 - 2020-10-05
Handlingsid: KS 2020.3848 Period: 2020-08-24 - 2020-10-01
Parkeringstillstånd
Handlingsid: KS 2020.3845Period: 2020-08-24 - 2020-10-05
Skolskjuts
Handlingsid: 2020.3859 Period 2020-08-26 - 2020-10-06
Färdtjänst
Handlingsid:2020.3836 Period 2020-08-24 - 2020-10-06
Dödsboanmälan
Handlingsid:2020.3845 Period 2020-08-21 - 2020-09-25
Övriga delegationsbeslut registrerade i Evolution Handlingsid:
KS 2020.xxxx Period: Anmälda till kommunstyrelsens sammanträde 20
oktober 2020, lista 6/2020
Barnrättskonsekvenser

Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av
beslutet
Beslutsunderlag



Delegationsbeslutslistor från verksamheten
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Beslutet skickas till



Berörda handläggare

I tjänsten
Maria Wirström
Administrativ assistent
Ledningsstöd
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Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2020-10-06

KS 2020/44

Redovisning av protokoll
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisning av protokoll.
Sammanfattning av ärendet

Nedan redovisas protokoll från Tierps kommuns egna utskott, nämnder,
råd, beredningar och bolag under perioden från senaste
kommunstyrelsesammanträdet.
Protokollen finns publicerade på www.tierp.se.
Protokoll Tierps kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträde 6 oktober 2020
Utskottet arbete och omsorg
Sammanträde 5 oktober 2020
Utskottet barn och ungdom
Sammanträde 15 september 2020
Sammanträde 29 september 2020
Sammanträde 6 oktober 2020
Utskottet samhällsbyggnad
Sammanträde 6 oktober 2020
Demokratiberedningen
Sammanträde 7 oktober 2020
Jävsnämnden
Sammanträde 1 september 2020
IT-nämnden
Sammanträde 18 september 2020
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Lönenämnden
Sammanträde 18 september 2020
Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation
Sammanträde 13 juni 2020
AB Tierpsbyggen
Sammanträde 3 september 2020
Tierps kommunfastigheter
Sammanträde 3 september 2020

Barnrättskonsekvenser

Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av
beslutet.

I tjänsten
Maria Wirström
Administrativ assistent
Ledningsstöd
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Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2020-10-06

KS 2020/122

Redovisning av inkomna beslut och skrivelser
Sammanfattning av ärendet

Inkomna beslut och skrivelser finns tillgängliga för kommunstyrelsens
ledamöter och ersättare i appen GoodReader. Handlingarna läggs ut i
appen löpande vart efter dem registrerats i kommunens
diarieföringssystem.
Det är upp till varje enskild ledamot att hålla sig uppdaterad om vilka
handlingar som finns att tillgå.
Barnrättskonsekvenser

Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av
beslutet.
Beslutsunderlag




Handläggarens tjänsteutlåtande
Inkomna handlingar sedan utskicket av handlingar inför
kommunstyrelsens senast sammanträde

I tjänsten
Maria Wirström
Administrativ assistent
Ledningsstöd
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Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2020-10-08

KS 2020/809

Delårsrapport 2020
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna delårsrapporten för år 2020.
Sammanfattning av ärendet

I delårsrapporten sammanställs kommunens ekonomiska resultat, dels för
perioden januari till och med augusti (delårsrapport). I delårsrapporten görs
en prognos för Tierps kommuns resultat det aktuella året. Kommunens
samlade resultat analyseras och förklaras och det görs en bedömning av
hur många av kommunfullmäktigas konkretiserade mål som kommer vara
uppnådda vid årsskiftet.
I delårsrapporterna görs en helhetsbedömning med prognos för varje av
kommunfullmäktiges konkretiserade ekonomiska mål. Till varje
konkretiserat mål finns också en nulägesbeskrivning med aktuella resultat
och en analys kring målet. Det är kommunfullmäktige som i planeringsdirektiv med budget beslutar om de konkretiserade mål som ska styra
verksamheterna. Nämnder och bolagsstyrelser tar i sin tur fram egna
mål och aktiviteter.
Verksamhetscheferna redogör på kommunstyrelsens sammanträde för sina
verksamhetsområden.
Beslutsmotivering

Det finns skäl att anta att prognosen bygger på ett antal
försiktighetsantaganden i överkant. Sparåtgärder bedöms inte som
relevanta men däremot fortsätter arbetet med fortsatta effektiviseringar i
syfte att rusta för framtiden. Inom de verksamhetsområden som redovisar
negativa prognosavvikelser pågår ett åtgärdsarbete.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Kommunen redovisar ett resultat för perioden januari-augusti på 10,5 Mkr,
jämfört med plus 35,4 Mkr för motsvarande period föregående år. I
periodens resultat ingår omställningskostnader om 39,8 mnkr som i
bokslutet kommer att hanteras som synnerliga skäl.
Hittills inbokade omställningskostnader är;
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Omställningskostnad/synnerliga skäl
Högbergsparken 24 426 422,30 kronor
Brandstatonen 10 082 048,66 kronor
Varumärket
Tierps arena
3 447 222,46 kronor
"Bergis"
1 874 341,37 kronor
Summa

39 830 034,79 kronor

Budgeterat resultat för perioden är 36,8 Mkr, vilket innebär att resultatet är
26,3 Mkr lägre. Verksamheternas intäkter är 14,2 Mkr högre än
föregående år och kostnaderna är 72,2 Mkr högre än föregående år.
Förändringen på intäktssidan beror främst på försäljning verksamhet, samt
övriga intäkter. Förändringen på kostnadssidan kommer till största delen
från ökade lokalhyror, (omställningskostnader), placeringskostnader
inom Individ- och familjeverksamheten samt övriga verksamhetskostnader.
Beslutsunderlag




Handläggarens tjänsteutlåtande
Delårsrapport 2020

Beslutet skickas till



Ekonomienheten

I tjänsten
Veikko Niemi
Ekonomichef
Ekonomienheten
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Förvaltningsberättelse
Väsentliga händelser under perioden
Under året har hanteringen av effekterna av Corona präglat många delar av den kommunala
verksamheten. Först och främst inom äldreomsorgen och funktionshinderomsorgen. Där valde
vi tidigt att utöka bemanningen inom enheterna för att vid frånvaro bland personalen slippa ta
in tim-anställda som tjänstgjort inom andra enheter. Det innebar också ett extra tryck på
bemanningen som fick uppdraget att rekrytera. Personal inom gemensam service fick
dessutom gå in och stötta inom vård och omsorg i arbetet med att styra upp rutiner och hålla
koll på tillgången på skyddsutrustning mm. Hittills har en smittspridning undvikits inom våra
verksamheter.
Inom utbildning ställde man snabbt om till digital undervisning på gymnasiet. Inom skola och
inte minst förskolan var frånvaron hög bland såväl personal som barn.
Ett stort problem från början var att få tag på adekvat och godkänt skyddsutrustning.
Initialt sammanträdde kommunledningsgruppen digitalt, förstärkt med säkerhetssamordnare
varje dag för att stämma av läget. Representanter från bolagen deltog från början två gångar i
veckan och senare i förloppet en gång per vecka.
Beslut togs att tidigarelägga julklapp till våra medarbetare för att uppmuntra dem, men även
för att stödja det lokala näringslivet som naturligtvis också drabbades av pandemin.
Efter sommaren har dessutom beslut fattats om att reducera vissa avgifter till noll kronor för
att stödja näringslivet.
Verksamheter där så var möjligt ställde snabbt om till nya sätt att arbeta. Många har arbetat
hemma, har haft digitala möten och samtal istället för fysiska. Under hösten har detta fortsatt.
Arbetet med digitalisering, e-tjänster och robotisering intensifierades med anledning av
Corona. Kommunikationsenheten har arbetat med att nå ut till medborgarna med information
om förhållningsregler mm avseende Corona. Särskild samverkan med anledning av Corona
har skett inom olika nätverk såsom kommunikation, jurist, krissamverkans som har
samordnats via länsstyrelsen.
Införande av ett kvalitetsledningssystem har påbörjats. Utbildning pågår under hösten i år. Ett
e-handelssystem kommer och implementeras under våren 2021. Förberedelse pågår under
hösten.
Två chefsforum har genomförts under året. Ett ställdes in p.g.a. Corona. Ämnen som har
behandlats har varit: Barnkonventionen lag, kvinnofrid med deltagande från Nationellt
centrum för kvinnofrid, delaktighet även för funktionshindrade med deltagande från
Myndigheten för delaktighet, information om Stratsys mm.
Inom individ och familjeomsorgen fortsätter antalet anmälningar om barn som far illa att öka.
En analys av detta kommer, i enlighet med beslut i kommunstyrelsen, ske.
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Upphandlingen av skrivare/printers och telefoni för de fem kommuner som ingår i den
gemensamma IT-nämnden har slutförts.
Enligt beslut i kommunstyrelsen i maj har arbetet inletts med att hitta utökade
samverkansformer mellan kommunerna i länet i syfte att effektivisera, optimera och skapa
mer nytta för medborgarna. Just nu pågår kartläggning.
Efter beslut i kommunstyrelsen i maj har det förberedande arbetet med att utreda och planera
framtida fritids- och rekreationsanläggning i Örbyhus påbörjats.
I syfte att använda våra lokaler på mera optimalt och ekonomiskt sätt har flytt av flera
verksamheter skett. På så sätt har vi även kunnat lämna lokaler. Detta arbete kommer
fortsätta.
Vid kommunstyrelsens sammanträde i maj gavs ett uppdrag om att jobba med
omställningskostnader (jämförelsestörande poster) för att komma tillrätta med kostnader som
inte tillför värde till kommunens kärnverksamheter. Sedan dess har ett antal såna beslut
fattats i såväl kommunstyrelsen som kommunfullmäktige. Förslag om ytterligare
omställningskostnader kan tillkomma under året.

Periodens resultat och budgetutfall
Tierps kommun gör ett resultat som är + 10,5 mnkr inkl. omställningskostnader på 39,8 mnkr
som jämförelsestörande poster och kommer inte att återställas. Detta måste betraktas som ett
bra resultat med tanke på den omvärld kommunen verkar i med pandemi och allmän oro.
Jämfört med budget för perioden jan – aug är resultatet 26,3 mnkr sämre och jämfört med
2019 är det 24,9 mnkr sämre. Detta trots de stora omställningskostnader som tagits och som i
bokslutet kommer att betraktas som synnerliga skäl rörelsestörande poster. En stor del i det
positiva resultat är dock de extra miljoner som regeringen delat ut för att motverka det
försämrade skatteutfallet för 2020.
Sammanfattande prognos för helåret
Helårsprognosen pekar på ett underskott på -16,9 mnkr inkl. omställningskostnaderna. Detta
på grund av stora budgetavvikelser inom framför allt Utbildning och Individ o
familjeomsorgen. I detta har jämförelsestörande kostnader (omställningskostnader) på 39 766
tkr beaktats. Även kostnader för avgiftsnedsättning till noll kr gentemot näringslivet har
beaktats med 160 tkr. Inom vård och omsorg har 7,4 mkr av den sökta kompensationen för
utökade kostnader p.g.a. Corona på 12,3 mkr beaktats.
De stora budgetavvikelserna inom framför allt Utbildning och Individ o familjeomsorgen
bidrar till det prognosticerade underskottet;
Verksamhet
Kommundirektör
(varav omställning 39,8 mnkr)
Individ o familjeomsorg
Gymnasieskolan

Avvikelse
procent
-37 %

Avvikelse
mnkr
-37,5 mnkr,

-9%
-7%

-13,8 mnkr
- 8,8 mnkr
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Medborgarservice
Grundskolan

-7%
-5%

- 3,6 mnkr
-14,5 mnkr

De positiva avvikelserna är;
Funktionshindradeomsorgen
Finansieringen

4%
3%

+ 3,9 mnkr
+38,2 mnkr

Orsakerna till avvikelserna går att läsa i de olika verksamheternas analyser nedan.
Tittar vi på Resultaträkningen så avviker intäkterna med + 4 % eller + 13,7 mnkr emedan
kostnaderna avviker med – 4 % eller -72,6 mnkr, (varav 39,8 mnkr omställning). De poster
som avviker mest är;
Intäkter
Taxor och avgifter
Övriga intäkter

- 10 %
+ 5%

- 4,0 mnkr
+ 17,7 mnkr

+ 7%
+ 2%
- 13 %

+ 1,7 mnkr
+ 14,5 mnkr
- 81,4 mnkr

- 5%

- 2,3 mnkr

För finansiella poster har vi dessa avvikelser
Skatteintäkter
- 2%
Generella statsbidrag o utjämning
+ 7%
Övriga finansiella poster
+ 37 %

- 17,3 mnkr
+ 28,9 mnkr
+ 4,2 mnkr

Kostnader
Avskrivningar
Personalkostnader
Tjänster
(varav 39,8 mnkr är omställning)
Övriga kostnader
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Tierps kommun, Balansräkning
Balansomslutningen har förändrats marginellt under perioden.
På tillgångssidan är det Fordringar som minskat med 50 mnkr. Förändringen är på posten
övriga kortfristiga fordringar.
På Skuldsidan så har långfristiga skulder, (checkkrediten) minskat mest med 46 mnkr, men
även kortfristiga skulder har minskat med 22 mnkr.

God ekonomisk hushållning
Finansiella mål
Kommunen har som mål att resultatnivån ska vara 1,5 procent av skatter och bidrag under
planperioden. För perioden redovisar kommunen ett resultat på 1,2 procent av skatter och
bidrag vilket inte når det finansiella målet. Verksamhetens nettokostnader har ökat med 8,2
procent inkl. omställning och 3,3 procent exkl. omställning. Det är en alltför hög
nettokostnadsökning som till viss del är påverkad av corona-pandemin både avseende högre
kostnader och lägre intäkter. Soliditeten var vid utgången av perioden 38 procent vilket inte
heller lever upp till målet på 40 procent.
Balanskrav
Balanskravsutredningen visar att med hänsyn tagen till kostnader av synnerliga skäl så är
kommunen kommer att återställa det mesta av tidigare års underskott, endast 0,6 mnkr d.v.s.
kommer att återstå, 0,3 mnkr för resp. 2018 och 2019.
Miljoner kronor

Bokslut
2019-08

Budget
202012

10,5

35,4

24,4

-16,9

-41,3

0,9

0,0

0,6

0,0

0,0

0,0

1,2

10,5

34,8

24,4

-16,9

-41,3

-0,3

Resultat enligt resultaträkningen
Realisationsvinster (-)
Balanskravsresultat

2018
IB ackumulerade ej återställda negativa resultat

0,0

- varav från 2018
- varav från 2019
Årets balanskravsresultat enlig balanskravsutredningen

-33,3

Prognos
202012

Avvikelse
mot
budget
202012

Bokslut
2020-08

2019

2020

-23,2

-23,5

-33,3

-23,2

-0,3

-0,3
-16,9

+ synnerliga skäl att inte återställa
UB ackumulerade negativa resultat att återställa inom tre
år

10,1
-23,2

-23,5

-0,6

- varav från år 2018, återställs senast 2022

-23,2

-23,2

-0,3

-0,3

-0,3

- varav från år 2019, återställs senast 2023
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39,8

Bokslut
201912

Ekonomisk uppföljning
Tierps kommun, Resultaträkning
Miljoner kronor
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

Not 202008 201908 Årsprognos Årsbudget
1
2,9
3

Verksamhetens nettokostnader

214,5
-1
073,3

206,3
-1
001,1

Bokslut
2019

319,9

353,7

329,3

-1 631,0

-1 611,8

-1 572,8

-20,4

-17,4

-24,4

-26,1

-24,9

-879,2

-812,2

-1 335,5

-1 284,2

-1 268,4

Skatteintäkter

4

590,3

588,1

887,7

905,0

882,8

Generella statsbidrag och utjämning

5

297,8

256,1

431,1

402,2

383,0

8,9

32,0

-16,7

23,0

-2,6

Verksamhetens resultat
Finansiella intäkter

6

6,1

7,8

7,7

6,4

9,4

Finansiella kostnader

7

-4,5

-4,4

-7,9

-5,0

-5,8

10,5

35,4

-16,9

24,4

0,9

Resultat efter finansiella poster
Extraordinära poster
Årets resultat

8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10,5

35,4

-16,9

24,4

0,9
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Tierps kommun, Balansräkning
Miljoner kronor

Not

202008

2019

10

0,8

4,9

Mark, byggnader och tekniska anläggn

11

515,5

512,1

Maskiner och inventarier

12

37,4

39,4

0,0

0,0

317,9

317,9

871,7

874,4

16,3

16,8

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

Övriga materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar

13

Summa anläggningstillgångar
14

BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Förråd m.m.

15

22,5

21,5

Fordringar

16

164,6

214,3

0,0

0,0

Kortfristiga placeringar
Kassa och bank

17

8,6

0,3

195,7

236,1

1 083,7

1 127,3

10,5

0,9

0,0

0,0

Övrigt eget kapital

399,8

398,9

Summa eget kapital

410,3

399,8

Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Årets resultat
Resultatutjämningsreserv

Avsättningar
Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser

18

127,2

116,6

Andra avsättningar

19

16,2

13,3

Långfristiga skulder

20

276,4

322,0

Kortfristiga skulder

21

Skulder

Summa eget kapital, avsättningar och skulder

253,6

275,6

1 083,7

1 127,3

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
Panter och därmed jämförliga säkerheter
Ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser som inte har tagits upp
bland skulderna eller avsättningarna

22

220,3

221,2

Övriga ansvarsförbindelser

23

1 838,8

1 789,9

Leasingkontrakt/hyresavtal

24

Summa panter och ansvarsförbindelser
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63,2

128,7

2 122,3

2 139,8

Noter
Kommunen

Kommunen
Not 1 verksamhetens intäkter
Försäljningsintäkter

202008 201908

202008

201908

574,6

557,3

Pensionskostnader

47,5

47,2
27,6

Not 2 verksamhetens kostnader
Löner och sociala avgifter

9,6

11,2

Taxor och avgifter

24,2

24,9

Material

28,3

Hyror och arrenden

47,1

48,8

Lämnade bidrag

33,5

34,2

111,8

106,9

Köp av huvudverksamhet

Bidrag

66,1

71,4

Försäljning av verksamhet och konsulttjänster

57,0

45,6

0,0

0,6

10,5

3,9

Reaförluster och utrangeringar

Realisationsvinster
Övriga intäkter
Aktiverat arbete för egen räkning
Verksamhetens intäkter

214,5

206,3

Bränsle energi vatten

5,3

5,1

Lokal- och markhyror

177,6

140,8

Konsulttjänster

14,4

16,2

Övriga verksamhetskostnader

80,2

65,7

0,0

0,3

Bolagsskatt
Verksamhetens kostnader

-

-

1 073,3

1 001,1

Kommunen
Not 3 Avskrivningar
Avskr immateriella tillgångar

202008 201908
0,6

0,8

11,4

11,6

Not 4 Skatteintäkter

Avskr maskiner o inventarier

4,6

4,8

Preliminär kommunalskatt

Avskr fordon

0,3

0,3

Preliminär avräkning innevarande år

-4,5

0,9

Nedskrivningar

3,4

0,0

Slutavräkningsdifferens föregående år

-8,1

-7,1

20,4

17,4

590,3

588,1

Avskr mark, byggnader o tekn anl

Summa avskrivningar

Kommunen

Summa skatteintäkter

202008 201908
602,9

594,2

Kommunen
Not 5 Generella statsbidrag och
utjämning
Inkomstutjämningsbidrag

202008 201908
178,9

181,4

Kostnadsutjämningsbidrag

19,7

16,9

Regleringsbidrag/-avgift

14,4

9,9

Bidrag för LSS-utjämning

10,1

10,7

Kommunal fastighetsavgift

33,3

32,4

Generella bidrag från staten
Summa generella statsbidrag och
utjämning

41,3

4,8

297,8

256,1

Kommunen
Not 6 Finansiella intäkter
Utdelningar på aktier och andelar

1,9

3,9

Ränteintäkter

0,1

0,0

Övriga finansiella intäkter*

4,1

3,9

6,1
7,8
* varav borgensavgifter för 202008 är 3,97 mnkr och 201908 är 3,85 mkr
Summa finansiella intäkter

Kommunen
Not 7 Finansiella kostnader

202008 201908

Kommunen

202008 201908

Not 8 Årets resultat

Räntekostnader

1,9

1,7

Årets resultat enligt resultaträkning

Ränta på pensionsavsättningar

2,2

2,3

Realisationsvinster

Övriga finansiella kostnader*

0,4

0,4

Summa finansiella kostnader

4,5

4,4

Justerat resultat enligt balanskrav
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202008 201908
10,5

35,4

0,0

-0,6

10,5

34,8

Kommunen
Not 9 Jämförelsestörande poster

202008 201908

Kostnader för:
Förtida uppsägnings av hyresavtal för lokaler

-

- Bäggeby/Bergis dnr 2020/537 o dnr 2020/538

11,2

- Högbergsparken, dnr 2020/535

23,5

- Gamla brandstation, dnr 2020/660

2,1 -

Nedskrivning immateriell anläggningstillgång
- Namnavtal, Tierps Arena

3,4 -

40,3
0,0
Beloppet ovan minskat för hyresintäkter om 0,436 mkr, dvs 39,830 mkr
betraktas som omställningskostnader. Dessa jömförelsestörande poster
påverkar minskar resultatet och därmed det egna kapitalet med 40,3
mkr.
Summa jämförelsestörande poster

Kommunen
Not 10 Immateriella anläggningstillgångar
Ingående ack. anskaffningsvärde
Årets investeringar
Utgående ack. anskaffningsvärde

202008

2019

15,1

14,9

0,0

0,2

15,1

15,1

-10,1

-9,0

Årets avskrivningar

-0,6

-1,1

Årets nedskrivning

-3,4

0,0

-14,2

-10,1

0,8

4,9

Namnavtal Tierps Arena

0,0

3,8

Ärendehanteringssystem

0,2

0,3

Sitevision

0,0

0,0

Kommunens hemsida

0,1

0,2

Tidmätningssystem

0,0

0,1

Uppgrad GIS-miljö

0,4

0,5

Ingående ack. avskrivningar

Utgående ack. Avskrivningar
Utgående bokfört värde
Varav

Digitalisering besöksnäring
Summa
Genomsnittlig återstående nyttjandetid

0,1
4,9

0,8
4,4 år

4,4 år
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Kommunen
Not 11 Mark byggnader och tekniska anläggningar
Ingående ack. anskaffningsvärde
Årets investeringar
Årets investeringsinkomster
Utgående ack. anskaffningsvärde

202008

2019

1 450,1

1 395,3

14,7

54,8

0,0

0,0

1 464,8

1 450,1

-937,9

-921,5

Årets avskrivningar

-11,3

-15,8

Årets nedskrivning

0,0

-0,4

Årets uppskrivning/sålt/utrangerat

0,0

-0,2

Överföring från eller till annat slag av tillgång

0,0

0,0

-949,2

-937,9

515,6

512,2

Ingående ack. avskrivningar

Utgående ack. Avskrivningar
Utgående bokfört värde
Varav
Markreserv

53,2

52,5

Verksamhetsfastigheter

225,7

232,7

Publika fastigheter

165,4

122,6

Övriga fastigheter
Fastigheter för affärsverksamhet
Pågående ny/ombyggnad
Summa

0,4

0,4

14,5

14,9

56,3

89,1

515,5

512,2

Genomsnittlig återstående nyttjandetid

30,3 år

32,4 år

Not 12 Maskiner och inventarier

202008

2019

240,2

231,1

Kommunen
Ingående ack. anskaffningsvärde
Årets investeringar
Utgående ack. anskaffningsvärde

3,0

9,1

243,2

240,2

-200,4

-192,9

Årets avskrivningar

-4,9

-7,6

Årets nedskrivning

0,0

0,0

-205,4

-200,4

Ingående ack. avskrivningar

Utgående ack. Avskrivningar
Årets uppskrivning/sålt/utrangerat

0,0

-0,4

37,5

39,4

Transportmedel

2,1

2,4

Maskiner

1,2

1,4

Inventarier

30,9

32,4

Förbättringsutgifter

0,2

0,2

Konstverk

3,0

2,9

Utgående bokfört värde
Varav

Summa

39,4

37,4

Genomsnittlig återstående nyttjandetid

5,1 år

5,2 år

Not 13 Finansiella anläggningstillgångar

202008

2019

Aktier Tierps Kommunfastigheter AB

53,8

53,8

Aktier Tierps Energi och Miljö AB

39,9

39,9

Kommunen

Aktier övriga bolag

0,0

0,0

14,6

14,6

207,9

207,9

Långfristig fordran Örbyhus golfklubb

1,8

1,8

Övrig långfristig fordran

0,0

0,0

317,9

317,9

Andelar Kommuninvest
Placering Uppsala läns pensionstiftelse inkl förutbet löneskatt*

Utgående bokfört värde

* För att trygga det pensionsåtagande som kommunen har för sina medarbetare beslutade
kommunfullmäktige år 2012 (Kf § 158) att Tierp ska ingå i stiftelsen ”Uppsala läns pensionsstiftelse”.
Marknadsvärdet uppgick den 31 december 2019 till 196,5 mnkr.
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Kommunen
Not 14 Bidrag till statlig infrastruktur
Medfinasiering Citybanan
Årets upplösning
Medfinansiering trafikverket, väg 292

2019

202008
7,9

8,4

-0,3

-0,4

8,9

9,3

Årets upplösning

-0,3

-0,4

Utgående bokfört värde

16,3

16,8

Kommunfullmäktige beslutade år 2009 (Kf § 50) att Upplands Lokaltrafik ingick avtal med staten om
medfinansiering av Citybanan. För Tierps kommuns del innebar detta att fullmäktige godkände en
medfinansiering om 11 mnkr jämte indexuppräkning. Bidraget är aktiverat på balansräkningens
tillgångssida och motsvarande belopp redovisas som avsättning på kreditsidan. Bidraget upplöses på 25
å
ä
t 18

Kommunen
Not 15 Förråd m.m.
Persondatorer
Tomtmark till försäljning*
Varulager
Utgående bokfört värde

202008

2019

7,7

6,2

14,8

15,3

-

-

22,5

21,5

* Varav Siggbo 12,5 mkr och övrig tomtmark 2,3 mkr.

Kommunen
202008

2019

Kundfordringar

7,0

14,4

Fordran mervärdesskatt

8,2

12,1

Övriga skattefordringar

41,3

39,6

Not 16 Fordringar

Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter
Övriga kortfristiga fordringar
Utgående bokfört värde

101,3

89,3

6,8

58,9

164,6

214,3

Kommunen
202008

2019

Kassa

0,0

0,0

Bank

8,6

0,3

Utgående bokfört värde

8,6

0,3

Not 17 Kassa och bank
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Kommunen
Not 18 Avsättning för pensioner och liknande
förpliktelser
Ingående avsättning till pensioner inkl. löneskatt

202008

2019

116,6

100,9

Nyintjänad pension, varav

13,8

- förmånsbestämnd ålderpension

13,6

- särskild avtalspension

0,1

- efterlevandepension

0,1

övrigt
Årets utbetalningar

-2,5

Ränte- och basbeloppsuppräkning

-3,5
2,7

Ändring av försäkringstekniska grunder
Övrig post
Minskning av avsättning genom tecknande av
försäkring/Överföring till stiftelse
Ökning/minskning av avsättning med anledning av
värdeförändring på stiftelsens tillgångar
Förändring av löneskatt

10,7

-0,3

2,3

3,1

127,2

116,6

Politiker

0,0

0,0

Tjänstmän

0,0

0,0

95%

95%

Summa avsatt till pensioner inkl. löneskatt

Övriga upplysningar
Antal visstidsförordnanden

Aktualiseringsgrad
Beräkningsgrund för pensioner framgår av redovisningsprinciper.
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Kommunen
202008

2019

Redovisat vid årets början

8,7

7,5

Nya avsättningar

3,0

1,1

Ianspråktagna avsättningar

0,0

0,0

Outnyttjat belopp som återförts

0,0

0,0

Förändring av nuvärdet

0,0

0,0

Utgående avsättning

11,6

8,7

0,0

0,0

0,0

0,0

Redovisat vid årets början

4,6

8,1

Nya avsättningar

0,0

Not 19 Övriga avsättningar
Avsatt för återställande av deponi*

Avsatt för medfinansiering av Citybanan
Redovisat vid årets början
Nya avsättningar
Ianspråktagna avsättningar
Outnyttjat belopp som återförts
Förändring av nuvärdet
Utgående avsättning

Avsatt för medfinansiering av väg 292
1,4

Ianspråktagna avsättningar

-4,9

Outnyttjat belopp som återförts

-

Förändring av nuvärdet
Utgående avsättning

4,6

4,6

16,2

13,3

Avsatt till skatter
Redovisat
Summa övriga avsättningar

Kommunen
Not 20 Långfristiga skulder

201908

2019

Lån i banker och kreditinstitut

270,0

270,0

Checkkredit

46,0

Förutbetalda intäkter som regleras över flera år
Investeringsbidrag*
Återsående antal år (vägt snitt)
Anslutningsavgifter*

6,4

6,0

23,1

19,6

0,0

0,0

Återsående antal år (vägt snitt)
Summa förutbetalda intäkter
Summa långa skulder

6,4

6,0

276,4

322,0

1,0%

1,0%

2,4

2,9

Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut
Genomsnittlig ränta
Genomsnittlig räntebindningstid (år)
Lånens löptider
1 år

100,0

50,0

2-3 år

55,0

80,0

4-5 år

115,0

70,0

0,0

70,0

6- år

Låneskulden är redovisad enligt huvudmetoden. Investeringsbidra periodiseras linjärt under samma
nyttjandetid som motsvarande tillgång har.
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Kommunen
202008

2019

Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder

17,4

48,6

Leverantörsskulder

67,5

52,0

Not 21 Kortfristiga skulder

Moms och punktskatter
Personalens skatter, avgifter och löneavdrag

0,1

1,3

31,1

29,0

Övertidsskuld

1,5

1,5

Övriga löeskulder

9,4

11,0

19,0

31,5

Semesterlöneskuld
Retroaktiva löner

5,5

0,0

Pensioner inkl. löneskatt

25,9

33,8

Övriga upplupna kostnader/förutbetalda intäkter

73,4

67,2

Övriga kortfristiga skulder

2,8

-0,3

Utgående bokfört värde

253,6

275,6

Övriga löneskulder avser ersättningar som betalas ut till mottagaren i september men avser augusti i
delåret och januari resp desecember i bokslutet för 2019.

Kommunen
Not 22 Pensionsförpliktelser som inte tagits upp
bland skulderna eller avsättningarna

202008

2019

221,2

261,0

Ingående ansvarförbindelse till pensioner inkl. löneskatt
Ränte- och basbeloppsuppräkning

9,8

Ändring av försäkringstekniska grunder
Pension till efterlevande
Årets utbetalningar

-14,0

-20,2

Övrig post
Minskning av ansvarsförbindelse genom tecknande av
försäkring/Överföring till stiftelse
Ökning/minskning av ansvarsförbindelse med anledning av
värdeförändring på stiftelsens tillgångar

13,3

-0,7

0,0

0,0

0,0

-26,1

Förändring av löneskatt

-0,2

-2,7

Summa utgående ansvarsförbindelse för pensioner inkl.
löneskatt

221,2
220,3
Pensionsförpliktelser avseende arbetstagare födda 1948 och tidigare eller deras efterlevande
har tryggats genom att kommunen placerat medel i stiftelsen ”Uppsala läns pensionsstiftelse”.
Åtagandet som tryggas genom stiftelsen har av KPA beräknats till 189,5 mkr per 2019-12-31
inklusive särskild löneskatt.
Beräkningsgrund för pensioner framgår av avsnittet Redovisningsprinciper.

Kommunen
202008

2019

Småhus

0,2

0,2

Nordupplands Fotbolls Allians

2,9

2,9

AB Tierpsbyggen*

875,0

845,0

Tierps Kommunfastigheter AB**

510,0

490,0

Tierps Fjärrvärme AB

100,7

101,8

Tierps Energi och Miljö AB

350,0

350,0

1 838,8

1 789,9

Not 23 Övriga ansvarsförbindelser
Borgensåtaganden

Utgående ansvarförbindelse

Noten avser utnyttjat/kvarstående borgensåtagande. För statligt kreditgaranterade bostadslån för småhus
och egnahem har kommunen ansvar för eventuella förluster upp till 40 % av utestående skuld. Totalt
garanterat belopp för småhus är 0,6 mnkr per 191231.
* Exklusive en nyttjad checkkredit på 16,6 mnkr som utgör en underkredit till kommunens checkkredit.
** Exklusive en nyttjad checkkredit på 32,8 mnkr, som utgör en underkredit till kommunens checkkredit
Kommunen har i juni 2008 (Kf § 68/2008) ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för
Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 280 kommuner som
per 2019-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande
borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett
regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt
ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i
förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest Sverige
AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest
ekonomisk förening
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Kommunen
Not 24 Leasing

20208

Bilar inom ett år
Lokaler inom ett år
Bilar senare än ett år men inom fem år
Lokaler senare än ett år men inom fem år

2019

1,8

2,2

21,6

25,6

2,0

0,2

26,9

49,7

Lokaler senare än fem år

10,9

50,9

Utgående bokfört värde

63,2

128,7

Not 25 Säsongsvariationer och cykliska effekter
Säsongsvariationer eller cykliska effekter som påverkar verksamheten är till viss del
väderberoende som tex vinterväghållning. Kostnaden för snöröjning och sandupptagning
januari tom april 2020 var 2,9 miljoner kronor, vilket är mindre än hälften av kostnden
2019 som var 7,5 miljoner kronor. Även kostnader för bränsle och energi kan vara
variera mycket beroende på om det är en kall eller varm vinter. Under maj tom augusti
2020 och 2019 var kostnaden för detta 2,3 miljoner kronor.
Beräkningen av semesterlöneskulden står för den största variationen inom
personalkostnader då skulden arbetas upp under våren och hösten medan de flesta
anställda tar ut sin semester under sommaren. När skulden arbetas upp är kostnaden
under tertial 1 ca 18 miljoner kronor och under tertial 3 ca 9 miljoner kronor och när
semestern tas ut under tertial 2 blir det en kostnadsminskning på ca 25 miljoner kronor.
Riktade statsbidrag och kostnadsersättningar varierar något mellan tertialen. Under
2018 fick kommunen i genomsnitt 31,2 miljoner kronor per tertial där tertial 1 och tertial
3 sticker ut då kommunen fick 25 respektive 35,8 miljoner kronor. 2019 fick kommunen i
genomsnitt 28,9 miljoner kronor per tertial där återigen tertial 1 och tertial 3 sticker ut då
kommunen fick 27,3 respektive 30,4 miljoner kronor. För 2020 fick kommunen 26,3
miljoner kronor under tertial 1 och 28,9 miljoner kronor under tertial 2.

Not 26 Effekter av ändrade uppskattningar och bedömningar
Det finns inga ändrade uppskattningar eller bedömningar som har redovisats tidigare år
som har några väsentliga effekter på den aktuella rapportperioden

Redovisningsprinciper
Redovisningen har skett i enlighet med lag om kommunal bokföring och redovisning, samt
rekommendationer från Rådet för Kommunal Redovisning (RKR), med särskilt angivna
undantag.
Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i den
senaste årsredovisningen, förutom att kommunen inte gör någon sammanställd redovisning i
delårsrapporten.
Jämförelsestörande poster avseende kostnader på sammanlagt 40,3 mkr särredovisas i not 9.
Som jämförelsestörande post betraktas poster som är sällan förekommande och överstiger 10
Mkr.
Intäkter för generella statsbidrag som har beslutats under 2020 har bokförts enligt RKR R2,
vilket medför att delårsresultatet påverkas av hela den beslutade summan på 38,4 mkr.
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Tierps kommun, Driftuppföljning
Nämnd/ansvarsområde (tkr)

Utfall
202008

Utfall
201908

-458

-157

-1 125

-1 125

0

0

-238

-29

-4

25

Jävsnämnd

-16

-24

-43

-32

11

Lönenämnd

1

0

0

0

0

330

0

0

0

0

Revision
Valnämnd

It-nämnd

Årsbudget Årsprognos
2020
2020

Prognosavvikelse

-858 714

-781 692

-1 230 165

-1 306 566

-76 401

Gemensam service

-80 546

-38 526

-64 795

-102 272

-37 477

Medborgarservice

-26 739

-38 181

-50 020

-53 669

-3 649

-751 430

-704 985

-1 115 350

-1 150 625

-35 275

-49 465

-44 301

-77 608

-77 868

-260

Kommunstyrelsen:

Produktion:
Kultur och fritid
Förskola
Grundskola
Gymnasieskola
Äldreomsorg

-86 546

-85 618

-139 673

-139 230

443

-181 451

-163 589

-269 827

-284 333

-14 506

-87 397

-81 292

-119 081

-127 854

-8 773

-180 449

-175 284

-268 468

-270 768

-2 300

Funktionshindradeomsorg

-69 676

-65 400

-104 065

-100 165

3 900

Individ och familjeomsorg

-96 447
-858 856

-89 501
-782 111

-136 628
-1 231 362

-150 407
-1 307 727

-13 779
-76 365

869 357

817 481

1 255 751

1 290 825

35 074

10 501

35 370

24 389

-16 902

-41 291

Summa nettokostnad verksamheterna
Finansiering
Summa nettokostnad Tierps kommun

Tierps kommun, Investeringsredovisning
Ansvarsområde (tkr)
IT-nämnd
Kommunstyrelsen:
Gemensam service

Utfall
202008

Utfall Årsbudget Årsprognos Prognos201908
2020
2020 avvikelse

-208

0

-10 600

-4 000

6 600

-17 740

-33 867

-74 385

-48 393

25 992

0

0

-750

-100

650

-15 213

-30 868

-64 435

-38 878

25 557

-2 527

-2 999

-9 200

-9 415

-215

Kultur och fritid

-709

-977

-1 250

-1 250

0

Förskola

-246

0

-750

-750

0

Grundskola

-365

-1 125

-3 500

-3 500

0

Medborgarservice
Produktion:

Gymnasieskola

-56

-362

-1 500

-1 500

0

-817

-535

-1 500

-1 715

-215

Funktionshindradeomsorg

0

0

-350

-350

0

Individ och familjeomsorg

-334
-17 948

0
-33 867

-350
-84 985

-350
-52 393

0
32 592

Äldreomsorg

Summa nettoinvesteringar
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Mål och kvalitetsuppföljning
Kommunens övergripande mål - Agenda 2030
Nyckeltal för kommunens övergripande Agenda-2030-mål följer Rådet för främjande av
kommunala analysers (RKA) framtagna nyckeltal för kommuners och regioners
genomförande av Agenda 2030. Måluppfyllelsen anges i trendpilar, där uppåtriktad pil anger
att vi är på god väg att nå målet, vägrät pil att utvecklingen stagnerat eller går för långsamt
och nedåtriktad pil att utvecklingen går åt fel håll. Hänsyn tas till utvecklingen inom
nyckeltalen för de senaste tio till tjugo åren samt hur prognosen för måluppfyllelsen ser ut
framåt.
Mål 1 Ingen fattigdom
Fattigdom omfattar fler dimensioner än den ekonomiska. Fattigdom innebär
bl.a. även brist på frihet, makt, inflytande, hälsa, utbildning och fysisk säkerhet.
Delmål:
1.1
Andelen vuxna och barn som lever i ekonomisk utsatthet ska minska.
Nyckeltal
Indikator

Källa

Utfall
2015

Utfall
2016

Utfall
2017

Utfall
2018

Utfall
2019

Invånare 0-19 år i
ekonomiskt utsatta hushåll,
andel (%)
Vuxna biståndsmottagare
med långvarigt ekonomiskt
bistånd, andel (%) av
befolkningen
Vuxna biståndsmottagare
med ekonomiskt bistånd,
andel (%) av befolkningen

Kolada

11,8

11,5

11,7

10,4

Kolada

1,6

1,5

1,5

1,3

1,3

Socialstyrelsen

5,5

5,2

4,9

4,1

3,9 1

Måluppfyllelse:
trend

Mål 2 Ingen hunger
Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad nutrition
samt främja ett hållbart jordbruk.
Delmål:
2.1
Arbeta för bevarande av viktiga jordbruksmarker, minskat matsvinn och en
hälsosam och näringsrik kost inom skola, vård och omsorg.
2.2
Stärk måltidsverksamheterna för att minska risk för undernäring hos äldre.
Nyckeltal
Indikator

1

Källa

Utfall
2015

Utfall
2016

Utfall
2017

Utfall
2018

Utfall 2019

Måluppfyllelse:
trend

Prognos år 2020: Under jan- juli 2020 har antalet biståndsmottagare ökat med 8% i jämförelse med föregående

år.
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Invånare med fetma,
andel (%)

Kolada

18

-

21

-

Vi deltar inte i
undersökningen.

Ekologiskt odlad
åkermark, andel (%)

Kolada

10

12

13

15

14

Mål 3 Hälsa och välbefinnande

Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar.
Delmål:
3.1
Säkerställa kultur- och fritidsaktiviteter för alla, oavsett kön, bakgrund eller
ekonomiska förutsättningar.
3.2
Säkerställa ett tillgängligt friluftsliv för alla, oavsett rörelseförmåga.
3.3
Säkerställa god tillgång till grönområden med höga rekreations- och
naturvärden, som stimulerar till lek och utevistelse.
3.4
Kommuninvånarnas självskattade hälsa ska öka och skillnaderna mellan
grupper och individer ska minska.
3.5
Stärk arbetet för att förebygga och behandla drogmissbruk, inklusive
narkotikamissbruk och skadligt alkoholbruk.
3.6
Minskad psykisk ohälsa hos såväl vuxna som barn.
3.7
Minskad ofrivillig ensamhet bland äldre.
Nyckeltal
Indikator

Källa
Kolada

Utfall
2015
64

Utfall
2016
-

Utfall
2017
67

Utfall
2018
-

Utfall
2019
-

Invånare med bra
självskattat
hälsotillstånd, andel (%)
Medellivslängd kvinnor,
år

Kolada

84,1

83,9

83,8

83,3

83,4

Medellivslängd män, år

Kolada

79,7

79,7

78,9

79

79,5

Långtidssjukskrivna
med psykiska
sjukdomar och syndrom
samt beteendestörningar, andel (%)
Fallskador bland
personer 65+, 3-årsm,
antal/100 000 inv

Kolada

35,9

36,7

36,3

49,0

Kolada

3534

3492

3228

3142

Antibiotikaförsäljning
kommun, recept/1000
inv
Antal orosanmälningar
till socialtjänsten
rörande barn
Ohälsotalet - Mått på
hur många dagar under

Kolada

323,4

313,3

290,9

268,4

Verksamhets
-statistik

594

742

717

1368

1792

Försäkringskassan

36,3

36,7

34,8

34,6

33,5

19 av 120

Måluppfyllelse:
trend

ett år som FK betalar ut
ersättning vid nedsatt
arbetsförmåga (sjukpenning, rehabiliteringspenning, sjukersättning och aktivitetsersättning) i förhållande till antalet försäkrade i åldrarna 16-64år.
Sjukfrånvaro
kommunalt anställda
totalt, % kvinnor
Sjukfrånvaro
kommunalt anställda
totalt, % män

Kolada

6,3

7,4

7,1

8,1

7,9

Kolada

3,1

3,3

3,4

4,8

4,0

Mål 4 God utbildning för alla
Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja
livslångt lärande för alla.
Delmål:
4.1
Alla barn ska ha tillgång till förskola av god kvalitet som ger omvårdnad och
förbereder dem för att börja grundskolan.
4.2
Alla barn ska erbjudas en likvärdig grundskola av god kvalitet som leder till
relevanta och ändamålsenliga kunskaper.
4.3
Andelen gymnasieelever med examen inom 3 år ska öka.
4.4
Säkerställ skolornas tillgång till närliggande naturmiljöer för
utomhuspedagogik
4.5

Nyckeltal

Ge goda förutsättningar för livslångt lärande, bildning och tillgång till ett rikt kulturoch fritidsliv för alla.

Indikator

Källa
Kolada

Utfall
2015
81

Utfall
2016
78

Utfall
2017
81

Utfall
2018
82

Utfall
2019
84

Barn 1-5 år inskrivna i förskola,
andel (%)
Elever i åk 9 som är behöriga till
yrkesprogram, hemkommun,
andel (%)
Elever i åk 9: Jag känner mig
trygg i skolan, positiva svar,
andel (%)
Gymnasieelever med examen
inom 4 år, hemkommun, andel
(%)
Ungdomar som är etablerade
på arbetsmarknaden eller
studerar 2 år efter fullföljd
gymnasieutbildning,
hemkommun, andel (%)
Invånare 25-64 år med
eftergymnasial utbildning, andel
(%)
Andel elever (åk 7, åk 9 och åk
2 på gymnasiet) som svarat
ganska bra eller mycket bra på
frågan Hur trivs du i skolan?

Kolada

78,2

85,6

79,6

83,5

80

Kolada

83,1

85,7

Kolada

67,9

70,0

67,9

69,4

Kolada

66,2

73,3

78,6

78,7

Kolada

24,1

24,5

24,3

24,8

Liv och
hälsa ung

83,4
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75

63,8

25,6
67,9

Måluppfyllelse:
trend

Mål 5 Jämställdhet
Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt.
Delmål:
5.1
Kommunens verksamheter ska planeras utifrån både kvinnor och mäns,
flickors och pojkars behov och resurser ska fördelas likvärdigt mellan könen
5.2
Alla vuxna och barn ska bemötas utan diskriminering och utan stereotypa
föreställningar om kön.
5.3
Verksamheter ska planeras utifrån både pojkar/män och flickor/kvinnors behov
och resurser fördelas likvärdigt mellan könen.
5.4
Tillförsäkra kvinnor fullt och faktiskt deltagande och lika möjligheter till
ledarskap på alla beslutsnivåer i det politiska, ekonomiska och offentliga livet.
5.5
Öka andelen kvinnligt företagande.
5.6
Förbättra arbetsvillkor och arbetsmiljön inom kommunens verksamheter. Som
arbetsgivare i en kvinnodominerad sektor har kommunen ett särskilt stort
ansvar för att förbättra kvinnors arbetsvillkor.
Nyckeltal
Indikator

Källa
Kolada

Utfall
2015
55

Utfall
2016
55

Utfall
2017
57

Utfall
2018
59

Utfall
2019
63

Heltidsarbetande
månadsavlönade, kommun,
andel (%)
Föräldrapenningdagar som tas
ut av män, andel av antal dagar
(%)
Tillfälliga föräldrapenningdagar
(VAB) som tas ut av män, andel
av antal dagar (%).
Kvinnors mediannettoinkomst
som andel av mäns
mediannettoinkomst, andel (%)

Kolada

23,1

23,7

25,7

28

27,1

Kolada

42,2

44

40

41,5

44,1

Kolada

73,1

73,9

75,1

75,0

Måluppfyllelse:
trend

Mål 6 Rent vatten och sanitet
Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för
alla.
Delmål:
6.1
Förbättra vattenkvaliteten genom att minska föroreningar, stoppa dumpning
och minimera utsläpp av farliga kemikalier och material.
6.2
Effektivisera vattenanvändningen inom alla sektorer samt säkerställ en hållbar
försörjning av sötvatten för att förebygga vattenbrist och låga
grundvattennivåer.
6.3
Verka för att återställa de vattenrelaterade ekosystemen, däribland våtmarker,
floder och sjöar.
Nyckeltal

21 av 120

Indikator

Källa

Utfall
2015

Utfall
2016

Vattentäkter med
vattenskyddsområde, andel (%)

Kolada

Sjöar med god ekologisk status,
andel (%)

Kolada

45,5

45,5

Vattendrag med god ekologisk
status, andel (%)

Kolada

26,7

26,7

Grundvattenförekomster med god
kemisk och kvantitativ status,
andel (%)

Kolada

100

100

Utfall
2017
100

Utfall
2018
100

Utfall
2019

Måluppfyllelse:
trend

Mål 7 Hållbar energi för alla
Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern
energi för alla.
Delmål:
7.1
Öka andelen förnybar energi i den kommunala energimixen.
7.2
Minska kommunens energiförbrukning, bland annat genom
energieffektivisering.
Nyckeltal
Indikator

Källa

Utfall
2015

Utfall
2016
180

Utfall
2017
125

Utfall
2018
301

Utfall
2019

Elavbrott, genomsnittlig
avbrottstid per kund (SAIDI),
minuter/kun
Fjärrvärmeproduktion av
förnybara energikällor på
värmeverk inom det
geografiska området, andel
(%)
Slutanvändning av energi
totalt inom det geografiska
området, MWh/inv

Kolada
Kolada (samt
verksamhetsstatistik)

97,5

98,2

99,7

99,4

99,6 2

Kolada

29

30

30

29

-

Måluppfyllelse:
trend

Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och
produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.
Delmål:
8.1
Stödja utvecklingen av arbetstillfällen för alla grupper, även de som står långt
från arbetsmarknaden.
8.2
Minska andelen ungdomar som varken arbetar eller studerar

2

Utfall för år 2020: 100% förnybara energikällor i fjärrvärmeproduktionen.
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8.3
8.4
8.5

Kommunens uppdrag som kontrollmyndighet, markägare och tillståndsgivare
ska ske på ett rättssäkert, effektivt och professionellt sätt för att skapa bästa
förutsättningar för näringslivet att bedriva sin verksamhet och växa.
Verka för att bibehålla och öka antalet företag.
Verka för full sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla kvinnor och
män, inklusive ungdomar och personer med funktionsnedsättning, samt lika lön
för likvärdigt arbete.

Nyckeltal
Indikator

Källa
Kolada

Utfall
2015
290845

Utfall
2016
304474

Utfall
2017
310893

Bruttoregionalprodukt
(BRP), kr/inv
Invånare 16-24 år
som varken arbetar
eller studerar, andel
(%)
Långtidsarbetslöshet
25-64 år, andel (%)
av bef.
Förvärvsarbetande
invånare 20-64 år,
andel (%)
Arbetslöshet 25-64
år, andel (%) av bef.

Utfall
2018

Utfall
2019

Kolada

9,7

9,4

8,1

Kolada

4,0

4,3

4,6

4,6

4,5

Kolada

77,8

78,4

79,2

80,2

SCB

8,9

9,2

9,1

8,3

Måluppfyllelse:
trend

7,7 3

Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar
industrialisering samt främja innovation.
Delmål:
9.1
Bygga ut en tillförlitlig och hållbar infrastruktur, där kollektivtrafik och olika
mobilitetslösningar är en naturlig del, för att stödja ekonomisk utveckling och
människors välbefinnande.
9.2
Genom upphandling styra mot renare och smartare teknik.
9.3
Samverka med universitet och företag för att bidra till ny kunskap och
innovationer.
Nyckeltal
Indikator

Källa

Utfall
2015

Utfall
2016

Utfall
2017

Utfall
2018

Utfall
2019

Tillgång till bredband om minst
100 Mbit/s, andel (%)

Kolada

32,1

34,8

48,4

51,9

54,4

Måluppfyllelse:
trend

Prognos år 2020: Antalet öppet arbetslösa har ökat med ca 30% från februari till september 2020 enligt
Arbetsförmedlingen.

3
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Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt)
- Totalt, NKI

Kolada

69

71

68

71

Befolkning i kollektivtrafiknära
läge, andel (%)

Kolada

62,7

62,7

62,3

67,4

78

Mål 10 Minskad ojämlikhet
Minska ojämlikheten inom och mellan länder.
Delmål:
10.1 Verka för att alla barn och vuxna i utbildningsverksamheterna, oavsett ålder,
kön, funktionsnedsättning, etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk eller
annan ställning ska behandlas lika.
10.2 Verka för att alla människor, oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, etnicitet,
ursprung, religion eller ekonomisk eller annan ställning, blir inkluderade i det
sociala, ekonomiska och politiska livet.
10.3 Motverka utanförskap och öka allas upplevda trygghet och hälsa.
10.4 Fler nyanlända ska ha lämnat etableringsuppdraget för att börja arbeta eller
studera.
10.5 De socioekonomiska skillnaderna ska minska.
10.6 Ökning av andelen brukare som anser att de får bestämma om saker som är
viktiga.
10.7 Verka för att alla människor, oavsett kön, funktionsnedsättning, etnicitet,
ursprung, religion eller ekonomisk ställning, blir inkluderade i det sociala,
ekonomiska och politiska livet.
Nyckeltal
Indikator

Källa

Utfall
2015

Utfall
2016

Invånare 16-84 år med
avsaknad av tillit till andra,
andel (%)
Förvärvsarbetande
skyddsbehövande och
anhöriga (flyktingar) 20-64år,
vistelsetid 4-6 år, andel (%)
Brukarbedömning daglig
verksamhet LSS - Brukaren
får bestämma om saker som
är viktiga, andel (%)

Kolada

27

-

Kolada

47,3

57,4

40,3

46,5

-

64

66

Kolada

Utfall
2017

Utfall
2018

Utfall 2019

-

Vi deltar inte i
undersökningen.

Måluppfyllelse:
trend

Vi deltar inte i
undersökningen.

Mål 11 Hållbara städer och samhällen
Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och
hållbara.
Delmål:
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11.1
11.2
11.3
11.4
11.5

Verka för till fullgoda och ekonomiskt överkomliga bostäder för alla.
Kommunen ska ha planberedskap för 300 bostäder per år. Fokus ska vara att
planera i kollektivtrafiknära lägen.
Skapa inkluderande tätortsmiljöer som erbjuder god tillgång till grönområden
och offentliga platser och som ger möjlighet att ta sig fram säkert som gångoch cykeltrafikant.
Stärka arbetet för att skydda och trygga våra kultur- och naturarv.
Säkerställa möjligheten till tätortsnära friluftsliv.

Nyckeltal
Indikator

Källa
Kolada

Utfall
2015
0,84

Utfall
2016
0,84

Utfall
2017
0,85

Utfall
2018
0,85

Demografisk försörjningskvot

Trångboddhet i
flerbostadshus, enligt norm 2,
andel (%)
Utsläpp till luft av kväveoxider
(NOx), totalt, kg/inv

Kolada

17,9

18,5

20,6

21

Kolada

27,2

25,9

25,3

24

Utsläpp till luft av PM2.5
(partiklar <2.5 mikrom). kg/inv

Kolada

3,78

3,70

3,63

3,31

Utfall
2019
0,86

Måluppfyllelse:
trend

Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion
Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.
Delmål:
12.1 Minska mängden avfall genom åtgärder för att förebygga, minska, återanvända
och återvinna avfall.
12.2 Matsvinnet ska minska.
12.3 Kommunens upphandlingar ska främja hållbar produktion och stimulera en
cirkulär ekonomi.
12.4 Stärka framväxten av en hållbar turism som skapar arbetstillfällen och främjar
lokal kultur och lokala produkter.
12.5 Produktionsvärdet från jordbruks- och trädgårdssektorn ska öka med 20
procent fram till år 2030.
12.6 Produktionsvärdet från ekologiska livsmedel ska öka med minst 200 procent
till år 2030.
Nyckeltal
Indikator

Källa

Insamlat hushållsavfall totalt,
kg/person

Kolada

Hushållsavfall som samlats
in för materialåtervinning,

Kolada och
verksamhetsstatistik

Utfall
2015
-

Utfall
2016
-

Utfall
2017
-

Utfall
2018
300

-

-

25,7

38,1
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Utfall
2019

Måluppfyllelse:
trend

inkl. biologisk behandling,
andel (%)
Ekologiska livsmedel i
kommunens verksamhet,
andel (%)

Kolada och
verksamhetsstatistik

-

-

22

23

25

Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna
Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess
konsekvenser.
Delmål:
13.1 Senast år 2045 ska kommunen inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser.
13.2 Klimatanpassa den fysiska planeringen för att begränsa klimatpåverkan och
minska sårbarheten vid ett förändrat klimat.
13.3 Kommunens och kommunkoncernens transporter ska vara fossilfria till
år 2030.
Nyckeltal
Indikator

Källa

Utfall
2016
7,68

Utfall
2017
7,72

Utfall
2018
7,32

Utfall
2019

Kolada

Utfall
2015
7,95

Utsläpp till luft av
växthusgaser totalt, ton
CO2-ekv/inv.
Miljöbilar i
kommunorganisationen
andel (%)
Miljöbilar, andel av
totalt antal bilar i det
geografiska området,
(%)
Genomsnittlig
körsträcka med
personbil, mil/inv
Utsläpp till luft av
växthusgaser totalt, ton
CO2-ekv

Kolada

39,7

41,1

33,1

30,1

30,4

Kolada

15

14,5

13,5

13,4

Kolada

796,6

805,2

806,9

786,9

Nationella
emissionsdatabasen

163272,5

159238,2

161668,9

154548,7

Måluppfyllelse
: trend

771,9

Mål 14 Hav och marina resurser
Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för en
hållbar utveckling.
Delmål:
14.1 Förebygg och minska alla slags föroreningar i havet, i synnerhet från
landbaserad verksamhet, såsom marint skräp och tillförsel av näringsämnen.
14.2 Förvalta och skydda marina och kustnära ekosystem på ett hållbart sätt.
14.3 Verka för stärkta populationer av fisk och andra vattenanknutna arter, bland
annat genom åtgärder som förstärker fiskrekryteringen vid kusten.
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14.4
14.5
14.6

Främja ett hållbart fritidsfiske genom att skapa bättre förutsättningar för
naturlig fiskreproduktion.
Verka för att det ska finnas tillräcklig infrastruktur för att minska fritidsbåtars
påverkan på marina ekosystem.
Minska mängden plastavfall som hamnar i haven.

Nyckeltal saknas på kommunnivå.
Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald
Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem,
hållbart bruka skogar, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda
förlusten av biologisk mångfald.
Delmål:
15.1 Integrera stadsgrönska och ekosystemtjänster vid planering, byggande och
förvaltning i kommunens orter.
15.2 Bevara biologisk mångfald och säkerställ att värdefulla naturmiljöer får
adekvat skydd och vårdas ur ett framtidsperspektiv.
15.3 Vidta åtgärder för att stärka ekosystemtjänster och motverka minskning av
biologisk mångfald och spridning av invasiva arter på kommunägd mark.
15.4 Förvalta och tillgängliggöra kommunens grön- och naturområden så de både
utvecklar höga naturvärden och lockar till utevistelse.
15.5 Informera om natur- och kulturvärden i tätortsnära miljöer för att öka
medvetenheten hos kommuninnevånare och besökare.
Nyckeltal
Indikator

Källa

Skyddad natur totalt, andel
(%)

Kolada

Utfall
2015
3,9

Utfall
2016
3,9

Utfall
2017
3,9

Utfall
2018
5,3

Utfall
2019

Måluppfyllelse:
trend

Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen
Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling,
tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla samt bygga upp effektiva, och
inkluderande institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer.
Delmål:
16.1 Medborgarnas delaktighet i kommunens verksamhet och utveckling ska öka.
16.2 Kommunens verksamheter ska vara effektiva, transparanta och rättssäkra.
16.3 Antal hushåll och verksamheter som är anslutna till snabbt och kapacitetsstarkt
bredband ska öka.
Nyckeltal
Indikator

Källa

Utfall
2015

Utfall
2016
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Utfall
2017

Utfall
2018

Utfall
2019

Måluppfyllelse:
trend

Invånare 16-84 år
som avstår från att gå
ut ensam, andel (%)

Kolada

-

-

-

-

Anmälda våldsbrott,
antal/100 000 inv

Kolada

686

844

917

824

Vi deltar
inte i
undersökning
en.
710

Valdistrikt med lägst
valdeltagande i
senaste kommunval,
andel (%)
Förstagångsväljare
som röstade i senaste
kommunfullmäktigevalet, andel (%)
Verksamhetens
resultat kommun,
andel(%) av skatter
och statsbidrag
Valdeltagande i
Tierps kommun och i
riket, riksdagsvalen

Kolada

77,3

77,3

77,3

68,6

68,6

Kolada

76

76

83

83

83

Kolada

Valmyndigheten

-0,2

79,8
(valår
2006)

84
(valår
2010)

85,6
(valår
2014)

87,5
(valår
2018)

Mål 17 Genomförande och globalt partnerskap
Stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för
hållbar utveckling.
Delmål:
17.1 Kommunens samverkan och partnerskap med andra kommuner, Region
Uppsala, företag och civilsamhälle ska öka.
17.2 Kommunens upphandlingar ska genomföras på ett sätt som bidrar positivt till
Agenda 2030 även utanför kommunens gränser.
17.3 Tilliten bland kommunens invånare ska öka.
Nyckeltal saknas på kommunnivå.
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Uppföljning av delmål - Kommun och inflytande

Uppföljning av delmål
Kommun och inflytande
Hur vi gör för att uppnå målen

Agenda 2030-mål
(ur Plan för Tierps
kommuns ekonomi och
verksamhet 2020-2022)

Avgränsning av
mål

Aktivitet/-er

Uppföljning
Ev andra
verksamheter

Hur och målvärde

Utfall

som vi samarbetar
med i aktiviteten

t ex målgrupp, funktion,
område, strategi

Medborgarservice - Tillväxt och samhällsbyggnad
16 Genomföra trygghetsvandring samt åtgärder.

Genomfört

Medborgarservice - Tillväxt och samhällsbyggnad
16.1 Dialog och inkluderande arbetet i
medborgardialog

Genomfört

Mål 16 Fredliga och
inkluderande
samhällen
16.1 Medborgarnas
delaktighet i
kommunens
verksamhet och
utveckling ska
öka.

Vård och omsorg
16.1 Brukarinflytande och delaktighet i olika former
ska fortsätta utvecklas i alla delar av verksamheten.
(se mål 10.6)
16.1 Utveckla arbetet med att ha olika
referensgrupper/brukarråd för att öka möjligheten att
lämna synpunkter på och idéer kring verksamhetens
innehåll.
Kvalitet och strategisk utveckling
16.1 Medborgardialog
- vara ledande, utveckla vår kompetens,
- utveckla struktur och verktyg
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Pausats pga Covid

Tillväxt och
samhällsbyggnad

Genomfört medborgardialog
inför översiktsplan. Totalt 551
medborgare deltog under

Uppföljning av delmål - Kommun och inflytande
Hur vi gör för att uppnå målen

Agenda 2030-mål
(ur Plan för Tierps
kommuns ekonomi och
verksamhet 2020-2022)

Avgränsning av
mål

Aktivitet/-er

Uppföljning
Ev andra
verksamheter

Utfall

som vi samarbetar
med i aktiviteten

t ex målgrupp, funktion,
område, strategi

Tillväxt och
samhällsbyggnad,
Kultur och fritid
Utbildning,
Näringsliv

Gemensam service –kvalitet &strategisk utveckling
16.1 Hjälpa till i framtagande av en lokal
överenskommelse (LÖK) mellan kommun och
föreningsliv.

Kultur och fritid
16.1 Tät dialog med föreningar och civilsamhälle.
LÖK, bidrag.
16.2 Kommunens
verksamheter
ska vara
effektiva,
transparanta
och rättssäkra.

Hur och målvärde

Individ och
familjeomsorg,
Kultur och
fritid, Medborgarservice,
Upphandling

arton dialoger 2019-2020.
Delvis nya metoder testades
Pågår dialoger kring inriktning
för utveckling av befintlig fritid
och rekreation i Örbyhus
centrum. Ny form för dialog.
Pågår planering för att kunna
genomföra dialog i en komplex
fråga.
En arbetsgrupp arbetar med
hur en plan för hur en LÖK ska
tas fram

Pågår

Vård och omsorg
16.2 Utbildning och kunskap om hot och våld,
nolltolerans i VoO verksamheter. Gäller våld mot
medarbetare i tjänst, brukare och mellan brukare.

Ej påbörjat

Gemensam service - Bemanningen, Lönecentrum
16.2 Internkontroll genomförs varje månad enligt
plan. Riskanalys ska genomföras två gånger per år,
vilket syftar till att förbättra internkontrollen och
minimera fel.

Ingen revision

Gemensam-service -Ledningsstöd
Pågår
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Uppföljning av delmål - Kommun och inflytande
Hur vi gör för att uppnå målen

Agenda 2030-mål
(ur Plan för Tierps
kommuns ekonomi och
verksamhet 2020-2022)

Avgränsning av
mål

Aktivitet/-er

Uppföljning
Ev andra
verksamheter

Hur och målvärde

Utfall

som vi samarbetar
med i aktiviteten

t ex målgrupp, funktion,
område, strategi

16.2 Kvalitetssäkra underlagen till
sammanträdesprotokollen. Främst lathund med attsatser och mallar för tjänsteutlåtande
16.2 Tillsammans med huvudregistrator ta fram
handbok för handläggare
16.2 Tillsammans med huvudregistrator utbilda
handläggare
16.2 Ta in kommunstyrelsens
förhandlingsdelegation i den digitala
möteshanteringen
16.2 Uppdatera rutin för anmälan av ordförandebeslut
16.2 Rutin för hantering av sekretessärenden med
delegationsförbud.
16.2 Teknik och rutin för politiska sammanträden på
distans
16.2 Utveckla strukturen för politiken på hemsidan
Gemensam service –kvalitet &strategisk utveckling
16.2 Se över styrsystemen – hur de fungerar i
förhållande till Agenda 2030

16.2 Vi ser att det sker en förändring, utveckling och
effektivisering hos verksamheterna/för
medborgare/hos kunder. Dvs det arbete vi bidragit
med leder till skillnad. I det
1. I samband med uppdrag, använda verktyg
för uppföljning och analys
2. Bygga ett naturligt samarbete med
verksamhetsområdena
3. Initiera och genomföra
förbättringsaktiviteter
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Klart
Pausat pga covid-19
Klart
Pågår
Rutin klar. Tekniska lösningar
provas.
Rutinen klar, tekniken testas.
Ej påbörjat
Agenda 2030 har fortsatt
implementeras i kommunens
budget- och flerårsplan, samt
uppföljningar.
1.Görs kontinuerligt genom
våra roller och i varje uppdrag,
2. Det sker fortlöpande då vi
projektleder eller stödjer
verksamheterna i en stor
mängd projekt och uppdrag
3.Vi kommer kontinuerligt med
förbättringsförslag inom våra
roller och erbjuder stöd för att
genomföra dessa,
4.Tidrapportering för varje
uppdrag/projekt

Uppföljning av delmål - Kommun och inflytande
Hur vi gör för att uppnå målen

Agenda 2030-mål
(ur Plan för Tierps
kommuns ekonomi och
verksamhet 2020-2022)

Avgränsning av
mål

Aktivitet/-er

Följer regeringens
och regionens mål

Hur och målvärde

Utfall

som vi samarbetar
med i aktiviteten

4.

16.3 Antal hushåll
och
verksamheter
som är anslutna
till snabbt och
kapacitetsstarkt
bredband ska
öka.

Ev andra
verksamheter

t ex målgrupp, funktion,
område, strategi

Öka antalet etjänster i
kommunen

Uppföljning

Synliggöra kostnader och vår tid

16.2 Fungerande modell för digitalisering och
systemförvaltning

Utveckling pågår

16.2
-Fånga in behov och förstå nuläget
-Bidra och möjliggöra till samarbete mellan
ingående kommuner i IT-nämnden
(se även uppdrag 6.1.c)

6 nya e-tjänster lanserade
hitttills under 2020
Fortsatt löpande samverkan
med övriga kommuner i ITnämnden gällande e-tjänster.
En utredning kommer dock
genomföras under resterande
del av 2020 för att förslå
justeringar av samverkansform
för att uppnå mer nytta

Medborgarservice - Tillväxt och samhällsbyggnad
16.3 Föra kontinuerlig dialog med aktörer
verksamma i kommunen.
16.3 Uppföljning sker löpande med kommunens
avtalspart.

Mål 17 Genomförande och
globalt
partnerskap
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Pågår.
Pågår. Avtalet ska
omförhandlas 2021.

Uppföljning av delmål - Kommun och inflytande
Hur vi gör för att uppnå målen

Agenda 2030-mål
(ur Plan för Tierps
kommuns ekonomi och
verksamhet 2020-2022)

Avgränsning av
mål

Aktivitet/-er

Ev andra
verksamheter

Hur och målvärde

Utfall

Ja

Ja. Mycket går på halvfart
under corona

som vi samarbetar
med i aktiviteten

t ex målgrupp, funktion,
område, strategi

17.1 Kommunens
samverkan och
partnerskap
med andra
kommuner,
Region
Uppsala,
företag och
civilsamhälle
ska öka.

Uppföljning

Individ- och familjeomsorg
17:1 Representanter från IFO deltar aktivt i de olika
samverkansforum som finns i länet.
Medborgarservice - Tillväxt och samhällsbyggnad
17.1 Samverkan av med närliggande kommuner
inom myndighetsutövande.
Medborgarservice – Näringsliv och turism
7.1 & 7.3 Delta i Region Uppsalas olika nätverk
samt partnerskap/projekt med andra kommuner,
företag och föreningar.

I första hand i
arbetet med att utveckla aktivitets-,
och fritidsutbudet

Vård och omsorg
17.1 Utveckla samarbetet med civilsamhället.

Region
Uppsala,
Tillväxtverket,
andra
kommuner,
Länsstyrelsen,
SKR, företag
och föreningar.

Sker löpande

Kultur och fritid

Arbetet pausat

Gemensam service - Bemanningen
17.1 Vid behov ifrån verksamheterna ska
integrationer skapas mellan schema- och
planeringssystemen och andra verksamhetssystem.

Inga nya

17.1 Systemförvaltning och uppbyggnad av
systerorganisation för samtliga kundkommuner i
Lönenämnden.
17.1 Skapa förutsättningar för samgående mellan
Tierps och Älvkarlebys bemanningsenhet.
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Genomfört
Beslut fattas och avtal
tecknas så att
samgående sker
mellan Älvkarleby och
Tierp.

Uppnås ej

Uppföljning av delmål - Kommun och inflytande
Hur vi gör för att uppnå målen

Agenda 2030-mål
(ur Plan för Tierps
kommuns ekonomi och
verksamhet 2020-2022)

Avgränsning av
mål

Aktivitet/-er

Uppföljning
Ev andra
verksamheter

Hur och målvärde

Utfall

Lönecentrum ska
utökas med fler kunder
i förhållande till år
2019.
Ett reglerat samarbete
ska ske med andra
kommuner, Östhammar
och Heby.

Uppnås ej

som vi samarbetar
med i aktiviteten

t ex målgrupp, funktion,
område, strategi

Gemensam service - Lönecentrum
17.1 Lönecentrum ska kontinuerligt samarbeta och
nätverka med närliggande kommuner och regioner.
17.1 Samtliga kommuner som ingå i IT-förvaltningen
ska ges möjlighet att även ingå i Lönecentrum om
de så vill.

Pågår

17.1 Använda tjänsten Draftit optimalt genom att
leta information och ställa frågor vid behov.
17.1 Skapa integrationen till/från HR- och
lönesystemet till/från andra verksamhetssystem när
verksamheterna har behov.
Gemensam service - Ledningsstöd
Utöka deltagande i olika nätverk/samarbeten och
utveckla nya former för samverkan

Paus pga covid-19 och
sjukskrivning

Gemensam service - Kvalitet & strategisk utveckling
Bidra till att
medborgarna
erbjuds en trygg,
effektiv och nära
vård.

17.1 Agera informationslänk

17.1 Vara aktiv och representera kommunen i
regionala och nationella nätverk
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Digitalt dialog-forum planeras
tillsammans med Region
Uppsala och Älvkarleby
kommun kring Effektiv och
Nära vård 2030
Ingår i UFU (utveckla
framtidens utveckling) arena
tillsammans med Vinnova, KI,
Umeå universitet, Region
Uppsala, Region Stockholm
och Region Västerbotten

Uppföljning av delmål - Kommun och inflytande
Hur vi gör för att uppnå målen

Agenda 2030-mål
(ur Plan för Tierps
kommuns ekonomi och
verksamhet 2020-2022)

Avgränsning av
mål

Aktivitet/-er

Uppföljning
Ev andra
verksamheter

Hur och målvärde

Utfall

som vi samarbetar
med i aktiviteten

t ex målgrupp, funktion,
område, strategi

17.2 Kommunens
upphandlingar
ska genomföras
på ett sätt som
bidrar positivt till
Agenda 2030
även utanför
kommunens
gränser.

Gemensam service - Upphandling

17.3 Tilliten bland
kommunens
invånare ska
öka.

Individ- och familjeomsorg
17:3 IFOS arbete med brukarmedverkan och
rättssäkerhetsarbete kommer att öka tilltron bland
invånarna.

Pågår

17.2 Verka för fler gemensamma upphandlingar
med andra kommuner i länet.
17.2 Genom att ställa krav på transporter till
kommunen påverkas även runtomliggande
kommuner.

Medborgarservice - Tillväxt och samhällsbyggnad
17.3 Bygga Bo kvällar
17.3 Information, medborgarialog vid utveckling
förändring.
Vård och omsorg
17.3 Bli bättre på att presentera och tillgängliggöra
vad vi gör samt resultat i brukarundersökningar
inklusive åtgärder och resultat.
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Görs

Brukarundersökning

Skjuts till nästa år.

Pågår
Pågår

Arbetet ej genomfört

Uppföljning av delmål - Barnomsorg och utbildning

Barnomsorg och utbildning
Hur vi gör för att uppnå målen

Agenda 2030-mål
(ur Plan för Tierps
kommuns ekonomi och
verksamhet 2020-2022)

Avgränsning av
mål

Aktivitet/-er

Uppföljning
Ev andra
verksamheter

Hur och målvärde

Utfall

Tillsynsplanen

Ej genomförd

som vi samarbetar
med i aktiviteten

t ex målgrupp, funktion,
område, strategi

Medborgarservice - Tillväxt och samhällsbyggnad
4 Tillsyn på förskolor och skolor, bra inomhusmiljö.
Strålskydd, kallhugget.

Mål 4 God
utbildning för
alla
4.1 Alla barn ska ha
tillgång till
förskola av god
kvalitet som ger
omvårdnad och
förbereder dem
för att börja
grundskolan.

MBS NoK
Ingår i en
långsiktig strategi
för tillväxt
Samverkan med
hemmen
Personalens
prioritering av
läroplansmål
Öka
undervisningsskickligheten

Medborgarservice – Näringsliv och turism
4 Regional samverkan inom gymnasie- och
vuxenutbildningen för bättre matchning mot
arbetsmarknad och resurseffektivare verksamhet.

Utbildning

Sker löpande

Utbildning
4.1 Enkät vårdnadshavare årligen

Enkät Ht-2020

Senaste vt-19: Stor nöjdhet

4.1 Enkät personal årligen

Enkät Vt-2020

Ökad nöjdhet från vt-19

4.1 Ta fram stöddokument för pedagogisk
professionsutveckling med lönekriterier

Uppföljning genom
löneprocessen

Implementering pågår

4.1 Grön flagg metodik

Fler certifieringar

12 av 18 förskolor certifierade

Kultur och fritid
4.1 Bibehålla och utveckla biblioteks- och
läsfrämjande verksamheten direkt riktad mot barn i
förskola.

36 av 120

Pågår

Uppföljning av delmål - Barnomsorg och utbildning
Hur vi gör för att uppnå målen

Agenda 2030-mål
(ur Plan för Tierps
kommuns ekonomi och
verksamhet 2020-2022)

Avgränsning av
mål

4.2

MBS NoK
Ingår i en
långsiktig strategi
för tillväxt

Alla barn ska
erbjudas en
likvärdig
grundskola av
god kvalitet som
leder till
relevanta och
ändamålsenliga
kunskaper.

Aktivitet/-er

Ev andra
verksamheter

Hur och målvärde

Utfall

Utbildning,
lokala
näringslivet,
UF, NIS

Fler elever väljer att
läsa UF

Fler elever 2020 än 2019

som vi samarbetar
med i aktiviteten

t ex målgrupp, funktion,
område, strategi

Medborgarservice – Näringsliv och turism
4.2 Lobba för vikten av entreprenöriellt lärande och
entreprenörskap i skolan
Utbildning
4.2
- Arbetet med SBS (samverkan för bästa skola) på
samtliga grundskolor fortsätter och går under hösten
i ny fas med fokus på det förebyggande
elevhälsoarbetet.
- I syfte att utveckla undervisningsskickligheten
implementeras system för genomförande,
dokumentation och analys av lektionsobservationer i
september 2020.
- Systematiska kvalitetsarbetet vidareutvecklas
under hösten 2020
Kultur och fritid
4.2 Kultur och fritid erbjuder fortsatt högkvalitativ
skolbiblioteksservice för förskola och grundskola i
samarbete med Utbildning.

4.3

Uppföljning

Andelen
gymnasieelever
med examen
inom 3 år ska
öka.

Individ- och familjeomsorg
4:3. översyn kring hur verksamheterna kan
samverka kring skolans förebyggande rutin om tidigt
upptäckt och åtgärder vid frånvaro.
4:3 SAMBAT nätverket prioriteras

Ingår i en
långsiktig strategi
för tillväxt

Medborgarservice – Näringsliv och turism
4.3 Ökad samverkan mellan utbildning näringsliv
och de offentliga arbetsgivarna och se mer UFföretagande. lärlingsutbildningar samt utveckla
teknik- respektive vård och omsorgscollege.

37 av 120

Andelen elever i åk 9 som blev
behöriga till gymnasiets
nationella program var 83,3%
juni 2020. Det genomsnittliga
meritvärdet för åk 9 var 192,75

Pågår

Utbildning

Sambat barn
och unga

Ja

Styr-grupp
sambat

Genom-förda sambataktiviteter/VB

Medarbetare
inom
utbildning,
näringsliv, UF

Något försämrat pga corona
och personalomsättning

Sker löpande

Uppföljning av delmål - Barnomsorg och utbildning
Hur vi gör för att uppnå målen

Agenda 2030-mål
(ur Plan för Tierps
kommuns ekonomi och
verksamhet 2020-2022)

Avgränsning av
mål

Aktivitet/-er

Uppföljning
Ev andra
verksamheter

Hur och målvärde

Utfall

som vi samarbetar
med i aktiviteten

t ex målgrupp, funktion,
område, strategi

Gemensam service - Kvalitet & strategisk utveckling
4.3 Söka och administrera stimulansmedlen för att
minska psykisk ohälsa.

Pengarna är rekvirerade men
aktiviteter ej inplanerade pga
covid-19

Utbildning

Andelen elever med
Examensbevis ökade från
68,4% 2019 till 78,5% 2020.
(osäker här hur många av
dessa som var inom 3 år)

4.3 Beslutats att genomföra lovskola i utökad
omfattning även under läsåret och i lägre åldrar för
att på så vis öka behörigheten till
gymnasieskolan. Arbetet med “trygg övergång” i
kombination med omställningen till
distansundervisning under vårterminen har haft
positiva effekter och fångat upp fler elever med
problematisk skolfrånvaro och behov av extra
anpassningar.
4.4

Säkerställ
skolornas
tillgång till
närliggande
naturmiljöer för
utomhuspedago
gik.

Medborgarservice - Tillväxt och samhällsbyggnad
4.4 Grönområden kring skolan (aktivt inte
exploatera närmiljöer). Följa boverkets
rekommendationer.

Kolla hektar per elev.

Ej genomförd

Utbildning
4.4 Alla skolor har tillgång till Naturskolan och
använder närliggande miljöer för
utomhuspedagogik.
Kultur och fritid
4.4 Kulturarvstrappan.

Utbildning

Individ- och familjeomsorg
5 Könsuppdelad statistik inom alla verksamheter för
att få en nulägesbeskrivning av om kön påverkar
beslut, insatser etc

Mål 5 Jämställdhet

38 av 120

Pågår
Statistik

Ej gjort

Uppföljning av delmål - Barnomsorg och utbildning
Hur vi gör för att uppnå målen

Agenda 2030-mål
(ur Plan för Tierps
kommuns ekonomi och
verksamhet 2020-2022)

5.1 & 5.3
Kommunens
verksamheter
ska planeras
utifrån både
kvinnor och
mäns, flickors
och pojkars
behov och
resurser ska
fördelas
likvärdigt mellan
könen.

5.2

Alla vuxna och
barn ska
bemötas utan
diskriminering
och utan
stereotypa
föreställningar
om kön.

Avgränsning av
mål

Aktivitet/-er

Uppföljning
Ev andra
verksamheter

Hur och målvärde

Utfall

som vi samarbetar
med i aktiviteten

t ex målgrupp, funktion,
område, strategi

Vård och omsorg
Ledning Vård och
omsorg

5.1 Se över hur vi marknadsför oss för att få in fler
pojkar/män på VoO-utbildning

Ej genomfört

Fortsätta arbeta
med IBIC för att
utgå från
individens behov
och resurser
oavsett kön.

5.1 Jämställda biståndsbeslut och utbud av insatser
och aktiviteter som motsvarar önskemål och behov.

Arbete pågår

Vårdnadshavares
och elevernas
upplevelse

Utbildning
5.1 Analys av enkätsvar utifrån kön.
Individ- och familjeomsorg
5:2 HBTQ certifiering färdigställs under året

Psykisk hälsa
handlingsplan

Synliggöra
bemötande

Ej genomfört

Vård och omsorg
5.2 HBTQ-satsning genom handlingsplan psykisk
hälsa för bistånd. Socialstyrelsens webbutbildning
kan användas för övriga

Ja

Ja, klart

Ej genomfört

Utbildning
5.2 Registrering av och dokumentation kring
utredning
Kultur och fritid
5.2 Kulturhuset en plats för möten mellan människor
med olika förutsättningar, olika generationer etc.

39 av 120

Pågår

Uppföljning av delmål - Barnomsorg och utbildning
Hur vi gör för att uppnå målen

Agenda 2030-mål
(ur Plan för Tierps
kommuns ekonomi och
verksamhet 2020-2022)

Mål 10 Minskad
ojämlikhet
10.1 Verka för att alla
barn och vuxna
i utbildningsverksamheterna, oavsett
ålder, kön,
funktionsnedsättning,
etnicitet,
ursprung,
religion eller
ekonomisk eller
annan ställning
ska behandlas
lika.

Avgränsning av
mål

Aktivitet/-er

Ev andra
verksamheter

Hur och målvärde

Utfall

Digitalt värderingsverktyg
(Spec.ped.skolmynd)

Förskolepersonalens
självskattningar har visat ökad
medvetenhet

HRI-värde

Förskolan: HRI-värdet har ökat
i nästintill alla arbetslag

som vi samarbetar
med i aktiviteten

t ex målgrupp, funktion,
område, strategi

Systematiskt
arbetsmiljöarbete

Uppföljning

Utbildning
10.1 Systematiskt barnhälsoarbete
10.1 Utveckling av det förebyggande
elevhälsoarbetet inom ramen för SBS (samverkan
för bästa skola)
10.1 Temadagar kring likabehandlingsarbete och
arbete mot kränkande behandling.
10.1 STAMINA- uppföljningar
Kultur och fritid
10.1 Högprioriterat i verksamheten och i
verksamhetens styrdokument. Kulturprogram,
evenemang är kostnadsfria, Fritidsgårdarna är
kostnadsfria. Kultur och fritids verksamhet är på
många sätt kostnadsfria.

40 av 120

Pågår

Uppföljning av delmål - Bo, trafik och miljö

Bo, trafik och miljö
Hur vi gör för att uppnå målen

Agenda 2030-mål
(ur Plan för Tierps
kommuns ekonomi och
verksamhet 2020-2022)

Mål 6 Rent vatten
och sanitet
6.1 Förbättra
vattenkvaliteten
genom att
minska
föroreningar,
stoppa
dumpning och
minimera
utsläpp av
farliga
kemikalier och
material.
6.2

Effektivisera
vattenanvändni
ngen inom alla
sektorer samt
säkerställ en
hållbar
försörjning av
sötvatten för att
förebygga
vattenbrist och
låga

Avgränsning av
mål

Aktivitet/-er

Uppföljning
Ev andra
verksamheter

Hur och målvärde

Utfall

Hur många ärenden
(mål titta på 240 gamla
avlopp, 100 nya
tillstånd).

EJ genomförd

som vi samarbetar
med i aktiviteten

t ex målgrupp, funktion,
område, strategi

Medborgarservice - Tillväxt och samhällsbyggnad
6.1 Tillsyn enskilda avlopp, industriverksamheter
och jordbruk.
6.1 Säkerställa att inte bebygga
vattenskyddsområden

Medborgarservice - Tillväxt och samhällsbyggnad
6.2 Projekt återanvända avloppsvatten med WSP.

41 av 120

Uppföljning av delmål - Bo, trafik och miljö
Hur vi gör för att uppnå målen

Agenda 2030-mål
(ur Plan för Tierps
kommuns ekonomi och
verksamhet 2020-2022)

6.3

grundvattennivå
er.
Verka för att
återställa de
vattenrelaterade
ekosystemen,
däribland
våtmarker,
floder och sjöar.

Mål 7 Hållbar energi
för alla
7.1

7.2

Avgränsning av
mål

Aktivitet/-er

Uppföljning
Ev andra
verksamheter

Hur och målvärde

Utfall

LONA-bidrag

Påbörjad. Våtmarken norr om
Siggbo-området verkar bli svår
att genomföra.
Dagvattendammarna i
Örbyhus ska upphandlas.

som vi samarbetar
med i aktiviteten

t ex målgrupp, funktion,
område, strategi

Medborgarservice - Tillväxt och samhällsbyggnad
6.3 Våtmarkslokalisering – skapa konstgjord
våtmark.

Medborgarservice - Tillväxt och samhällsbyggnad
7 Anpassa deponier, om möjligt, att vara förberedda
för solcellsparker
7 Säkerhetställa leverans av detaljplan för
biogasstation
Medborgarservice – Näringsliv och turism
7 Vi jobbar för ett hållbart företagande och tillväxt.
Skapar mötesplatser för dessa frågor, bjuder in
företagare att föreläsa kring dessa frågor.

Öka andelen
förnybar energi i
den kommunala
energimixen.

Gemensam service - Kvalitet & strategisk utveckling

Minska
kommunens
energiförbruknin
g, bland annat
genom energieffektivisering.

Medborgarservice - Tillväxt och samhällsbyggnad
7.2 Service och rådgivning från Energi och
klimatrådgivning
7.2 Fastighetssamordnare har uppdrag att krav
ställa gentemot fastighetsägare och förvaltare

7.1 (och 7.2) Framtagande av en ny Klimat- och
energiplan

Vård och omsorg
7.2 Samarbeta med Tierpsbyggen om
energieffektiviseringar

42 av 120

Deponier under planering
Ej genomförd
Lokala
näringslivet ec.
Kvalitet och
Miljö nätverket

Energirådgivarna
redovisar utfall på antal
utförda energikartläggningar

Inget utfall redovisat för vt2020
pga pandemi

TEMAB,
TKAB,
Upphandling,
Medborgarservice

Planen kommer gå för beslut
under hösten.

Tierpsbyggen

Arbetet påbörjat på
Vendelgården. Delar har fått
pausats pga besöksförbud
(Covid)

Uppföljning av delmål - Bo, trafik och miljö
Hur vi gör för att uppnå målen

Agenda 2030-mål
(ur Plan för Tierps
kommuns ekonomi och
verksamhet 2020-2022)

Avgränsning av
mål

Aktivitet/-er

Uppföljning
Ev andra
verksamheter

Hur och målvärde

Utfall

Minska elförbrukningen
i förhållande till 2019
med 2 %.

Ej undersökt.

som vi samarbetar
med i aktiviteten

t ex målgrupp, funktion,
område, strategi

Gemensam service - Bemanningen, Lönecentrum
7.2 Lågenergilampor ska användas för samtlig
belysning. Alla ska släcka lampor när arbetsrum
eller konferensrum inte används. Datorer ska sättas
i strömsparläge när de inte används.

Mål 9 Hållbar industri,
innovationer
och
infrastruktur
9.1 Bygga ut en
tillförlitlig och
hållbar
infrastruktur, där
kollektivtrafik
och olika
mobilitetslösnin
gar är en
naturlig del, för
att stödja
ekonomisk
utveckling och
människors
välbefinnande.
9.2

Genom
upphandling
styra mot renare
och smartare
teknik.

Medborgarservice - Tillväxt och samhällsbyggnad
9.1 Tillsätta resurser för planering och påverkan för
utbyggnad av hållbar infrastruktur.
9.1 Utveckla stationsnäraområde
9.1 Utveckla stationsområden
9.1 Tillsätta resurs för utbyggnad av bredband
Medborgarservice – Näringsliv och turism
9.1 Deltar i dialoger

Medborgarservice – Näringsliv och turism
9.2 Bidrar till dialoger mellan näringsliv och
upphandlingsfrågor

43 av 120

Påbörjad planering

Region
Uppsala,
Tillväxtverket,
Länsstyrelsen,
SKR, företag

Sker löpande

Uppföljning av delmål - Bo, trafik och miljö
Hur vi gör för att uppnå målen

Agenda 2030-mål
(ur Plan för Tierps
kommuns ekonomi och
verksamhet 2020-2022)

Avgränsning av
mål

Aktivitet/-er

Uppföljning
Ev andra
verksamheter

Hur och målvärde

Utfall

som vi samarbetar
med i aktiviteten

t ex målgrupp, funktion,
område, strategi

Gemensam service - Upphandling
9.2 Upphandlingsmyndighetens miljökrav ska alltid
tillämpas vid upphandling av fordon, teknik och
kemikalier. Alltid ställa miljökrav på transporter och
skapa kommersiella villkor som uppmuntrar
investering i ny renare teknik
9.3

Samverka med
universitet och
företag för att
bidra till ny
kunskap och
innovationer.

Görs

Medborgarservice – Näringsliv och turism,
kundcenter och service
9.3 Bidrar till mötesplatser och information
Vård och omsorg
9.3 Fortsätta utveckla arbetssätt med välfärdsteknik
och digitalisering utifrån verksamheten och/eller
brukarnas behov
9.3 Delta i nätverk (t ex Användarföreningen,
digitaliseringsråd och FoU-nätverk) för utbyte av
kunskap och erfarenheter.

Satsningar gjorts utifrån
kommunikation med anhöriga
och närstående genom digitala
hjälpmedel.
Pausat pga Covid

Medborgarservice - Tillväxt och samhällsbyggnad
11 ÖP arbetet så skall Medborgardialogen vara
genomförd
11 Exploatering av Triangelparken genomförd
11 Samråd genomfört för Västra Libbarbo
Mål 11 Hållbara
städer och
samhällen
11.1 Verka för
fullgoda och
ekonomiskt
överkomliga
bostäder för
alla.

Medborgarservice - Tillväxt och samhällsbyggnad
11.1 Anpassa organisationen av Samhällsbyggnad
till att leverera inom fokusområden som varierar
över tid.

44 av 120

Pågående

Uppföljning av delmål - Bo, trafik och miljö
Hur vi gör för att uppnå målen

Agenda 2030-mål
(ur Plan för Tierps
kommuns ekonomi och
verksamhet 2020-2022)

Avgränsning av
mål

Aktivitet/-er

Uppföljning
Ev andra
verksamheter

Arbetet pågår till viss del.
Byggstart av ny gruppbostad,
bomässa är inställd pga covid

11.1 Vård och omsorg följer de politiskt fastställda
boendeplanerna för LSS respektive äldre.

Mål 12 Hållbar
konsumtion
och produktion

Utfall

som vi samarbetar
med i aktiviteten

t ex målgrupp, funktion,
område, strategi

Vård och omsorg

11.2 Kommunen ska
ha planberedskap för 300
bostäder per år.
Fokus ska vara
att planera i
kollektivtrafiknära lägen.
11.3 Skapa
inkluderande
tätortsmiljöer
som erbjuder
god tillgång till
grönområden
och offentliga
platser och som
ger möjlighet att
ta sig fram
säkert som
gång- och
cykeltrafikant.

Hur och målvärde

Medborgarservice - Tillväxt och samhällsbyggnad
11.3 Genomföra kontinuerliga förtärningsplaner, 3
pågående.
Kultur och fritid
11.3 Kulturhuset, kransorternas meröppna
”småmöbler” med programverksamhet,
Fritidsgårdarna i kommunen.

Gemensam service – Kvalitet &strategisk utveckling
12 Söka projektmedel för att korta
livsmedelkedjorna i kommunen.
Kultur och fritid
Mål 12 E-böcker, låna böcker.
Använd/maximera/optimera användandet av våra
lokaler både under ordinarie öppettider och efter
stängningsdags genom att upplåta dem till
föreningar och andra brukare (meröppet,
Tierpsrummet etc.). Målet att det aldrig ska vara
tomt och alltid liv och rörelse. Följa kommunens

45 av 120

Pågår

Kostenheten,
Näringsliv,
Upphandling

Sökt och beviljats
projektmedel från
jordbruksverket. Projektet
startar i september
Pågår

Uppföljning av delmål - Bo, trafik och miljö
Hur vi gör för att uppnå målen

Agenda 2030-mål
(ur Plan för Tierps
kommuns ekonomi och
verksamhet 2020-2022)

Avgränsning av
mål

Aktivitet/-er

Uppföljning
Ev andra
verksamheter

Hur och målvärde

Utfall

% av enheter med
källsortering

Ej gjort

som vi samarbetar
med i aktiviteten

t ex målgrupp, funktion,
område, strategi

recepolicy och välja ”gröna” färdsätt. Möten sker
digitalt i stor utsträckning.
12.1 Minska
mängden avfall
genom åtgärder
för att
förebygga,
minska,
återanvända
och återvinna
avfall.

Individ- och familjeomsorg
12:1 Dialog med fastighetsägare/Temab för att
möjliggöra källsortering
Medborgarservice - Tillväxt och samhällsbyggnad
12 Planering uppmuntra till egenodling inom
bostadsområden.
12 Arbetar för att kollektivtrafik är anpassad för
turism, likväl som cykelleder.
12 Underlätta för lokal marknad av livsmedel.

Planering pågår

Vård och omsorg
12.1 Se över materialanvändningen i verksamheten,
vad använder vi och vad kan man återanvända?
Funktionshindrade- och Äldreomsorg

Ej påbörjat med riktade
aktiviteter. Tidigare arbete
fortlöper
Ej påbörjat med riktade
aktiviteter. Tidigare arbete
fortlöper

12.1 Använda plast på rätt ställe och rätt sätt.

Gemensam service - Ledningsstöd
12.1 Minska användandet av pappersutskrifter
12.2 Matsvinnet ska
minska.

Medborgarservice - Kost
12.2 (12.1) Förebyggande insatser och mätningar
av matsvinn, tillsammans med våra kunder.
Minskning av följande
1. Produktionssvinn max 10%
2. Serveringssvinn
a. Tillagningskök max 5 %
b. Mottagningskök max 10 %

46 av 120

Användningen av papper har
minskat, delvis pga covid-19.
Kan utvecklas vidare.
Mätningar 2 gånger per
år och svinntyp. Kök
med Interaktiva vågar
mäter varje dag
1.Max 10 % av total
produktion enligt
avfallsplan

1. Ingen mätning utförd pga
Corona
2.
a. 43 gram på ca 76 tusen
port.

Uppföljning av delmål - Bo, trafik och miljö
Hur vi gör för att uppnå målen

Agenda 2030-mål
(ur Plan för Tierps
kommuns ekonomi och
verksamhet 2020-2022)

Avgränsning av
mål

Aktivitet/-er

Uppföljning
Ev andra
verksamheter

Utfall

2.

b. Ingen mätning utförd pga
Corona

som vi samarbetar
med i aktiviteten

t ex målgrupp, funktion,
område, strategi

3.
4.

Tallrikssvin max 20g/port
Försäljning av klimatlådor

a) Max 5% av total
produktion enligt
avfallsplan
b) Max 10% av total
produktion enligt
avfallsplan
3. Max 20 g per port
enligt avfallsplan
4. Antal sålda
klimatlådor

Vård och omsorg
12.2 Måltidskompis (se 2.1)
12.3 Kommunens
upphandlingar
ska främja
hållbar
produktion och
stimulera en
cirkulär
ekonomi.

Hur och målvärde

3. Tallriksvinn 25 gram VT 20
4. Sålda klimatlådor 387 Aug
20
Minskat svinn ca 200 kg
genom försäljning

Arbetet är pausat

Medborgarservice – Näringsliv och turism
12.3 Bidrar till dialoger mellan näringsliv och
upphandlingsfrågor

Upphandlingse
nheten

Sker löpande

Gemensam service - Upphandling
12.3 Vid upphandling av varor och tjänster lägga
stor vikt vid miljökrav och köpa in varor och tjänster
med så låg miljöpåverkan som möjligt. Upphandla
funktion för att möjliggöra för anbudsgivare att själv
utforma lösningar för att därigenom få ny och
relevant teknik. Utvärdera anbud med LCC
(livscykelkostnader)
Gemensam service – Kvalitet &strategisk utveckling
12.3 Hjälpa upphandling att ställa klimatkrav och
främja en cirkulär ekonomi i sina upphandlingar.
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Pågår

Genomfört utbildningar och
spridit information

Uppföljning av delmål - Bo, trafik och miljö
Hur vi gör för att uppnå målen

Agenda 2030-mål
(ur Plan för Tierps
kommuns ekonomi och
verksamhet 2020-2022)

Avgränsning av
mål

Aktivitet/-er

Uppföljning
Ev andra
verksamheter

Hur och målvärde

Utfall

som vi samarbetar
med i aktiviteten

t ex målgrupp, funktion,
område, strategi

Gemensam service – Kvalitet &strategisk utveckling
13 Bistå i tecknandet av nya hållbarhetslöften för
klimatet.

Mål 13 Bekämpa
klimatförändringarna
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Medborgarservice

Tagit fram underlag inför
beslut i höst.

Uppföljning av delmål - Bo, trafik och miljö
Hur vi gör för att uppnå målen

Agenda 2030-mål
(ur Plan för Tierps
kommuns ekonomi och
verksamhet 2020-2022)

13.1 Senast år 2045
ska kommunen
inte ha några
nettoutsläpp av
växthusgaser.

Avgränsning av
mål

Aktivitet/-er

Ev andra
verksamheter

Hur och målvärde

Utfall

Ja

Ja delvis

Ja

Ja, Covid har forcerat detta

Ja

Frågan finns på agendan

Sparkrav på minskade
transporter - 500 tkr
2020.
Max 1,8 CO2e. Per kg
inköpt livsmedel för
skola. Avstämning via
DKAB. Önskvärt
klimatavtryck per lunch
0.5kg CO2e

Besparing gjord på ca 100tkr
från förgående år

som vi samarbetar
med i aktiviteten

t ex målgrupp, funktion,
område, strategi

Individ- och familjeomsorg
13:1 Kommunens resepolicy implementeras inom
IFOS verksamhet
13:1 Möjligheten att delta via videolänk ska beaktas
vid deltagande i utbildningar, konferenser och
uppföljningar av placeringar
13:1 Lyfta behovet av att införa el/hybridbilar i
kommunen.
Medborgarservice - Kost
13.1 Öka medvetenheten om att avboka, samköra
mattransporter vid lov och ledigheter.
13.1 Minska andelen CO2e per inköpt kg Livsmedel.

Medborgarservice - Tillväxt och samhällsbyggnad
13.1 (även 13.3) Utveckla infrastrukturen för
fossilfria transporter med att bygga ut laddstolpar
enligt plan.
Gemensam service – Kvalitet &strategisk utveckling
13 En ny resepolicy med klimatkompensation ska
tas fram.
13.2 Klimatanpassa
den fysiska
planeringen för
att begränsa
klimatpåverkan
och minska

Uppföljning

Medborgarservice - Tillväxt och samhällsbyggnad
13.2 Fortsätta att ta hänsyn tiill framtida klimat
förändring vid öp-planering samt detaljplanering
samt förhandsbesked.
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Planering pågår

Pågår

Uppföljning av delmål - Bo, trafik och miljö
Hur vi gör för att uppnå målen

Agenda 2030-mål
(ur Plan för Tierps
kommuns ekonomi och
verksamhet 2020-2022)

Avgränsning av
mål

Aktivitet/-er

Uppföljning
Ev andra
verksamheter

Hur och målvärde

Utfall

som vi samarbetar
med i aktiviteten

t ex målgrupp, funktion,
område, strategi

sårbarheten vid
ett förändrat
klimat.
13.3 Kommunens
och kommunkoncernens
transporter ska
vara fossilfria till
år 2030.

Medborgarservice - Tillväxt och samhällsbyggnad
13.3 Utveckla E-bilspool

Utbildning,
Äldreomsorg

Vård och omsorg
13.3 I den mån det är möjligt delta vid
upphandlingar av nya transportfordon för att
anpassa tillgången efter verksamhetens behov.
13.3 Tjänsteresor ska ske i enlighet med
kommunens resepolicy och reseplanering ska bidra
till effektivaste resrutt.
Gemensam service - Upphandling
12.3 Under 2020 påbörjas byte av fordon till sådana
som kan drivas med förnyelsebart drivmedel, gas
och el.
12.3 Alltid ställa miljökrav på transporter och skapa
kommersiella villkor som uppmuntrar investering i
ny renare teknik
Gemensam service – Kvalitet &strategisk utveckling
13.3 Driva och projektleda Fossilfritt 2030
Medborgarservice - Tillväxt och samhällsbyggnad
14 Säkerhetsställande av omhändertagande av
dagvatten i detaljplanering.
14 Omvärldsbevaka och påverka utveckling av
marina resurser.
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Vård och omsorg har deltagit
vid upphandlingen av nya bilar

Inget arbete pågår utöver det
vanliga

Pågår

Görs

Pågår

Planering pågår

Uppföljning av delmål - Bo, trafik och miljö
Hur vi gör för att uppnå målen

Agenda 2030-mål
(ur Plan för Tierps
kommuns ekonomi och
verksamhet 2020-2022)

Avgränsning av
mål

Aktivitet/-er

Uppföljning
Ev andra
verksamheter

Hur och målvärde

Utfall

Fiskvandringsvägar vid
Ubblixbo och
Skärplinge.

Pågår

som vi samarbetar
med i aktiviteten

t ex målgrupp, funktion,
område, strategi

Mål 14 Hav och
marina
resurser

14.1 Förebygg och
minska alla
slags
föroreningar i
havet, i
synnerhet från
landbaserad
verksamhet,
såsom marint
skräp och
tillförsel av
näringsämnen.

Medborgarservice - Tillväxt och samhällsbyggnad
14.1 Tillhandahålla kapacitet och kompetens för
tillsyn av avlopp, industriverksamheter och jordbruk.

14.2 Förvalta och
skydda marina
och kustnära
ekosystem på
ett hållbart sätt.
14.3 Verka för
stärkta
populationer av
fisk och andra
vattenanknutna
arter, bland
annat genom
åtgärder som
förstärker fiskrekryteringen
vid kusten.

Medborgarservice - Tillväxt och samhällsbyggnad
14.3 Utveckla fiskvandringsvägar, både i egen regi
samt samverka med externa parter.
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Uppföljning av delmål - Bo, trafik och miljö
Hur vi gör för att uppnå målen

Agenda 2030-mål
(ur Plan för Tierps
kommuns ekonomi och
verksamhet 2020-2022)

Avgränsning av
mål

Aktivitet/-er

Uppföljning
Ev andra
verksamheter

Hur och målvärde

Utfall

4 nya LONA-projekt år
2020. 7 pågående
LONA-projekt sen
tidigare år.

Pågår.*
Upplev Björns skärgård ska
slutrapporteras i september
2020. Gölarna och Kustnära
skräntärnevatten ska avslutas i
december 2020.

som vi samarbetar
med i aktiviteten

t ex målgrupp, funktion,
område, strategi

Medborgarservice - Tillväxt och samhällsbyggnad
15 LONA diverse projekt

Mål 15 Ekosystem
och biologisk
mångfald

Gemensam service – Kvalitet &strategisk utveckling
15 Bistå i tecknandet av hållbarhetslöften för
biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

15.1 Integrera
stadsgrönska
och
ekosystemtjänst
er vid planering,
byggande och
förvaltning i
kommunens
orter.

Medborgarservice - Tillväxt och samhällsbyggnad
15.1 Fokus att vid detaljplanering utveckla
grönområden vid detaljplanering.

15.2 Bevara
biologisk
mångfald och
säkerställ att
värdefulla
naturmiljöer får
adekvat skydd
och vårdas ur
ett
framtidsperspek
tiv.

Medborgarservice - Tillväxt och samhällsbyggnad
15.2 Skötsel av naturreservat

15.2 (och 15.3) Bibehålla och utvecklar arbetet med
att bevara den biologiska mångfalden.
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Tagit fram underlag inför
beslut i höst.

Medborgarservice
Kompensationsåtgärder vid
detaljplanering.

Pågår. Bl a Förstärkande av
parkmiljö vid förtätning på
Klockars väg, Tierp

- Björns skärgård,
röjning av strandängar
samt anläggande av
friluftsanordningar.
-Källarberget, löpande
skötsel.
-Iggelbo, slåtter och
löpande skötsel

- Har utförts i LONA-projektet
Upplev Björns Skärgård.
- Har utförts av
Upplandstiftelsen som är
förvaltare.
- Har utförts av kommunen.

Arbetet med att bibehålla och
utveckla biologisk mångfald
pågår.

Uppföljning av delmål - Bo, trafik och miljö
Hur vi gör för att uppnå målen

Agenda 2030-mål
(ur Plan för Tierps
kommuns ekonomi och
verksamhet 2020-2022)

Avgränsning av
mål

Aktivitet/-er

Uppföljning
Ev andra
verksamheter

Hur och målvärde

Utfall

som vi samarbetar
med i aktiviteten

t ex målgrupp, funktion,
område, strategi

Kultur och fritid
15.2 Kultur och fritid bevarar kommunens
smultronställen vilka omfattar skog och mark.
15.3 Vidta åtgärder
för att stärka
ekosystemtjänst
er och motverka
minskning av
biologisk
mångfald och
spridning av
invasiva arter
på kommunägd
mark.

Pågår

Medborgarservice - Tillväxt och samhällsbyggnad
15.3 Frökorridorer

Spridningskorridorer
bevaras vid försäljning
av kommunal mark.
Formen arrende har
valts istället för
försäljning för att kunna
bevara
spridningskorridorer.
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Pågår.

Uppföljning av delmål - Kultur, fritid och friluftsliv

Kultur, fritid och friluftsliv
Hur vi gör för att uppnå målen

Agenda 2030-mål
(ur Plan för Tierps
kommuns ekonomi och
verksamhet 2020-2022)

Avgränsning av
mål

Aktivitet/-er

Uppföljning
Ev andra
verksamheter

Hur och målvärde

som vi samarbetar
med i aktiviteten

t ex målgrupp, funktion,
område, strategi

Gemensam service – HR
Sjuktalet ska
minska

Mål 3 Hälsa och välbefinnande

3 Uppföljning av det strategiska arbetsmiljöarbetet –
enkät till chefer går ut i januari – sammanställning
görs till bokslutet.
3 Uppföljning av Arbetsmiljöpolicy och Policy för lika
rättigheter och möjligheter – enkät till alla anställda
Resultatet från senaste mätningen visar att vi bör
arbeta mer intensifierat med negativ stress i arbetet
och möjligheter till utveckling.
3 Reflekterande kollegiala samtalsgrupper bör
genomföras Samtliga på HR har handledarutbildning – det är dock resurskrävande för HR.
3 Se över möjligheter att finna flera
hälsoförebyggande åtgärder: T.ex. ett eventuellt
deltagande i ett forskningsprojekt med Uppsala
universitet kring meditation (bidrag till kursen för
dem som vill delta via friskvårdsbidraget).
Samarbete med Hälso- och sjukvården och
Försäkringskassan för att hitta möjligheter till
förebyggande sjukskrivning.
3 Partsgemensam arbetsgrupp kring arbetsmiljö.
3 Se över samverkansgrupperna så att de är
fungerande skyddskommittéer.
3 Deltagande i forskningsprojektet STAMINA som
kan utläsas som ett Strukturerat Tidseffektivt
Arbetssätt och Metoder för INkluderande Arbetsliv.
STAMINA är uppskattat och genomförs av alla
arbetsgrupper i kommunen. Leder till

54 av 120

Genomfört i februari.
Behandlat i KS
STAMINA är ett verktyg
som kan åstadkomma
detta samt att tillämpa
kompetensbaserad
rekrytering för
utveckling.
Två nya grupper har
genomförts på
förskolan
En ansökan
tillsammans med
Uppsala universitet är
inskickad om
forsknings-projektet till
försäkringskassan.
Svar lämnas i
december.
Behov av nystart
Har setts över inom
utbildning och vårdoch omsorg
Nästan samtliga
verksamheter har
startat.

Utfall

Uppföljning av delmål - Kultur, fritid och friluftsliv
Hur vi gör för att uppnå målen

Agenda 2030-mål
(ur Plan för Tierps
kommuns ekonomi och
verksamhet 2020-2022)

Avgränsning av
mål

Aktivitet/-er

Uppföljning
Ev andra
verksamheter

Utveckling har skett
och pågår
Kunde inte fullföljas på
grund av pandemin

Vårens utbildningar
inställda på grund av
pandemin

3 Partsgemensam arbetsmiljöutbildning två
gånger/år. Utbildning i rehabilitering för chefer en
gång per år.
3 HR bedriver intensivarbete med rehabilitering för
över 100 långtidssjuka
Säkerställa
kultur- och
fritidsaktiviteter
för alla, oavsett
kön, bakgrund
eller
ekonomiska
förutsättningar.

Kultur och fritid
3.1 Verksamheten utgår ifrån och tar stöd från den
lagstyrning som finns för verksamheten (såsom
bibliotekslag, skollag, minoritetslagstiftning,
barnkonvention etc), kultur- och fritidspolicy samt
biblioteksplan för att på bästa sätt säkerställa/sträva
mot/arbeta mot att verksamheten når alla. Sträva
mot kostnadsfria program i så stor utsträckning som
möjligt.
Funktionshindrade- och äldreomsorgen. Primärt
inom särskilt
boende och

Utfall

som vi samarbetar
med i aktiviteten

t ex målgrupp, funktion,
område, strategi

handlingsplaner – det man inte kan göra i den egna
arbetsgruppen skrivs ner i ett s.k. Medskick som
skickas till närmast överordnad chef. Dessa
sammanställs till förhandlingsdelegationen och KS.
3 Tierps- modellen – utvecklar STAMINA
tillsammans med HRI och universitet för att få en
länk från arbetsgruppens handlingsplaner till en
redovisning i förhandlingsdelegationen/KS
3 Fördjupningsstudie till STAMINA – några
medarbetare ingår i en fördjupningsstudie
individuellt – syftar till att mäta individuell påverkan
av dem som deltar i STAMINA.

3.1

Hur och målvärde

Vård och omsorg
3.1 Fortsätta utveckla arbetet med kultur- och
fritidsaktiviteter både individuellt och i grupp.
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Pågår fortlöpande
Region
Uppsala

Pågår

Utveckling av kultur och
fritidsaktiviteter har genomförts
på alla enheter. I planeringen
ingick ett ökat utbud av
gruppaktiviteter och
gemensamma träffpunkter. I

Uppföljning av delmål - Kultur, fritid och friluftsliv
Hur vi gör för att uppnå målen

Agenda 2030-mål
(ur Plan för Tierps
kommuns ekonomi och
verksamhet 2020-2022)

Avgränsning av
mål

Aktivitet/-er

Uppföljning
Ev andra
verksamheter

Hur och målvärde

som vi samarbetar
med i aktiviteten

t ex målgrupp, funktion,
område, strategi

bostad med
särskild service
3.2

Säkerställa ett
tillgängligt
friluftsliv för alla,
oavsett
rörelseförmåga.

Funktionshindrade- och äldreomsorgen

arbetet med Covid har
utvecklingen för individuella
aktiviteter tagit en högre fart
än planerat.
Vård och omsorg
3.2 Fortsätta utveckla arbetet med kultur och
fritidsaktiviteter och sprida kunskap från FINAprojektet till övriga verksamheter.

Arbetet pausat utifrån Covid.

Kultur och fritid
3.2 (och 3.3) Vardagliga möten med offentliga konst
i gemensamma utemiljöer.
3.3

Säkerställa god
tillgång till
grönområden
med höga
rekreations- och
naturvärden,
som stimulerar
till lek och
utevistelse.

Pågår

Medborgarservice - Tillväxt och samhällsbyggnad
3.3 Utveckla gång och cykelvägar, Planera för
platser för spontanidrott, motionsslingor. Utveckling
av vega-vallen

Äldreomsorgen

Utfall

Vård och omsorg
3.3 Utemiljöerna i anslutning till särskilt boende ska
fortsätta att utvecklas för att stimulera till utevistelse
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Antalet investeringar

Tierpsbyggen

God

Förslag har tagits fram av
Tierpsbyggen. för Wesslandia
och Vendelgården. Förslagen
ska nu granskas och
bearbetas, en ekonomisk
kalkyl ska tas fram för att
därefter beställas.

Uppföljning av delmål - Kultur, fritid och friluftsliv
Hur vi gör för att uppnå målen

Agenda 2030-mål
(ur Plan för Tierps
kommuns ekonomi och
verksamhet 2020-2022)

Mål 4 God
utbildning för
alla
4.5 Ge goda
förutsättningar
för livslångt
lärande,
bildning och
tillgång till ett
rikt kultur- och
fritidsliv för alla.

Avgränsning av
mål

Aktivitet/-er

Uppföljning
Ev andra
verksamheter

Hur och målvärde

Utfall

som vi samarbetar
med i aktiviteten

t ex målgrupp, funktion,
område, strategi

Vård och omsorg
Funktionshindradeomsorgen
Funktionshindrade-, Äldreomsorgen,
Bistånd

4.5 Kurser, studiecirklar och föreläsningar för
personer med funktionsnedsättning ska erbjudas
inom ramen för ordinarie uppdrag och i stödjande
och förebyggande syfte
4.5 Kompentensutveckling för medarbetare, plan för
kompetensutveckling finns och ska följas.

Arbetet pausats i och med
Covid

Kompetensutvecklingsplan
finns men utbildningar pausats
pga Covid.

Kultur och fritid
4.5 Kultur och fritid tillhandahåller lokaler för studier
och möten (t.ex. grupparbeten) i form av
meröppethållna bibliotekslokaler i kransorterna. 4.5
4.5 Erbjuda Lärcentrum

Pågår
Pågår.

Mål 5 Jämställdhet
5.1 & 5.3
Kommunens
verksamheter
ska planeras
utifrån både
kvinnor och
mäns, flickors
och pojkars
behov och
resurser ska
fördelas

Kultur och fritid
5.1 HBTQ-certifiering
5.1 Kultur och fritid har ett genusperspektiv då det
gäller inköp av Kulturaktörer, målgrupp och
aktiviteter för ungdomar.
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Individ och
familjeomsorg

Fritidsgårdarna är HBTQ
certifierade.
Pågår

Uppföljning av delmål - Kultur, fritid och friluftsliv
Hur vi gör för att uppnå målen
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(ur Plan för Tierps
kommuns ekonomi och
verksamhet 2020-2022)

Avgränsning av
mål

Aktivitet/-er

Uppföljning
Ev andra
verksamheter

Hur och målvärde

Utfall

som vi samarbetar
med i aktiviteten

t ex målgrupp, funktion,
område, strategi

likvärdigt mellan
könen.

Mål 10 Minskad
ojämlikhet
10.2 & 10.7
Verka för att alla
människor,
oavsett ålder,
kön, funktionsnedsättning,
etnicitet,
ursprung,
religion eller
ekonomisk eller
annan ställning,
blir inkluderade i
det sociala,
ekonomiska och
politiska livet.

Vård och omsorg
10.2 Öka kunskapen om HBTQ genom aktiviteter
som anges i handlingsplan för psykisk hälsa.
10.2 Möjliggöra för personer inom VoOverksamheter kan delta i alla sammanhang. Ta bort
de hinder som finns, t ex ha lättläst och bildstöd.
Stödja brukare så att de kan delta och ”vågar” tala
om vilka anpassningar som behövs. Aktiviteter
behövs på strukturell, generell och individuell nivå.

Mål 11 Hållbara
städer och
samhällen
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Ej genomfört på bredare skala.
Pågår i det dagliga arbetet

Uppföljning av delmål - Kultur, fritid och friluftsliv
Hur vi gör för att uppnå målen

Agenda 2030-mål
(ur Plan för Tierps
kommuns ekonomi och
verksamhet 2020-2022)

11.4 Stärka arbetet
för att skydda
och trygga våra
kultur- och
naturarv.

Avgränsning av
mål

Aktivitet/-er

Uppföljning
Ev andra
verksamheter

Hur och målvärde

Utfall

som vi samarbetar
med i aktiviteten

t ex målgrupp, funktion,
område, strategi

Kultur och fritid
11.4 Kulturarvstrappan. Templet och smedjan.
Offentlig konst i gemensamma offentliga miljöer.

Utbildning

Pågår

11.5 Säkerställa
möjligheten till
tätortsnära
friluftsliv.

Mål 14 Hav och
marina
resurser
14.4 Främja ett
hållbart
fritidsfiske
genom att
skapa bättre
förutsättningar
för naturlig
fiskreproduktion

Medborgarservice - Kost
14.4 Endast upphandla MSC märkt fisk. Alla fisk
och skaldjur som köps in i kommunen skall vara 100
% MSC

14.5 Verka för att det
ska finnas
tillräcklig
infrastruktur för
att minska
fritidsbåtars
påverkan på
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Inköp 100 MSC

55% 2020
Oklar registrering av leverantör
MSC

Uppföljning av delmål - Kultur, fritid och friluftsliv
Hur vi gör för att uppnå målen
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(ur Plan för Tierps
kommuns ekonomi och
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Avgränsning av
mål

Aktivitet/-er

Uppföljning
Ev andra
verksamheter

Hur och målvärde

Utfall

som vi samarbetar
med i aktiviteten

t ex målgrupp, funktion,
område, strategi

marina
ekosystem.
14.6 Minska
mängden
plastavfall som
hamnar i haven.

Mål 15 Ekosystem
och biologisk
mångfald
15.4 Förvalta och
tillgängliggöra
kommunens
grön- och
naturområden
så de både
utvecklar höga
naturvärden och
lockar till
utevistelse.
15.5 Informera om
natur- och
kulturvärden i
tätortsnära
miljöer för att
öka medvetenheten hos
kommuninnevå
nare och
besökare.

Kultur och fritid
15.4 Offentlig konst i våra utemiljöer.

Pågår

Medborgarservice – Näringsliv och turism,
kundcenter och service
15.5 Deltar i dialoger, bidrar till mötesplatser och
information
Kultur och fritid
15.5 Programverksamhet. Kulturarvstrappan. Konst
på väg. Lyfter alltid upp detta ämne i föreläsningar,
evenemang
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Kultur och
fritid,
föreningar,
företag

Avläsa statistik på
Upplev Norduppland
appen

För tidigt då appen lanserades
våren 2020

Pågår

Uppföljning av delmål - Näringsliv och arbete

Näringsliv och arbete
Hur vi gör för att uppnå målen

Agenda 2030-mål
(ur Plan för Tierps
kommuns ekonomi och
verksamhet 2020-2022)

Mål 5 Jämställdhet
5.4 Tillförsäkra
kvinnor fullt och
faktiskt deltagande och lika
möjligheter till
ledarskap på
alla beslutsnivåer i det
politiska,
ekonomiska och
offentliga livet.
5.5 Öka andelen
kvinnligt
företagande.

Avgränsning av
mål

Aktivitet/-er

Uppföljning
Ev andra
verksamheter

Hur och målvärde

Utfall

Kvinnligt företagande
skall öka mer än
nuvarande 21,8% 2019
Källa UC

Inga siffror för 2020

som vi samarbetar
med i aktiviteten

t ex målgrupp, funktion,
område, strategi

Medborgarservice
5.5 N&T samverkar med Region Uppsala och Almi

Medborgarservice - Tillväxt och samhällsbyggnad
8 Säkerhetsställa att planlagd mark finns för
företagsetableringar
8 Utveckla Business Attraction Team
Mål 8 Anständiga
arbetsvillkor

61 av 120

Pågår

Uppföljning av delmål - Näringsliv och arbete
Hur vi gör för att uppnå målen

Agenda 2030-mål
(ur Plan för Tierps
kommuns ekonomi och
verksamhet 2020-2022)

8.1

och ekonomisk
tillväxt
Stödja
utvecklingen av
arbetstillfällen
för alla grupper,
även de som
står långt från
arbetsmarknaden.

Avgränsning av
mål

Aktivitet/-er

Uppföljning
Ev andra
verksamheter

Hur och målvärde

Utfall

Ja

Arbete pågår

som vi samarbetar
med i aktiviteten

t ex målgrupp, funktion,
område, strategi

Individ- och familjeomsorg
8:1(6:4b) Utveckla samarbetet med ideella sektorn
för att tillskapa arbetstillfällen / meningsfull
sysselsättning för alla
Vård och omsorg
8.1 Samarbeta över gränser med IFO/AME,
Arbetsförmedlingen och skolan för att kunna stödja
brukare i att få tillgång till arbetstillfällen men även
att erbjuda praktikplatser inom vård och omsorg.

Individ och
familjeomsorg,
Arbetsförmedlingen,
Utbildning

Praktikplatser erbjöds tidigt
under året för att sedan
pausas pga besöksförbud på
boendena

8.1 En gemensam kontakt för praktikplatser för
kommunen, som delas av Vård och omsorg, Individ
och familjeomsorg/Arbetsmarknadsenheten,
Utbildning och Näringsliv.
8.1 Sysselsättning socialpsykiatri, se mål 3.6

Individ och
familjeomsorg,
Utbildning,
Näringsliv

Ej genomfört

Gemensam service - Bemanningen
8.1 Skapa tät kontakt med SFI, Arken och
arbetsförmedlingen för att hjälpa de arbetssökande
som är språksvaga att utveckla svenska språket och
på så sätt bli anställningsbara som vikarier.

SFI, vuxenutbildningen,
arbetsmarknadsenheten

Ej påbörjat

Mått ej framtaget

Gemensam service - Ledningsstöd
8.1 Ta emot praktikant/stödanställning från
Arbetsförmedlingen
8.2

Minska andelen
ungdomar som
varken arbetar
eller studerar.

Individ- och familjeomsorg
8:2 Fortsätta utveckla arbetet inom KAA och utred
förutsättningarna för att arbeta upp till 25 år.

62 av 120

Ej påbörjat pga covid-19

Nyckeltal

Resursfråga

Uppföljning av delmål - Näringsliv och arbete
Hur vi gör för att uppnå målen

Agenda 2030-mål
(ur Plan för Tierps
kommuns ekonomi och
verksamhet 2020-2022)

Avgränsning av
mål

Aktivitet/-er

Uppföljning
Ev andra
verksamheter

Hur och målvärde

Utfall

som vi samarbetar
med i aktiviteten

t ex målgrupp, funktion,
område, strategi

Medborgarservice - Tillväxt och samhällsbyggnad

8.3

8.4

Kommunens
uppdrag som
kontrollmyndigh
et, markägare
och tillståndsgivare ska ske
på ett
rättssäkert,
effektivt och
professionellt
sätt för att
skapa bästa
förutsättningar
för näringslivet
att bedriva sin
verksamhet och
växa.
Verka för att
bibehålla och
öka antalet
företag.

Verkar för ett gott
företagsklimat och
god tillväxt

8.2 Utveckla arbetsplatsen till att ta emot student,
feriearbetare samt där personer som står långt
utanför arbetsmarknaden

Ej genomförd

Kultur och fritid
8.1 Fortsatt erbjuda arbetsträning.

Pågår

Medborgarservice - Tillväxt och samhällsbyggnad
8.3 Erbjuda samverkan med skolan för riktad
information om myndighetsutövning

Ej genomförd

Medborgarservice – Näringsliv och turism
8.4 (även 8.1) Mötesplatser, marknadsföring,
företagsbesök,

63 av 120

Svenskt Näringsliv
NKI.
Statistik nya företag

Antal företag 2019 2307st
(2480 företag 2018) Källa UC
NKI 78 2019 (NKI 71 2018)
Svenskt Näringsliv total
ranking plats 174 2019 (plats
239 2018).
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Hur vi gör för att uppnå målen

Agenda 2030-mål
(ur Plan för Tierps
kommuns ekonomi och
verksamhet 2020-2022)

Avgränsning av
mål

Aktivitet/-er

Ev andra
verksamheter

Gemensam Service – Kvalitet &strategisk utveckling
8.4 Förbättra strukturella förutsättningar för LOVföretag. Marknadsföra LOV för att få fler LOVföretag

Mål 9 Hållbar
industri,
innovationer
och
infrastruktur
9.3

Hur och målvärde

Utfall

1. Hur många har aktivt
valt utförare. Antal
personer.
2. Ökat antal LOVutförare
3. Ökade insatser som
kund kan välja utförare
för
4. Nya kontakter har
knutits kring
marknadsföring

1. 46 personer.
2. Nej. Antal utförare har
minskat, delvis pga av att
tillstånd nu behövs
3. KS beslutade 2019-12-03
(KS 2019/781) att införa en
möjlighet för kunder att välja
olika utförare för de insatser
som finns inom LOV. Antalet
kunder för befintligt företag har
ökat under året. Det kan dock
bero på flera aspekter men
detta beslut kan vara en av
dessa aspekter.
4. Har pausats pga Covid -19.

som vi samarbetar
med i aktiviteten

t ex målgrupp, funktion,
område, strategi

Ökad valfrihet av
hemtjänst för
medborgarna

Uppföljning

Samverka med
universitet och
företag för att
bidra till ny
kunskap och
innovationer.

64 av 120
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Avgränsning av
mål

Aktivitet/-er

Uppföljning
Ev andra
verksamheter

Hur och målvärde

Utfall

som vi samarbetar
med i aktiviteten

t ex målgrupp, funktion,
område, strategi

Mål 10 Minskad
ojämlikhet
10.3 Motverka
utanförskap och
öka allas
upplevda
trygghet och
hälsa.
10.4 Fler nyanlända
ska ha lämnat
etableringsuppd
raget för att
börja arbeta
eller studera.

Kultur och fritid
10.3 Fritidsgårdarna är HBTQ certifierade.

Individ- och familjeomsorg
10:4 (även Särskilt uppdrag 6.5e)
Samordningsförbundsprojekt som vänder sig mot
nyanlända med syfte att stärka nyanlända i att klara
sin egen försörjning

10.5 De socioekonomiska
skillnaderna ska
minska.

Mål 12 Hållbar
konsumtion
och produktion

65 av 120

Individ och
familjeomsorg

Pågår

Ja/nej

Ett projekt pågår där
nyanlända är en målgrupp

Uppföljning av delmål - Näringsliv och arbete
Hur vi gör för att uppnå målen

Agenda 2030-mål
(ur Plan för Tierps
kommuns ekonomi och
verksamhet 2020-2022)

12.4 Stärka
framväxten av
en hållbar
turism som
skapar arbetstillfällen och
främjar lokal
kultur och lokala
produkter.

12.5 Produktionsvärdet från
jordbruks- och
trädgårdssektorn ska öka
med 20 procent
fram till år 2030.
12.6 Produktionsvärdet från
ekologiska
livsmedel ska
öka med minst
200 procent till
år 2030.

Avgränsning av
mål

Aktivitet/-er

Ev andra
verksamheter

Hur och målvärde

Utfall

som vi samarbetar
med i aktiviteten

t ex målgrupp, funktion,
område, strategi

Medborgarservice
12.4 Långsiktig
strategi inom
hållbar besöksnäring

Uppföljning

12.4 Mötesplatser, samverkan, kunskapsspridning,
utveckling, projekt, projektdeltagande

Kultur och fritid
12.4 Inom ramen av föreläsningar i Konst på väg,
programverksamhet som lyfter fram det lokala,
kulturarvstrappan. Föreläsningarna lyfter även fram
ansvarsfullhet gentemot naturen.

Medborgarservice - Kost
12.6 Arbeta mot ekologiska målet på 25%. Öka
inköp av eko/svekologiskt. Andelen inköp med
tillverkningsland Sverige

66 av 120

Region
Uppsala,
Tillväxtverket,
Länsstyrelsen,
SKR,
Biosfärområde
t Nedre
Dalälven

Sker löpande

Pågår

Mått 25 % med
framtida mål på 60%
Avstämning DKAB

24,8 % VT 2020
Sveco 14%
62% inköpa varor
tillverkningsland Sverige

Uppföljning av delmål - Omsorg och stöd

Omsorg och stöd
Hur vi gör för att uppnå målen

Agenda 2030-mål
(ur Plan för Tierps
kommuns ekonomi och
verksamhet 2020-2022)

Avgränsning av
mål

Aktivitet/-er

Uppföljning
Ev andra
verksamheter

Hur och målvärde

Utfall

som vi samarbetar
med i aktiviteten

t ex målgrupp, funktion,
område, strategi

Gemensam service – Kvalitet &strategisk utveckling
Barnkonventionen

Mål 1 Ingen
fattigdom
1.1 Andelen vuxna
och barn som
lever i
ekonomisk
utsatthet ska
minska.

Utbildningar, rådgivning och mallar för hur man
följer barnkonventionen

Genomfört utbildningar och
informerat, ny rubrik i mall för
tjänsteutlåtande.

Individ- och familjeomsorg
Egenkontroll
Nej
Antal projekt

Nej. Minskad aktivitet pga
covid. Arbetsför-medlingen har
mins-kade resurser.
3 projekt varav ett pågående
nu

Nej

Kommer att ske under hösten

Två till förebyggande
besök
Två till förebyggande
besök

Ej uppfyllt pga pandemin

1:1 Alla vuxna som erhåller försörjningsstöd pga.
arbetslöshet ska vara i en aktivitet
1:1 Använda samordningsförbundet som ett verktyg
för att minska kostnader för försörjningsstöd

Arbetsförmedli
ngen
Samordningsf
ör-bundet +
parterna

1:1 Det vräkningsförebyggande arbetet utvecklas.
Budget-och
Skuldrådgivningen
Konsumentvägled
ningen
Näringsliv och
turism samverkar
med det privata
näringslivet utifrån
kompetensförsörjn
ing

Medborgarservice – Kundcenter och service,
Näringsliv och turism
1.1 Öka antalet förebyggande aktiviteter jämfört
tidigare år
1.1. Öka antalet förebyggande aktiviteter jämfört
tidigare år
1.1 Vara behjälplig inom detta område inom
arbetsmarknad. Presentation och information vid ex
företagarfrukost. Informations inhämtande från
näringslivet

67 av 120

HR, AME, IFO,
Utbildning,
Region

Ej uppfyllt pga pandemin
Sker löpande

Uppföljning av delmål - Omsorg och stöd
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Agenda 2030-mål
(ur Plan för Tierps
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Avgränsning av
mål

Ev andra
verksamheter

Hur och målvärde

Utfall

som vi samarbetar
med i aktiviteten

t ex målgrupp, funktion,
område, strategi

Funktionshindradeomsorgen,
Bistånd
Funktionshindradeomsorgen,

Mål 2 Ingen hunger
2.1 Arbeta för
bevarande av
viktiga
jordbruksmarker, minskat
matsvinn och en
hälsosam och
näringsrik kost
inom skola, vård
och omsorg.

Aktivitet/-er

Uppföljning

Vård och omsorg
1.1 Stödja kunderna att hantera sina begränsade
ekonomiska resurser.
1.1 Kontroll av kundförluster för att upptäcka risker
för att hamna i ekonomisk utsatthet.

Medborgarservice - Kost
2.1 Förebyggande insatser och mätningar av
matsvinn, tillsammans med våra kunder.
Minskning av följande
1. Produktionssvinn max 10%
2. Serveringssvinn
a. Tillagningskök max 5 %
b. Mottagningskök max 10 %
3. Tallrikssvin max 20g/port

2.1 & 2.2 Fortsatt arbete och samverkan kring
Måltidsmodellen från Livsmedelsverket
1. God
2. Integrerad
3. Trivsam
4. Hållbar
5. Näringsriktig
6. Säker
Gällande fsk/skola och äldreomsorg

68 av 120

Ej påbörjat
Rutin för kontroll av
kundförluster är påbörjad.

Utbildning,
Äldreomsorg

Avstämning genom
mätningar 2 gånger per
år samt svinntyp.
Resultat via DKAB
Interaktiva svinnvågar
som mäter varje dag på
3 enheter

1. Ingen mätning utförd pga
Corona
2.
a. 43 gram på ca 76 tusen
port.
b. Ingen mätning utförd pga
Corona
3. Tallriksvinn 25 gram VT 20

Utbildning,
Äldreomsorg

Regelbundna möten
kring kostfrågor.
1. Matråd,
enkätundersökningar
minst 2 gånger per år
2. Antal pedagogiska
luncher
3. Trivsamma lokaler
och god måltidsmiljö-

1.Inte utfört pga. Corona

2. Svårighet då riktlinje inte
accepteras
Ingen mätning.
3.Ej utförd kontroll pga Corona
.

Uppföljning av delmål - Omsorg och stöd
Hur vi gör för att uppnå målen

Agenda 2030-mål
(ur Plan för Tierps
kommuns ekonomi och
verksamhet 2020-2022)

Avgränsning av
mål

Aktivitet/-er

Uppföljning
Ev andra
verksamheter

Hur och målvärde

som vi samarbetar
med i aktiviteten

t ex målgrupp, funktion,
område, strategi

Matråd, enkätundersökningar
4. Minskad
klimatpåverkan Max
1,8 CO2e. per kg inköpt
livsmedel
5, Måltider som följer
livsmedelsverket
rekommendationer för
aktuella gäster- Kontroll
i menyer 2 gånger per
år.
6.EKP och Kitchek
efterlevs Målbild
Kitcheck 95% "Gröna
Kontroller"
Medborgarservice - Tillväxt och samhällsbyggnad
2.1 I ÖP ta ställningstagande kring exploatering av
brukningsvärd jordbruksmark.
2.1 Livsmedelskontroll
2.1 Markinköp med syfte att exploatera
jordbruksmark.
Funktionshindradeomsorgen,
Funktionshindrade-, Äldre
omsorgen. Primärt
på boende

Utfall

Antal förhandsbesked
av bygglov på
jordbruksmark.
Följa tillsynsplan
Minimera exp av
jordbruksmark

4.Nuvarande mätning 1,9 Co2
per kg
5.Uppfyller gällande krav

6.Mått just nu 80% gröna
kontroller

Pågår
Begränsing pga COVID
God

Vård och omsorg
2.1 Ge kunskap till brukarna så att de med
ekonomiskt begränsade resurser kan få möjlighet
äta både billigt och näringsriktigt.
2.1 Se över måltidssituationen och måltidsmiljön.
Individuella önskemål om tid och plats samt med
eller utan sällskap till måltiden ska så långt som
möjligt tillgodoses.

69 av 120

Ej påbörjat
Hänsyn tas till individuella
önskemål i genomförandeplanerna. Uppdrag till
boendena om att förbättra mat
och måltidsmiljön finns i
kvalitetsplan utvärdering har
dock ej genomförts. Resultat

Uppföljning av delmål - Omsorg och stöd
Hur vi gör för att uppnå målen

Agenda 2030-mål
(ur Plan för Tierps
kommuns ekonomi och
verksamhet 2020-2022)

Avgränsning av
mål

Aktivitet/-er

Ev andra
verksamheter

Hur och målvärde

Utfall

som vi samarbetar
med i aktiviteten

t ex målgrupp, funktion,
område, strategi

Startar med FHO
och hemtjänst
Västra

Uppföljning

från nationell brukarenkät ej
publicerats.
Arbetet är pausat

2.1 Inrätta måltidskompis inom hemtjänsten där
brukare inom FHO är måltidskompis och äter
tillsammans med någon av hemtjänstens brukare.
Gemensam service - Kvalitet & strategisk utveckling
2.2 MAS förtydligar nutrition i vårdplan

2.2

Stärk
måltidsverksam
heterna för att
minska risk för
undernäring hos
äldre.

Medborgarservice - Kost
2.2 Servera näringsriktiga menyer med focus på Ett
lärande perspektiv, hälsa och Klimat
SMART koncept
•
Öka andelen vegetabilier
•
Minska andelen mättat fett
•
Öka andelen fleromättat fett
•
Minska andelen tomma kalorier
•
Minska andelen kött/portion
•
Öka andelen vegetabiliskt protein
•
Öka andelen nyckelhålsmärkt

70 av 120

Utbildning,
Äldreomsorg

Avstämningar genom
menyer, upphandling,
DKAB
1. Minst 2 heldagar
vegetariskt i veckan
Näringsberäkande
menyer ( Avstämning i
Matilda 1 gång/år )
2. Minska mängden
produkter med tillsatt
socker i våra
serveringar, minska
mängden tillsatt socker
i våra inköp.
3. Använda oss av bra
kött ( avstämning
DKAB) Månadsvis
ekologiskt/svenskt
4. Översyn av våra
recept och menyer
(Avstämning 2
gånger/år)
5. Använda ex bröd
mm som är
nyckelhålsmärkt (
Avstämning DKAB
inköp månadsvis)

1.Två heldagar med
vegetariskt.

2.Ingen utförd kontroll detta år

3. 78 % 2019
Mot 63% 2018
4.Översyn av menyer inlett.

5. Krav enligt frukostmeny

Uppföljning av delmål - Omsorg och stöd
Hur vi gör för att uppnå målen

Agenda 2030-mål
(ur Plan för Tierps
kommuns ekonomi och
verksamhet 2020-2022)

Avgränsning av
mål

Aktivitet/-er

Uppföljning
Ev andra
verksamheter

Hur och målvärde

Utfall

som vi samarbetar
med i aktiviteten

t ex målgrupp, funktion,
område, strategi

Vård och omsorg
Äldreomsorgen

Måltidskompis se mål 2.1

Arbetet är pausat

Medborgarservice - Tillväxt och samhällsbyggnad
3 Tillsyn för inomhusmiljö för bostäder, skolor,
förskolor

Mål 3 Hälsa och välbefinnande

3.4

Bidra till att
medborgarna
erbjuds en trygg,
effektiv och nära
vård.

Gemensam service - Kvalitet & strategisk utveckling
3 Projektet förstärkt geografiskt hälsouppdrag:
3 Kvalitetssäkra HSL-processer:
Processkartläggning demens vård på
primärvårdsnivå (Tierps vårdcentral och
äldreomsorgen Tierps kommun) är påbörjad.

Tillsynsplan

Primärvården
Tierps
vårdcentral
Tierps
vårdcentral

Ej genomförd

Pga covid-19 pågår arbetet i
reducerad takt.
Processkartläggning demens
vård på primärvårdsnivå
(Tierps vårdcentral och
äldreomsorgen Tierps
kommun) är påbörjad

Medborgarservice - Kost
3.4 Öka andelen matråd med elever och pedagoger
och skapa medvetande och delaktighet och bra
dialoger.
3.4 Öka medvetenheten kring hälsosamma matval
och ökad rörelse i vardagen genom våra menyer
och information i våra restauranger

Kommuninvånarnas
självskattade
hälsa ska öka
och skillnaderna
mellan grupper
och individer
ska minska.
Äldreomsorgen

Vård och omsorg
3.4 Fortsätta utveckla tillgången till och utbudet
inom öppen förebyggande verksamhet i form av
träffpunkt, rörelse- och balansträning anslutning till
särskilt boende

71 av 120

Arbetet pausat

Uppföljning av delmål - Omsorg och stöd
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verksamhet 2020-2022)

3.5

Avgränsning av
mål

Aktivitet/-er

Ev andra
verksamheter

Hur och målvärde

Utfall

3:5 Uppsökande och förebyggande arbete ska ske
mot skolan och vårdcentralen i kommunen.

Utbildning,
Vårdcentral

Öppenvård i % av
antalet insatser

Är påbörjat

3:5 ANDT arbetet utvecklas i kommunen genom
arbetsgrupp i Sambat.

Utbildning,
Kultur och
Fritid

Pågår

Arbetsgrupp har bildats

Ja

Påbörjat fält på
skolavslutningen, corona
försvårar

Tillsynsplan

Begränsning pga Covid

som vi samarbetar
med i aktiviteten

t ex målgrupp, funktion,
område, strategi

Stärk arbetet för
att förebygga
och behandla
drogmissbruk,
inklusive
narkotikamissbruk och
skadligt
alkoholbruk.

Uppföljning

Individ- och familjeomsorg

3:5 Fältaktiviteter genomförs i samverkan mellan
verksamheter, föräldrar och föreningsliv, och
diskussioner förs i Sambats ledningsgrupp.

Kultur och
Fritid

Medborgarservice - Tillväxt och samhällsbyggnad
3.5 Tillsyn för tobak, alkohol

Bistånd,
Funktionshindrade- och Äldreomsorgen

Vård och omsorg
3.5 Skapa rutiner och arbetssätt för samverkan med
IFO och Regionen, för samtliga målgrupper, så att
individen får rätt stöd och medarbetare kan få
handledning och kunskap i att upptäcka, bemöta
och samtala kring riskbruk och missbruk

Närvårdsamverkan

Arbetet pausat pga Covid

Gemensam service - Kvalitet & strategisk utveckling
3.5 Projektet RIM (samverkan Riskbruk Missbruk)
Kultur och fritid
3.5 Programverksamhet och Infoteket-verksamhet.
3.6

Minskad psykisk
ohälsa hos
såväl vuxna
som barn.

Individ- och familjeomsorg
3:6 Utbildningsinsatser inom området psykisk
ohälsa för personal inom IFO

72 av 120

Pågår
Ja

Ja. Något bromsat pga covid

Uppföljning av delmål - Omsorg och stöd
Hur vi gör för att uppnå målen

Agenda 2030-mål
(ur Plan för Tierps
kommuns ekonomi och
verksamhet 2020-2022)

Avgränsning av
mål

Ev andra
verksamheter

Hur och målvärde

Utfall

3:6 Dans för hälsa genomförs med stöd av
psykiatripengar

Kultur och fritid
Utbildning

Ja

Ja- Äskat pengar för 2021 för
att permanenta

Vård och omsorg
3.6 Utveckla samverkan med andra parter så som
psykiatri, BUP, skola, WeMind, primärvård, AF,
civilsamhället mfl för att öka den psykiska hälsan.

Individ och
familjeomsorg,
närvårdsamverkan,
SamBaT

Samverkan pågår i lokal
närvårdssamverkan

Individ och
familjeomsorg,
Utbildning

Ej Genomfört

Individ och
familjeomsorg

Ej påbörjat

som vi samarbetar
med i aktiviteten

t ex målgrupp, funktion,
område, strategi

Ledning Vård och
omsorg

Ledning Vård och
omsorg

Bidra till att
medborgarna
erbjuds en trygg,
effektiv och nära
vård.

3.7

Aktivitet/-er

Uppföljning

3.6 Kartlägga tillgång till stödinsatser för olika
målgrupper, från personer med psykisk ohälsa till
personer med psykiatrisk diagnos med stora
funktionsnedsättningar. Utifrån genomförd
kartläggning föreslå kompletterande insatser i
samverkan med övriga berörda verksamheter.
3.6 Arbeta för att utveckla sysselsättning för
målgruppen socialpsykiatri.
3.6 Fortsätta kompetensutveckla och arbeta
förebyggande med att uppmärksamma personer
som mår dåligt. ”Våga fråga”.

Två personer r anmälda för att
bli instruktörer som kan utbilda
Förstahjälpare-psykisk hälsa

Gemensam service - Kvalitet & strategisk utveckling
3.6 Söka och administrera stimulansmedlen för att
minska psykisk ohälsa:
Kultur och fritid
3.6 Dans för hälsa. Programverksamhet och annat
informationsarbete i Kulturhuset och på
biblioteksfilialerna kring olika aspekter av psykisk
ohälsa och riktat mot olika målgrupper. Utveckla och
aktivera bibliotekets Infoteksavdelning med
information om bl.a. psykisk ohälsa.

Minskad
ofrivillig

73 av 120

Pengarna är rekvirerade men
aktiviteter ej inplanerade pga
covid-19
Utbildning,
Individ och
familjeomsorg

Pågår

Uppföljning av delmål - Omsorg och stöd
Hur vi gör för att uppnå målen

Agenda 2030-mål
(ur Plan för Tierps
kommuns ekonomi och
verksamhet 2020-2022)

ensamhet bland
äldre.

Avgränsning av
mål

Aktivitet/-er

Ev andra
verksamheter

Äldreomsorgen

Hur och målvärde

Vård och omsorg
3.7 Fortsätta utveckla de aktiviteter som erbjuds
som öppen insats för att passa olika målgrupper och
intressen. T ex studiecirklar och träffpunkter.
3.7 Måltidskompis (Se delmål 2.1)

Arbetet pausats i och med
Covid
Arbetet pausats i och med
Covid

Kultur och fritid
3.7 Arbeta vidare med bibliotekens uppsökande
arbete såsom till exempel ”Boken kommer” som
riktar sig till de som av olika skäl inte har möjlighet
att själva ta sig till ett av våra bibliotek, inte minst
bland de äldre.

Mål 10 Minskad
ojämlikhet
10.6 Ökning av
andelen brukare
som anser att
de får
bestämma om
saker som är
viktiga.

Utfall

som vi samarbetar
med i aktiviteten

t ex målgrupp, funktion,
område, strategi

Äldreomsorgen

Uppföljning

Vård och omsorg
10.6 Fortsätta utveckla metoder för brukarinflytande
utifrån resultat i brukarundersökningar. Aktiviteter
behövs på strukturell, generell och individuell nivå.

74 av 120

Pågår

Mål för utvecklingen
satta utifrån 2019 års
resultat

Har ej gått att följa upp då
resultatet av brukarenkäterna
inte kommer förrän i
november.

Uppföljning av delmål - Kommunen som arbetsgivare

Kommunen som arbetsgivare
Hur vi gör för att uppnå målen

Agenda 2030-mål
(ur Plan för Tierps
kommuns ekonomi och
verksamhet 2020-2022)

Avgränsning av
mål

Aktivitet/-er

Uppföljning
Ev andra
verksamheter

Hur och målvärde

Utfall

som vi samarbetar
med i aktiviteten

t ex målgrupp, funktion,
område, strategi

.

Mål 5 Jämställdhet
5.6 Förbättra
arbetsvillkor och
arbetsmiljön
inom kommunens verksamheter. Som
arbetsgivare i
en kvinnodominerad
sektor har kommunen ett
särskilt stort ansvar för att förbättra kvinnors
arbetsvillkor.

Individ- och familjeomsorg
5:6 Följ upp och analysera sjukfrånvaron inom IFO

Statistik HR

Vård och omsorg
5.6 Könsneutrala omklädningsrum ska kunna
erbjudas (Gäller för nya verksamhetslokaler eller
där inte ombyggnation behövs för att kunna erbjuda
ett könsneutralt alternativ.)
5.6 Heltidsresan, inkl arbetsmiljön. Tydliggöra hur
hjälpmedel kan underlätta.
5.6 Samverka mellan äldreomsorgen/rehabass och
gruppbostäder för att se över arbetsmiljö.
Gemensam service – HR
5.6 Heltidsresan. Målet ska enligt avtal vara uppnått
2021.
5.6 Uppföljning av Policy för lika rättigheter och
möjligheter
5.6 Lönekartläggning

75 av 120

Görs tertialvis

Inför nya lokaler för
Hemtjänsten i Terp har
könsneutrala omklädningsrum
kunnat införas på den
enheten,

Ej genomfört

Mars 2021 ska heltid
vara norm.
Bildspel utskickat till
samtliga chefer att
använda på sina APT

Uppföljning av delmål - Kommunen som arbetsgivare
Gemensam service - Bemanningen, Lönecentrum
5.6 Stamina – undersöka och förbättra arbetsmiljön
kontinuerligt.
5.6Alla anställda har stort eget ansvar för sitt arbete
och möjlighet att planera arbetet utifrån sina egna
förutsättningar. Stor flexibilitet. Tillitsbaserat
förhållningssätt.

Mål 8 Anständiga
arbetsvillkor
och ekonomisk
tillväxt
8.5 Verka för full
sysselsättning
med anständiga
arbetsvillkor för
alla kvinnor och
män, inklusive
ungdomar och
personer med
funktionsnedsätt
ning, samt lika
lön för likvärdigt
arbete.

Ingen medarbetare har
lågt HRI enligt Stamina
mätning

Enkät den 26 maj, HRI 73%
totalt och ingen med lågt HRI
Distansarbete med egen planering

Gemensam service – HR
Konkreta åtgärder för att klara
kompetensförsörjningen:
8.5 Utveckla och marknadsföra
arbetsgivarvarumärket
8.5 Utarbeta sätt att synas i sociala medier med
annonsering
8.5 Deltagande i mässor
8.5 Heltid som norm – projekt pågår
8.5 Marknadsföra distanskontor i Gävle och
Uppsala
8.5 Marknadsföra tekniska lösningar för att
underlätta distansarbete
8.5 Utarbeta konkreta åtgärder för att leva upp
Policy för lika rättigheter och möjligheter med
tillhörande rutin.
8.5 Kartlägga kompetensbehovet med varje
ledningsgrupp
8.5 Information om kompetensbaserad rekrytering
ska lämnas till varje ledningsgrupp – mycket viktigt

76 av 120

Ej genomfört
Ej genomfört
Ej genomfört
Arbetet pågår
Pågår
Pandemin har visat på
möjligheter
Pågår
Ej genomfört
Ej genomfört

Uppföljning av delmål - Kommunen som arbetsgivare
för att få fler medarbetare att uppleva att de får
utvecklas i arbetet
8.5 Gruppintroduktion för alla nyanställda sker 2
gånger per år

Ej genomfört på grund av
pandemin

8.5 Kommunikationsenheten ska ta fram en
reklamfilm ”om att arbeta i kommunen”
8.5 Aktivt arbete sker med lönebildning
8.5 Aktivt arbete sker med att skapa
verksamhetsnära lönekriterier
8.5 Utbildning i lönebildning för chefer en gång per
år för att få så rättvis lönesättning som möjligt

Ej genomfört
Genomfört
Har pågått
Ej genomfört på grund av att
en medarbetare slutat

8.5 Rutiner för avvecklingssamtal finns – för att
fånga varför medarbetare lämnar oss – ska följas
upp
8.5 Enkät ”avslut av anställning” finns på intranätet
– för att fånga varför medarbetare lämnar oss – sak
följas upp
8.5 HR ska uppmuntra verksamheter att ta emot
studenter
8.5 Samverkan kring kompetensförsörjning sker i
HR-chefsnätverket i länet
8.5 Använda medel från omställningsfonden för att
medarbetare ska bli anställningsbara.

Mål 10 Minskad
ojämlikhet

Gemensam service - Lönecentrum
10 Förbättra servicen till medarbetare som är
språksvaga i svenska språket. Detta ska ske genom
att erbjuda service i supporttelefonen via annan
person tex kollega, chef eller släkting samt svara på
frågor på engelska när det fungerar bättre än
svenska. Vidare ska kontrollfrågor ställas för att
säkerställa att medarbetaren uppfattat oss rätt.

77 av 120

Rutiner finns
Genomfört

Görs fortlöpande
Pågår
Pågår fortlöpande
NKI. Minst 90 % är
anser att lönecentrums
service är bra eller
mycket bra

NKI görs under hösten.

Uppföljning av delmål - Kommunen som arbetsgivare
10.2 & 10.7 Verka för
att alla
människor,
oavsett kön,
funktionsnedsätt
ning, etnicitet,
ursprung,
religion eller
ekonomisk
ställning, blir
inkluderade i
det sociala,
ekonomiska och
politiska livet.

Gemensam service – HR
10.7 Aktivt arbete med att levandegöra
intentionerna i Policy för lika rättigheter och
möjligheter,
Få igång aktiva åtgärder för inkludering.
Gemensam service - Ledningsstöd
10.1 I alla delar av vårt arbete ha ett likvärdigt
bemötande

78 av 120

Ej genomfört

Saknar metod för
uppföljning

Uppföljning av delmål - Kommunen som arbetsgivare

Klar

Kommentar
Pågår

Uppföljning särskilda
uppdrag 2020

Ej påbörjad

Uppföljning särskilda uppdrag
MBS=Medborgarservice, GS=Gemensam service, KoF=Kultur
och fritid, VoO=Vård och omsorg, UTB=Utbildning,
IFO= Individ- och familjeomsorg, IT=IT-centrum

6.1 Kommun och inflytande
6.1.a Medborgardialog ska
genomföras för att öka
delaktigheten och
medskapandet för
kommunens invånare
inför alla större utvecklingsförändringar.
Kommunen ska främja
lokalt engagemang för
lokal utveckling på
samtliga orter/områden i
kommunen

X

GS ansvarar för metoderna och utvecklingen av användningen
av medborgardialog.

X

GS: Demokratiberedningens dialog våren 2020 i uppdraget att
öka ungas delaktighet och inflytande är pausat p.g.a covid-19,
men återupptas i september

X

MBS: 18 dialogtillfällen har genomförts som inledning på
översiktsplanearbetet. Fler dialoger följer längre fram i
processen.

X

GS, MBS: MedborgardiaIog för att i samverkan med
medborgare och organisationer i Örbyhus, Tobo och Vendel
utreda behov, prioritering och inriktning för utveckling av
befintlig fritid och rekreation i Örbyhus centrum.

X

GS: Utformning av plan för dialog i Skärplinge-Hållnäs.

X

GS är också involverad i arbete för att öka lokalt engagemang
tillsammans med andra enheter, t ex i formandet av strukturen
för LÖK (lokala överenskommelser). Själva aktiviteterna har
dock pausats p g a covid-19.

X

6.1.b Vidta åtgärder för att
motverka utanförskap och
öka allas upplevda
trygghet och hälsa.

6.1.c Digitaliseringstakten inom
kommunens verksamheter ska öka för att
uppnå bättre service
gentemot medborgare,
verksamhetseffektivisering samt ge möjligheter
för nya servicelösningar.

UTB: Deltar i designteam inför genomförande av
medborgardialog.

X

GS: Arbete inom ramen för trygg och nära vård.
Närvårdsstrateg och Mas har nyckelroller i verksamheternas
pågående arbete. Verksamheterna planerar inköp av
webbaserad utbildning för personal som möter personer med
psykisk ohälsa och suicidrisk

X

VoO: Verksamheten har ett pågående arbete för att motverka
utanförskap inom olika områden. Att tillhandahålla
arbetspraktikplatser, anordna träffpunktsverksamhet för äldre
som att informera om möjligheten att söka insatser som ökar
trygghet och hälsan.

X

UTB: Utbildning använder systemet Digital Fox för att
kvalitetssäkra arbetet mot kränkande behandling och öka
tryggheten på skolor och förskolor.

X

UTB: Användningen av digitala enheter ökar i förskolan både
för undervisning, kommunikation med vårdnadshavare och
systematisk uppföljning av verksamheten. Digitaliseringstakten
i grundskolan hämmas av brist på tillgång till digitala enheter. I
kontakt med vårdnadshavare sker en positiv utveckling i
användandet av digitala kanaler.

X

GS: Digitala möten har ökat med anledning av Covid-19.

X

GS: I upphandling av nytt ärendehanteringssystem få med fler
digitaliseringslösningar.

X

VoO: Verksamheten har fortsatt implementera fler nattkameror
främst inom vård och omsorgsboende. Vidare har alla boenden

79 av 120

Klar

Kommentar
Pågår

Uppföljning särskilda
uppdrag 2020

Ej påbörjad

Uppföljning av delmål - Kommunen som arbetsgivare

MBS=Medborgarservice, GS=Gemensam service, KoF=Kultur
och fritid, VoO=Vård och omsorg, UTB=Utbildning,
IFO= Individ- och familjeomsorg, IT=IT-centrum
Ipads där de boende kan kommunicera med anhöriga via tex.
Skype, Facetime. Inom bostadsanpassning kommer
ansökningar att kunna tas emot digitalt inom kort.

X

VoO: Satsningar har gjorts utifrån kommunikation med
anhöriga och närstående via digitala hjälpmedel under Covid19 för att minska social isolering och upprätthålla kontakten
med anhöriga och närstående.

X

IFO: I början på året driftsattes e e ansökan för
försörjningsstöd. Under Covid 19 har allt fler möten hållits
digitalt, vilket sparat tid och miljö. Dessutom har det varit
nödvändigt ur arbetsmiljö och smittspridningssynpunkt.

X

MBS: Digitala möten med näringslivet via Zoom.

X

X

MBS: E-tjänst för bland annat tomtkö och mättjänster har
införts under året.

X

GS hjälper verksamheterna utveckla e-tjänster, skapar och
driftar e-tjänsteplattformen. Under perioden lanserat 5
e-tjänster.
Arbete pågår för 3 till och ytterligare 3 är i planeringsfas:
GS: E-tjänst för rekrytering har utvecklats och innefattar både
vård & omsorg och förskolan.
GS: E-tjänst för redovisning av partistöd togs i bruk januari
2020.

X

GS utvecklar modellen och strukturen för digitalisering och
systemförvaltning.

X

GS: I upphandling av nytt ärendehanteringssystem få med fler
digitaliseringslösningar

X

IT stödjer digitaliseringen i verksamheterna genom olika
initiativ. RPA(Robotic Process Automation) med
ekonomienheterna är ett.

X

IT: Ett ”Cloud Rediness”-projekt genomförs under första
halvåret för att förbereda för Office 365 samt TEAMS för de
fem medlemskommunerna, detta kommer att medföra stora
möjligheter att jobba över kommungränserna inom olika
verksamhetsområden.

X

IT: Östhammars it-miljö har under våren anslutits till Älvkarleby/
Tierps it-miljö, detta medför många nya samverkansmöjligheter även i verksamhetssystemen.

X

IT: Telefoniupphandlingen medför möjligheten att koppla
samman medlemskommunernas telefonväxlar och medborgarkontor som om de vore en enhet (på samma sätt som t.ex.
regionen, sjukhusen i länet).

X

IT: Arbetet med att konsolidera den centrala infrastrukturen för
fem kommuner har startats efter det att upphandlingen av
datacenteravtalet blivit klart. Införandet av Office 365 har
inletts.

X

GS: Inom Lönecentrum har digitala månadsbrev med
information och nyheter har införts.

80 av 120

Klar

Kommentar
Pågår

Uppföljning särskilda
uppdrag 2020

Ej påbörjad

Uppföljning av delmål - Kommunen som arbetsgivare

X

GS: Bemanningsenheten tar fram instruktionsfilmer för
användarna av schema och planeringssystemet.

X

GS: Ny aktivitet för att särskilja frånvaro kopplat till Covid-19
har lagts upp i Time Care pool.

X
X

X
X

X

6.1.d Fortsatt arbete med att
stötta utbyggnationen av
bredbandsinfrastrukturen i
kommunen i syfte att
uppnå ökad täckning och
därmed öka möjligheterna
för hela kommunen att ta
del av digitaliseringens
fördelar och möjligheter.
6.1.e För att säkerställa en
optimal organisation av
Gata/park ska en
genomlysning
genomföras tillsammans
med de kommunala
bolagen under 2020.
6.1.f Under 2020 utreda om
och i så fall hur
kommunen ska gå vidare
med överflytten av de
egna fastigheterna till
TKAB utifrån numera
rådande förutsättningar.
6.1.g Den mat som serveras i
kommunens
verksamheter ska vara
god och näringsrik.
Upphandlingarna ska
utformas så att lokala
livsmedelsproducenter
ges goda förutsättningar

MBS=Medborgarservice, GS=Gemensam service, KoF=Kultur
och fritid, VoO=Vård och omsorg, UTB=Utbildning,
IFO= Individ- och familjeomsorg, IT=IT-centrum

GS: Instruktionsfilmer för användarna av personalsystemet.
GS: En extra maskinell löneutbetalning har införts varje månad
vilket innebär att manuella utbetalningar har minskat med 56 %
varje månad.
GS: Arbete pågår med att hitta en lösning och införa en e-tjänst
för beställning och avslut av behörigheter i samtliga
personalsystem.
GS: Fler begränsningar har lagts in i personalsystemet för att
minimera felsignaler vid rapportering, vilket också medfört att
mindre antal bevakningar behövs genomföras.
GS: Kostavdrag och ansökan om friskvårdsbidrag sker numera
via självservice och manuella blanketter har tagits bort.

X

GS: Robotisering av ett antal attester för chefer i Personec som
kommer via TimeCare pågår. Roboten testas för att driftsättas i
oktober.

X

GS: Avtal är tecknat med Myndigheten för digital förvaltning,
DIGG och installation har skett, vilket innebär att lönecentrum
kan skicka digital post till samtliga digitala brevlådor på
marknaden.
MBS: Fortsatt arbete med utbyggnad av bredbandsinfrastrukturen pågår och de stora utmaningarna finns på
landsbygden där vi inte kommer att nå de uppsatta målen trots
att diskussioner förs med flera olika aktörer. Vi inväntar också
information om Region Uppsala kommer att få möjlighet att ta
del av stödpengar under 2021. Uppföljning sker kontinuerligt
gällande Lidén-avtalet.

X

GS & MBS: Utredning påbörjat – förväntas bli klar under året.

X

X

GS & MBS: Utredning genomfört. Planeras för presentation av
denna till KF.

X

GS: Upphandlingen av huvudgrossist är överprövad. Arbete
pågår med utformningen av upphandlingar av livsmedel.
Inledande samtal gällande införande av dynamiskt
inköpssystem (DIS) för att underlätta för lokala producenter av
livsmedel har genomförts.

X

MBS:Menyer följer de rekommendationer som finns.
Livsmedelsupphandlingen följer aktuell processen samt

81 av 120

X

6.1.h Se över menyer och
metoder för att minska på
matsvinnet ytterligare och
öka nöjdheten med maten
inom alla verksamheter
utifrån 2019 års nivå.
6.2 Barnomsorg och
utbildning
6.2.a Dagens skolstruktur i form
av skol- och
förskoleverksamhet på
nuvarande orter ska
bibehållas och insatserna
för en likvärdig skola ska
öka.
6.2.b Fokus på tidiga insatser
och förebyggande arbete
för högre resultat.

X

6.2.c Snabbare vägar till arbete
för vuxna genom
praktikplatser varvat med
SFI redan från början.
Utveckla SFI och yrkes
SFI för bättre resultat.

6.2.d Regional samverkan inom
gymnasie- och
vuxenutbildningen för
bättre matchning mot
arbetsmarknad och
resurseffektivare
verksamhet. Ökad
samverkan mellan
utbildning näringsliv och
de offentliga
arbetsgivarna och se mer
UF-företagande.
lärlingsutbildningar samt

Klar

att kunna bli leverantörer
och andelen ekologisk
mat ska öka.

Kommentar
Pågår

Uppföljning särskilda
uppdrag 2020

Ej påbörjad

Uppföljning av delmål - Kommunen som arbetsgivare

MBS=Medborgarservice, GS=Gemensam service, KoF=Kultur
och fritid, VoO=Vård och omsorg, UTB=Utbildning,
IFO= Individ- och familjeomsorg, IT=IT-centrum
uppstart av DIS är i planeringsläget. Ekologiska inköp ligger
strax under 25%
VoO: Verksamheten har påbörjat ett samarbete med
kostenheten där kostombud kommer att kunna tillförsäkras
fortbildning och även ha möjlighet till att påverka
måltidsutbudet för de äldre utifrån deras önskemål.
MBS: Arbetet fortgår på samtliga enheter i kosten. Minskat
tallrikssvinn mot föregående år, där vi nu ligger på ca 25gram
vilket motsvarar Sverige genomsnittet.

X

UTB: Skolstrukturen på nuvarande orter är oförändrad.

X

UTB: Projektet “Samverkan för bästa skola” fortgår tillsammans
med Skolverket och Uppsala Universitet med syfte att stärka
skolornas likvärdighet.

X

UTB: Det systematiska kvalitetsarbetet har utvecklats och
vidareutvecklas under hösten 2020 med syfte att synliggöra
behov av tidiga insatser och förebyggande arbete. Under
läsåret 2020-2021 kommer lovskola, utöver den obligatoriska
sommarskolan, under skollov och helger erbjudas elever i
grundskolan för att tidigt genomföra insatser som kan leda till
en högre behörighet till gymnasieskolan.

X

UTB: Yrkes-SFI har utvecklats med stor framgång. T ex inom
Vård & omsorg och Barn & fritid har en majoritet gått från
försörjningsstöd under sommaren 2019 till, CSN-bidrag under
hösten för att under sommaren 2020 gått över på schema inom
vården och är mer eller mindre självförsörjande. Erfarenheter
från Yrkes-SFI bör överföras även till SFI.

X

VoO; Praktikplatser erbjöds tidigt under året för att sedan
pausas pga Covid och besöksförbud på boendena.

X

IFO: Arbetsmarknadsenheten arbetar med praktikplatser. Ett
speciellt projekt för at underlätta för praktikplatser att ta emot
praktikanter med annat modersmål än svenska har precis
avslutats.

X

IFO: Sfi stärks och riktas in mot yrkesutbildningar och
yrkessvenska -vilket är ett förändrat upplägg mot tidigare där
sfi och praktik inte sker parallellt.
UTB: Samarbete med Ung Företagsamhet har under våren
genomförts med kommunens samtliga elever i åk 8. –

X
X

UTB: Planering av samarbete mellan Utbildning, Ung
Företagsamhet och det lokala näringslivet för kommunens
elever i åk 5

X

UTB: Utbildning deltar i följande forum för samverkan mellan
arbetsmarknad/näringsliv och gymnasieskolan/vuxenutbildningen:
- Teknikcollege, både lokalt och regionalt. Omfattar IN, TE
och NA
- Vård- och omsorgscollege, både lokalt och regionalt,
omfattar VO och till viss del BF
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vård och omsorgscollege.
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- ETG - en samverkan mellan branschen och skolan inom
- EE-programmet
- BYN - en samverkan mellan arbetsgivare, fack och skola
för BA-programmet
- TIA - en samverkan mellan branschen och skolan inom
fordonsprogrammet
- MBC- en samverkan mellan branschen och skolan inom
fordonsprogrammet
- UF-ung företagsamhet, alla program
- RESAM- vuxenutbildningens regionala samverkan, där
branschorganisationer deltar tillsammans med AF,
Länsstyrelsen, Region Uppsala och Uppsala universitet.
- Lokalt har vi samverkan med AF, socialtjänsten,
arbetsmarknadsenheten och näringsliv med regelbundna
möten varje månad.
- Samverkan mellan Högbergsskolan, Utbildningskontoret,
Ung Företagsamhet och Näringsliv har inletts för att
utveckla Tierps kommuns arbete med Ung Företagsamhet
och samarbete med det lokala näringslivet
VoO: Samverkan pågår i vård och omsorgscollege internt
mellan gymnasieskolan och verksamheten. I det regionala
arbetet är Tierp ordförande under året vilket gör att ett mer
aktivt arbete pågår i de olika forumen.

X

MBS: Flera planer som har fått ställas in p g a Corona, t ex
Karriärdagen. Aktuell information om exempelvis behov av
rådgivare till UF sprids via digitala medier samt på digitala
företagarfrukostar.
VoO: Sker inom ramen för vård och omsorgscolleges lokala
arbete.

X

6.2.e I samverkan med
arbetsgivare inom Industri
och Vård- och omsorg
undersöka möjligheten att X
anordna
Yrkeshögskoleutbildninga
r (YH) inom respektive
bransch.
6.2.f Pedagogisk omsorg ska
erbjudas som ett
alternativ.
6.2.g Utredning av
fritidshemsverksamheten i
Tierp med syfte att hitta
en form som når
lagstadgad nivå samt
använder resurser på
bästa vis.
6.2.h Tidiga insatser för att öka
andelen elever som
uppnår gymnasieexamen
inom 3 år.

MBS=Medborgarservice, GS=Gemensam service, KoF=Kultur
och fritid, VoO=Vård och omsorg, UTB=Utbildning,
IFO= Individ- och familjeomsorg, IT=IT-centrum

X

UTB: Att ansöka om, anordna och administrera YH är mycket
resurskrävande. Intresset hos branscherna har inte varit stort
och resurser för att inleda detta har inte heller funnits.
UTB: Verksamhet inom Pedagogisk omsorg har ökat till 6
familjedaghem under våren 2020.

X
X

UTB: De insatser som framkom i samband med
Skolinspektionens tillsyn är genomförda och tillsynen är
avslutad.

X

UTB: Beslutats att genomföra lovskola i utökad omfattning
även under läsåret och i lägre åldrar för att på så vis öka
behörigheten till gymnasieskolan. Arbetet med “trygg
övergång” i kombination med omställningen till
distansundervisning under vårterminen har haft positiva
effekter och fångat upp fler elever med problematisk
skolfrånvaro och behov av extra anpassningar. Andelen elever
med Examensbevis ökade från 68,4% 2019 till 78,5% 2020.

X

GS bidrar genom driva projektet inom närvårdens ramar för att
minska psykisk ohälsa. Skolan genomför, inom ramen för
statliga stimulansmedel för psykisk hälsa, (som GS ansökt om)
en kartläggning vad den av eleverna upplevda stressen beror
på, för att kunna sätt in riktade insatser.
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6.2.j

Sammanställa och
synliggöra den statistik
som redan finns i syfte att
tydliggöra och stötta det
systematiska kvalitetsutvecklingsarbetet samt
vidta riktade insatser för
att förbättra elevernas
måluppfyllelse och öka
likvärdigheten inom
skolan.
Stärka det förebyggande
elevhälsoarbetet.

6.2.k I Kyrkbyn ska
skolverksamheten
återupptas i samma
omfattning som tidigare.
Vid projektering av lokaler
ska även förskolans
behov vägas in.

6.3 Bo, trafik och miljö
6.3.a Kommunens resepolicy
ska revideras i syfte att
minska behovet av
resande och minska
tjänsteresornas
klimatpåverkan.
Klimatpåverkan vid
tjänsteresor ska mätas
och system med
klimatkompensation
alternativt klimatväxling
ska införas.

Klar

6.2.i

Kommentar
Pågår

Uppföljning särskilda
uppdrag 2020

Ej påbörjad
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MBS=Medborgarservice, GS=Gemensam service, KoF=Kultur
och fritid, VoO=Vård och omsorg, UTB=Utbildning,
IFO= Individ- och familjeomsorg, IT=IT-centrum

X

UTB: Skoldatabladen har tagits fram för att synliggöra
uppnådda resultat och utvecklingsbehov. Arbetet med att
synliggöra detta på ett ännu tydligare sätt och utveckling av det
systematiska kvalitetsarbetet fortsätter och vidareutvecklas
under hösten 2020. Under läsåret 2020-2021 kommer lovskola,
utöver den obligatoriska sommarskolan, under skollov och
helger erbjudas elever i grundskolan för att tidigt genomföra
insatser som kan leda till en högre behörighet till
gymnasieskolan.

X

UTB: Handledning via Samverkan för bästa skola pågår.

X

GS bidrar genom driva projektet inom närvårdens ramar att
minska psykisk ohälsa. I det projektet ingår ungdomar.

X

UTB: Förprojektering inför upphandling pågår och omfattar
renovering/tillbyggnad av befintlig grundskola samt
nybyggnation av förskola med 4-6 avdelningar.

X

MBS: Projektet Kyrkbyns skola är igång med avsikt att
renovera och bygga ut skolbyggnaden samt uppföra en ny
förskolebyggnad, planerat är även en renovering av idrottshallen, allt utifrån de behov som finns. Just nu tittar man på de
alternativ till förskolebyggnader som erbjuds genom SKR:s
ramavtal. Detta är ett omfattande projekt och någon exakt
tidsplan finns ännu inte upprättad men förhoppningen är att
avrop och/eller upphandling ska kunna påbörjas under 2020.
Frågorna drivs och bevakas av GS, där GS jobbar både
strategiskt och stödjer verksamheterna i arbetet
GS: Revidering av kommunens resepolicy

X
X

GS: Upphandling fossilfritt. Ingen fordonsansvarig tillsatt än.
VoO: Verksamheten är delaktiga i sammankomster kring
projekt biogas Öst. Övriga insatser har inte varit aktuella under
våren.

X

GS: Hur kan förtroendevaldas reseersättningar hanteras för att
motivera till resealternativ med lägre klimatpåverkan.

X

GS: Minska antalet möten som kräver fossildrivna transporter,

X
X

GS: Möjliggöra digitala möten. Utrustning, rutiner och formellt
beslut på plats.

X

MBS: SHB: Tjänsteresor med kommunens fordon statistikförs
och följs upp ur ett klimatperspektiv.

X

IT: Digitala möten och distansarbete har exploderat under
våren 2020. IT-Centrum. Microsoft stödjer vår väg mot en helt
digital arbetsdag. Om beslut tas i Digitaliserings-rådet(juni)
kommer TEAMS och Office 365 att införas under året. ZOOM
har införts för att underlätta digitala möten för politikerna
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6.3.c Källsortering av avfall ska
införas i kommunens
samtliga verksamheter.

Klar

6.3.b Vid upphandling ska krav
ställas på ökande andel
fossilfria bränslen, för att
nå fossilfria transporter till
år 2030. Kommunen ska
även främja lösningar som
underlättar för
privatpersoner att nå
effektiva och fossilfria
transporter.

Kommentar
Pågår

Uppföljning särskilda
uppdrag 2020

Ej påbörjad

Uppföljning av delmål - Kommunen som arbetsgivare

MBS=Medborgarservice, GS=Gemensam service, KoF=Kultur
och fritid, VoO=Vård och omsorg, UTB=Utbildning,
IFO= Individ- och familjeomsorg, IT=IT-centrum
Frågorna drivs och bevakas av GS, där GS jobbar både
strategiskt och stödjer verksamheterna i arbetet

X

GS: Projekt fossilfritt löper på. Upphandling fossilfritt -ingen
fordonsansvarig är dock tillsatt än.

X

GS samordnar kommunens hållbarhetslöften för klimatet och
de går enligt plan. 4 nya laddstolpar för elbil är på gång för
privatpersoner, liksom fler cykelparkeringar.

X

GS: Vid upphandling av transporter ställs alltid krav på fossilfria
drivmedel, det kan dels ske som ett krav som utvärderas eller
som ett obligatoriskt krav som måste uppfyllas.
VoO; källsortering har införts på alla avdelningar inom vård och
omsorgsboenden utifrån olika delar tex grovsopor, tidningar,
matavfall och brännbart. Återstår att införa specifika
utrymmen/kärl för att gälla alla avfallstyper.

X

IFO Källsortering sker i vissa lokaler men det finns inte
sophämtning anpassat till detta idag.
6.3.d Kommunens fysiska
planering ska verka för att
socioekonomisk
segregation motverkas.

6.3.e Kommunen ska verka för
att kommuninvånare och
kommunens företagare
har den information och
medvetenhet som behövs
för att göra medvetna val
som främjar hållbar
utveckling.

6.4 Kultur, fritid och friluftsliv
6.4.a Ökat deltagande i det
lokala föreningslivet ska
stödjas då brobyggandet
mellan människor via den
ideella sektorn är nyckeln
till att möta de utmaningar
som pågående
värderingsförändringar
ger upphov till.

6.4.b Utökad samverkan med
ideella organisationer.

X

MBS: Vid planering av större nya planområden kombineras
boendeformer, exempelvis Siggbo och Västra Libbarbo.
Planläggning av Siggbo med blandade boendeformer i en del
av köpingen som tidigare karaktäriserats av hyreslägenheter.

X

IFO och GS: Fått projektmedel för kartläggningen av
segregation. Resultatet kan utmynna i strategisk planering
kring aktiviteter, ex mobil familjecentral.
Frågorna drivs och bevakas av GS, där GS jobbar både
strategiskt och stödjer verksamheterna i arbetet

X

GS: Hemsidan har mer information om kommunens Agenda
mål och hur man själv kan påverka. Kommunen deltog i Earth
Hour utmaningen.

X

MBS: Aktiv info via företagarfrukostar, med teman och kortare
genomgångar. Kontakt med de fyra större arbetsgivarna via
ambassadörsnätverket för att verka som stöd i företagens
hållbarhetsarbete.

X

KoF Samarbete med det lokala föreningslivet kring
kommunens arrangemang, Kulturprogram, lov,
Kulturarvstrappan, kulturminnen. Samarbete kring lokaler likt
Kulturhuset Möbeln, biblioteken, baden, idrottshallarna. Dialog
kring ekonomiska bidrag som stöd till det lokala föreningslivet,
studieförbunden. Fortbildning och kunskapsöverföring av
kommunens strategiska digitaliseringsarbete.

X

VoO: Verksamheten samarbetar med Kultur och Fritid och det
lokala föreningslivet. Föreningslivet avser främst inom
funktionshindradeomsorgen där kunderna deltar i olika
evenemang.
KoF: Utökad samverkan och utveckling via LÖK, Agenda 2030,
Region Uppsala, olika bidragsformer till föreningarna,
studieförbund- civilsamhälle och dess medlemsorganisationer.
Utökad samverkan genom digitalisering och nya mötesformer,
meröppet på bibliotek och samverkan lov via digital sida.

X

X

GS: Inom ramen för närvård är GS med och driver projektet
”Förstärkt geografiskt hälsouppdrag” där piloter genomförs i
Tierp och Gottsunda 200501-201231. I detta projekt är en del
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X

6.5 Näringsliv och arbete
6.5.a Fortsätta arbetet med att
digitalt marknadsföra de
utflyktsmål som finns i
kommunen.
6.5.b Nuvarande näringslivsråd
ska övergå till ett
formaliserat näringslivsråd
i kombination med HRnätverket för ett bättre
samarbete och matchning
mot den lokala
arbetsmarknaden.
6.5.c Arbeta med att lyfta fram
kommunens attraktivitet
för företag, skapa goda
förutsättningar för
nyetableringar av hållbara
företag och säkra upp att
redan etablerade företag
stannar i kommunen och
ges förutsättningar att
utvecklas.

6.5.d I samband med att
Arbetsförmedlingen
omorganiseras ska
kommunen arbeta aktivt
för att åta sig eventuella
uppdrag som utlyses.
6.5.e Stärk nyanlända i att klara
sin egen försörjning.

GS har arbetat fram en Riktlinje för fördjupad samverkan med
det civila samhället. Antogs 24 mars.
MBS: deltar i ett flertal projekt med lokala utvecklingsgrupper
som projektägare ex Framtidsfabriken, Framtid Hållnäs vars
syfte bland annat är att skapa hållbara samverkansformer.
Kartlägger kommunens arbete/samverkan med lokala
utvecklingsgrupper för att förbättra samt skapa en kontinuitet.

X

MBS: Deltar i framtagandet av LÖK (lokal överenskommelse).

X

MBS: Hjälper dem som arbetar med att ta emot besökare att bli
en del av appen Upplev Norduppland.

X

MBS: Sker via appen Upplev Norduppland som succesivt
byggs på med innehåll. Utbildningar av aktörer inom
besöksnäringen (företag, föreningar) hålls för att de själva ska
lägga in sin information
GS: Säkrat upp att struktur och formaliakrav följs och är
uppsatta på samma sätt som för övriga råd.

X
X

MBS: Reglementet antogs vid KF 20191219.Första möte hölls
20200319

X

MBS: Deltagit i mässan NyLokal för att lyfta fram möjligheten
att etablera sig i Tierps kommun. Arbetar ständigt med att
förbättra bemötande och enkelhet samt har bra relationer med
företag. I olika forum (som tex ambassadörsnätverket,) vara
lyhörd, ha täta dialoger och god samverkan med företagen.
Lyssna på företagens behov för på så sätt ge goda
förutsättningar för företaget att trivas och utveckla företagets
verksamhet. Arbetar ständigt med bra företagsklimat med
strävan att bli bättre – bra företagsklimat skapar intresse för
kommunen i stort som ger en positiv bild av kommunen, vilket
kan leda till nyetableringar och intresse för kommunen.

X

GS ansvarar för hantering runt LOV (Lagen om
valfrihetssystem) och utvecklar förutsättningarna för nuvarande
LOV för att göra det attraktivt och få in fler LOV-företag.

X

IFO: Dialog pågår med arbetsförmedlingen om att Kommunen
kan vara kompletterande aktör och utföra verksamhet åt
arbetsförmedlingen mot ersättning .Under augusti har vi fått
information om att kommunen kan bli aktör. Vi fortsätter att
uppvakta af för att påskynda förloppet..

X

Genomföra en översyn av X
kommunens arbete med
näringslivsfrågor kopplat
till service gentemot det

att etablera samverkan med civilsamhället och det
övergripande syftet att stärka folkhälsan.

X

X
X

6.5.f

MBS=Medborgarservice, GS=Gemensam service, KoF=Kultur
och fritid, VoO=Vård och omsorg, UTB=Utbildning,
IFO= Individ- och familjeomsorg, IT=IT-centrum

MBS: Inga uppdrag hittills
IFO: Språkstödsprojektet, se ovan, och dialog med
arbetsförmedlingen. IFO: se 6.2.c
VoO: Verksamheten erbjuder praktikplatser och har särskilt
introduktionsprogram. Genom projektet språkstödshandledare
har en stärkt arbetspraktik kunnat erbjudas
MBS: Har inte kunna påbörjas p g a Corona
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6.6 Omsorg och stöd
6.6.a Verka för
hemmaplanslösningar
istället för placeringar av
barn, ungdomar och
vuxna där kommunens
kunskaper, erfarenheter
och arbetssätt kan
användas.
6.6.b Stärk folkhälsan i alla
åldersgrupper genom
förebyggande och
hälsofrämjande aktiviteter.

MBS=Medborgarservice, GS=Gemensam service, KoF=Kultur
och fritid, VoO=Vård och omsorg, UTB=Utbildning,
IFO= Individ- och familjeomsorg, IT=IT-centrum

X

IFO: Öppenvården utvecklas, öppenvård prövas så långt det är
möjligt innan placering i HVB. Stärkt samarbete inom IFO.
Omorganisation genomförs på prov för att korta
beslutsvägarna. Ökat antal placeringar av barn och unga men
pga ökade behov. Gällande gruppen med beroende minskar
placeringarna mycket tack vare en fungerande öppenvård.

X

VoO: Verksamheten har planerat hem 1 kund till ordinarie
verksamhet istället för placering på externt boende.
GS: Inom ramen för närvård är GS med och driver projektet
”Förstärkt geografiskt hälsouppdrag” där piloter genomförs i
Tierp och Gottsunda 200501-201231. I detta projekt är en del
att etablera samverkan med civilsamhället och det
övergripande syftet att stärka folkhälsan.

X

X

IFO: Arbete med tidiga insatser, projekt barnsäkert påbörjas
under 2020. Arbete med våld i nära relationer, Arbete med
psykisk hälsa, projektet dans för hälsa genomförs. Annat
arbete och fältarbete utvecklas under året.

X

VoO: Träffpunkter och öppna insatser har varit stängda under
första delen av året pga Covid.
MBS: Påbörjat menyöversyn för äldreomsorgen och genomfört
vissa ändringar

6.6.c Utveckla måltiderna för
äldre så att den bidrar till
förbättrad hälsa och högre
livskvalitet.

X

6.6.d Utveckla insatser för att
motverka ofrivillig
ensamhet bland äldre.

X

6.6.e Arbeta fram nya
arbetssätt för att öka
kontinuiteten inom
hemtjänsten.
6.6.f Aktivt arbeta med effektiv
och nära vård i
samverkan med regionen.

X

6.6.g Arbeta förebyggande med X
uppsökande verksamhet
hos personer äldre än 80
år för att kunna kartlägga
och tidigt möta framtida
behov.

Klar

lokala näringslivet med
bäring på
utvecklingsmöjligheter.
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X

VoO: Inom boendena finns rutiner för att ha en hög kvalité vid
måltidssituationen, tex att duka fint vid helg och servera en trerättersmiddag. Avseende utvecklingen av måltider ocjh menyer
har ett inplanerat samarbete med kostenheten ej kunnat
genomföras pga belastningen i verksamheten för Covid
VoO: I och med Covid har arbetet genomförts på individnivå då
digitala hjälpmedel och individuella aktiviteter genomförts i en
större skala än tidigare. Kommunikation med anhöriga och
närstående genom digitala hjälpmedel har implementerats
VoO: Arbetet med att ta fram nya arbetssätt och lvaöitetssäkra
mätning av kontinuitet påbörjades men har pausats pga covid

X

GS ansvarar för närvårdsstrategfunktionen som är
samfinansierad med regionen. I närvårdsarbetet driva
projekten 1) vårdcentrum Tierp, 2)Förstärkt geografiskt
hälsouppdrag, 3) Förbättrade möjligheter för psykisk hälsa.

X

VoO: ; Arbetet på strategisk nivå pausats. Samverkan har dock
skett tätare och mer intensivt utifrån arbetet med Covid

X

IFO: Arbete kring barns och ungdomars psykiska hälsa i fokus.
Rimgrupp för beroende uppstartad och ett lokalt
samarbetsdokument ska tas fram försenat pga corona.
VoO: Arbetet har ej påbörjats pga Covid
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6.7 Kommunen som
arbetsgivare
6.7.a Ökad samverkan inom
kommunkoncernen, med
andra kommuner,
näringsliv samt
universiteten och
högskola för att säkra
kompetens,
resurseffektivisera,
rekrytera personal och bli
en attraktiv arbetsgivare.

Klar

6.6.h Utveckla arbetet med
personcentrerad vård för
att stärka den enskildes
delaktighet, inflytande och
självbestämmande över
utförda insatserna.

Kommentar
Pågår

Uppföljning särskilda
uppdrag 2020

Ej påbörjad

Uppföljning av delmål - Kommunen som arbetsgivare

MBS=Medborgarservice, GS=Gemensam service, KoF=Kultur
och fritid, VoO=Vård och omsorg, UTB=Utbildning,
IFO= Individ- och familjeomsorg, IT=IT-centrum

X

VoO: Det strukturerade arbetet för att införa personcentrerad
vård har pausats. Däremot har vi genomfört mer
personcentrerad vård utifrån Covid då en större hänsyn tagits
till individuella önskemål och individuella aktiviteter genomförts
i större utsträckning.

X

GS: MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) utvecklar det
förebyggande arbetet i samband med Senior alert
(kvalitetsregister för vårdgivare)

X

VoO: Verksamheten har ett antal pågående samarbeten både
externt och internt. Verksamheten är aktiv part i VoC,
språkombudsutbildarnätverket, högskolor och universitet i
samband med att ta emot VFU mm. Uppmuntrar och möjliggör
ex i schema för medarbetare att studera till USK via
distans/flexutbildningar. Ingår även i nätverk med andra
kommuner inom Daglig verksamhet för samverkan. Mycket av
arbetet med att öka samverkan har dock pausats då
verksamheten haft en hög belastning med anledning av Covid.
Samverkan har skett utifrån Covid-perspektivet.

X

GS: Samverkan sker kontinuerligt mellan bemanningsenheten
och verksamheterna via avstämningsmöten, på
ledningsgruppsmöten, via intranätet och via enskilda träffar.

X

GS: HR-chefsnätverk i länet och HR nätverk med näringslivet i
Tierps kommun har fokus på kompetensutveckling.
X

GS: Systemförvaltning för Time Care och för lönesystemet
samverkas strukturerat och systemmöten har genomförts en
gång i månaden.

X

GS: Rekrytering av stödpersoner har genomförts med
anledning av Convid-19.

X

GS: Rekrytering av semestervikarie pågår men har blivit något
försenad med anledning av Covid-19.

X

GS: Samverkan sker med bemanningsenheterna i Knivsta
och Älvkarleby kommun, inom systemadministration och en
övergripande systerorganisation är implementerad. Vidare sker
även samarbete med Östhammar gällande användning av
systemen och utbildning för användare.

X

GS: HR-chefsnätverk i länet och HR nätverk med näringslivet i
Tierps kommun har fokus på kompetensutveckling.

X

GS: Samverkan med universitetet i utvecklingen av STAMINA
sker

X

GS: Inom nämndadministrationen ska vi fördjupa samverkan
med andra kommuner samt inom kommunen för att säkra
kompetensen och hitta sätt att resurseffektivisera.

X

GS: Samverkan och samarbete pågår med Östhammar
gällande systemförvaltning och operativt lönearbete. En
gemensam digital plattform har skapats.

X

GS: Deltar i nätverk för både lönekonsulter, systemförvaltare
och lönechef i närregionen.
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X

6.7.b Öka attraktiviteten för
Tierps kommun som
arbetsgivare.
Kompetensutveckla
personalen. Möjliggöra
nya lösningar för att öka
attraktiviteten för att få fler
äldre att vilja stanna kvar i
arbetslivet.

GS: En praktikant har gjort del av sin LIA period under sin
lönespecialistutbildning på Lönecentrum. Dock fick avslut ske
tidigare med anledning av Convid-19.

X

IFO: Arbetet med att ta emot VFU studenter från Högskolorna
utvecklas. Nytt avtal är under framtagande med Uppsala
universitet.

X

MBS: Fördjupat samarbete med annan kommun inom
myndighetsutövning samt GIS

X

UTB: Ökad samverkan med Uppsala universitet planeras
genom deltagande i organisation för utveckling av den
verksamhetsförlagda lärarutbildningen. (Partner skola)
Förskolans rektorer deltar i reg. nätverk (HG och UU)
Skolformschef deltar i nationellt nätverk (SKL)
Forskningsprojekt i samverkan med FoSam omfattande
rektorer och förstelärare i grundskolan.

X

GS: Kompetensutveckling inom Lönecentrum och
bemanningsenheten sker digitalt med anledning av Covid-19,
vilket innebär att möjlighet finns för flera att delta.

X

GS: H Aktivt arbete pågår med att skapa en god arbetsmiljö
bl.a. genom forskningsprojekt i samarbete med Uppsala
universitet. Kompetensutveckling digitalt har ökat vilket även
ökar möjligheten för fler att delta.
Coronapandemin har visat på möjligheter till distansarbete och
digitala lösningar som bör bibehållas. Detta har även lett till att
hitta möjligheter till effektivisering, mer självständigt arbete och
flexibla lösningar.

X

GS: Ekonomiskt läge gör att det främst är intern utbildning,
workshops, studiebesök hos andra kommuner,
webbseminarium etc som är aktuellt. Flexibla lösningar med
frihet under ansvar tillämpas.
X

6.7.c Heltidsresan. Målet ska
enligt avtal vara uppnått
2021.

MBS=Medborgarservice, GS=Gemensam service, KoF=Kultur
och fritid, VoO=Vård och omsorg, UTB=Utbildning,
IFO= Individ- och familjeomsorg, IT=IT-centrum

GS: Medarbetare med specifik kompetens har beviljats
tjänstledigt på deltid innan pension, och på så sätt kvarstår
medarbetaren i arbete längre.

X

IFO: Kompetensutveckling genomförs kontinuerligt.

X

X

VoO: Som en del i attraktiv arbetsgivare har samtal på APT
skett om vikten av ambassadörskapet, medarbetarens
inflytande och delaktighet. Ej genomfört andra specifika
insatser inom området under perioden.
VoO: Arbetet med heltidsresan påbörjades genom ett införande
i liten skala på Wesslandia och Hemjtänst Norra samt
gruppbostäder. De medarbetare som önskade heltid har det
sedan 1 februari.Utifrån att Covid kom har projektet inte gått att
utvärdera.

X

GS: Pågår ett aktivt arbete för att nå målet.

X

GS: Bemanningsenheten tillser att schema och
planeringssystemet utvecklas och uppfyller de behov som
uppkommer i heltidsresan och HR delaktiga i arbetet inom
verksamheterna.

X

GS: Tillser att statistik och nyckeltal som efterfrågas kan tas
fram ut lönesystemet.
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UTB: 78% av medarbetarna i förskolan jobbade heltid 2020-0330. Flera medarbetare önskar deltid
VoO: Verksamheterna tillämpar schema med medarbetarpåverkan vilket möjliggör en schemaplanering utifrån eget
önskemål. Inom hemtjänsten saknas möjlighet till att kunna ha
en tjänst där man akut behövs i annan tjänst.

X
6.7.d Alla verksamheter ska
verka för att möjliggöra för
fler deltidsbrandmän (RIB)
bland kommunens
medarbetare.

X

6.7.e Kompetensbaserad
rekrytering ska
genomsyra alla
verksamheter för att
rekrytering alltid ska
basera sig på det behov
som finns vid
rekryteringstillfället.

X

GS: Inom Gemensam service finns i dagsläget finns ingen
medarbetare med intresse att bli deltidsbrandman. Blir det
aktuellt framöver kommer åtgärder vidtas för att möjliggöra
detta.
GS: En utbildning har genomförts för chefer av SKL i
kompetensbaserad rekrytering under 2019. Det finns även
riktlinjer för hur rekrytering ska gå till som hjälp och stöd för
chefer. Dessa utgår från kompetensbaserad rekrytering. HR
handleder alltid chefer vid chefsrekryteringar utifrån
kompetensbaserad rekrytering.

X

GS: Kompetensbaserat rekrytering används vid nyrekrytering
till fasta tjänster och/eller vikariat och till viss del när det gäller
rekrytering av vikarier.

X

X

MBS=Medborgarservice, GS=Gemensam service, KoF=Kultur
och fritid, VoO=Vård och omsorg, UTB=Utbildning,
IFO= Individ- och familjeomsorg, IT=IT-centrum

X

GS: Samtliga bemanningsassistenter har genomgått utbildning
i kompetensbaserad rekrytering.

X

GS: Bemanningsenheten har tillsammans med vård & omsorg
tagit fram en checklista för ”färdig vikarie” som används vid
rekrytering. Vidare genomförs en automatiserad gallring via etjänsten.
IFO: Vid vakanser stäms behoven av. Pga den ekonomiska
situationen kan vissa tjänster vakanshållas eller dras in.
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Bilaga 1 Nämndernas resultatredovisningar
Resultatredovisningar kommunstyrelsens verksamhetsområden
Drift- och investeringsrapport, Gemensam service
Driftrapport i tkr
Enhet
Kommundirektör
Politiken
Beredskap/Säkerhet
Kommunikation
HR, Facklig verksamhet
Ledningsstöd
Tierps del av LC och
Bemanningen
Ekonomi
Upphandling
Kvalitet och strat utv
Summa samtliga
enheter

Årsprognos Årsbudget Årsavvikelse Periodutfall Periodavvikelse
-44739
-11104
-2006
-5300
-6777
-2581

-5643
-11787
-2006
-5300
-7089
-3440

-39096
683
0
0
312
859

-43032
-6852
-1532
-4036
-4026
-1640

-39271
1006
-195
-502
546
653

-8230
-10530
-3727
-7278

-8794
-9104
-4355
-7278

564
-1426
628
0

-5257
-7557
-2027
-4586

605
-1489
875
266

-102272

-64795

-37477

-80546

-37504

Investeringsrapport i tkr
Enhet
Årsprognos Årsbudget Årsavvikelse Periodutfall Periodavvikelse
Kommundirektör

-100

-750

650

0

500

Summa samtliga
enheter

-100

-750

650

0

500

Kommentar till utfall
Ett antal tjänster har av olika anledningar varit vakanta under perioden. Inom
bemanningsenheten har arbetsbördan varit hög då flera rekryteringar har genomförts och
antalet bokningar blivit flera p.g.a. ökat sjukfrånvaro inom enheterna som servas via
bemanningen.
Med anledning av Covid-19 har utvecklingsprojekt blivit försenade vilket medför att
kostnaderna för konsulter varit lägre. Samtidig har införandeprojektet avseende Stratys
(kvalitetsledningssystemet) påbörjats och förväntas bli klart under året. E-handel har också
påbörjats. Enligt beslut i kommunstyrelsen 24 mars 2020 (ärende KS 2020/299) har en
förstudie om ökad kommunal samverkan inom Uppsala län inletts.
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Distansarbete infördes enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer och det har för
många haft positiva effekter. Flertalet interna arbetsprocesser har digitaliserats och
kompetensen hos medarbetarna har ökat när det gäller digitala hjälpmedel. Dock upplever
medarbetarna en avsaknad av social tillhörighet. Lönecentrum kommer för att bibehålla de
positiva effekterna av distansarbete under hösten flytta till nya lokaler, minska lokalytan och
inte erbjuda egna rum i syfte att distansarbete ska fortsätta på deltid.
Periodens stora underskott består utav omställningskostnader (Jämförelsestörande poster inom
kommundirektörens område). Dessa uppgår för perioden till – 39 766 tkr. Periodens resultat
är – 37 504 tkr.
Prognos för helåret
Prognosen för året visar på ett resultat på -37 477 tkr. Marginellt bättre än utfallet för
perioden.
Prognosen kan komma att förändras om ytterligare omställningskostnader identifieras i
enlighet med beslut i kommunstyrelsen den 20 maj 2020. Ärende KS 2020/483.
Investering

Ungefär 100 tkr utav den totala investeringsbudgeten på totalt 750 tkr förväntas tas i anspråk
under året.
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Drift- och investeringsrapport, Medborgarservice
Driftrapport i tkr
Enhet

Årsprognos

Årsbudget

Årsavvikelse

Periodutfall

Periodavvikelse

”Lilla”
Medborgarservice
Kostenheten
Samhällsbyggnad

-10 848
+ 1 398
-44 217

-11 790
+ 500
-38 730

+ 942
+ 897
-5 488

-6 464
+3 616
-23 891

+1 266
+ 2 666
+ 109

Summa samtliga
enheter

-53 668

-50 018

-3 649

-26 739

+ 4 041

Investeringsrapport i tkr
Enhet
Årsprognos

Årsbudget Årsavvikelse

Periodutfall Periodavvikelse

”Lilla”
Medborgarservice
Kostenheten
Samhällsbyggnad

-225
0
-38 653

-225
-500
-63 710

0
500
25 057

0
0
15 212

117
260
17 917

Summa samtliga
enheter

-38 878

-64 435

25 557

15 212

18 294

Kommentar till utfall
Medborgarservice visar en årsavvikelse på -3 649tkr för perioden jan-aug.
Periodavvikelsen per sista augusti är +4 041tkr.
Lilla Medborgarservice positiva periodavvikelse jan-aug på +942tkr förväntas hålla i sig och
sluta med en årsavvikelse med +1 266tkr.
Kostenhetens positiva periodavvikels jan-aug på + 2 667tkr förväntas minska då
livsmedelskostnaderna är osäkra och kan bidra till en lägre årsavvikelse på + 897tkr.
Samhällsbyggnad redovisar en positiv periodavvikelse jan-aug på +109tkr, medan
årsavvikelsen prognostiseras bli – 5 488tkr. Det är många faktorer som påverkar skillnaden.
Bland annat är en stor del av de prognostiserade exploateringsintäkterna för hela perioden
redan bokförda, och dessa var inte budgeterade.
Den stora skillnaden mellan periodavvikelsen och den redovisade årsavvikelsen hos
Samhällsbyggnad beror främst på kontogruppen tjänster där periodavvikelsen är +125tkr och
prognostiserad årsavvikelse är -6 628tkr. Detta beror bland annat på att Samhällsbyggnad inte
har haft någon budget för utredningar inom planarbetet där kommunen är exploatör och dessa
är ännu ej fullt upparbetade och fakturerade, men prognostiserade.
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Även Vendelbadet påverkar avvikelsen då badet inte är budgeterat inom kontogruppen. Även
kostnader för återställande av Masugnen efter branden 2018 är inte budgeterade inom
kontogruppen. Försäkringsersättningen för Masugnen är bokfört vid delåret och upptaget i
prognosen och för Vendelbadet är intäkterna redan internfakturerade med Kultur och Fritid.
Det årliga driftavtalet med TEMAB gällande gata park ger en positiv periodavvikelse, men
förväntas vid slutet av året att ge en negativ årsavvikelse.
Inom kontogruppen övriga kostnader inför 2020 budgeterade Samhällsbyggnad en direkt
kostnad för vad som prognostiserades överstiga medfinansieringsavtalet med Trafikverket
gällande infarterna till Siggbo. Då förhandling pågår har ännu ej någon rekvisition utförts och
därmed bidrar detta med en positiv periodavvikelse.
Intäkter för och förändring av avsättning deponi bidrar även till en periodavvikelse på både
intäkt och kostnadssidan.
Prognos för helåret
Lilla Medborgarservice
Årsavvikelsen mot budget är + 942tkr för lilla Medborgarservice.
Årsavvikelsen avser minskade intäkter gentemot budget för Bilpoolen samt ökade kostnader
för intern ersättning it. Lokalhyror förväntas gå över budget pga avtalet med Porten.
Personalkostnaderna prognostiseras få ett lägre utfall än budget på grund av föräldraledighet,
sjukfrånvaro och vakans. Även ett antagande av lägre konsultkostnader vid slutet av året och
mindre aktiviteter på grund av Covid-19 vilket tillsammans bidrar till ett totalt plus.
Kostenheten
Kostenheten visar en årsavvikelsen mot budget med + 897tkr.
Kosten ser att det blir en negativ avvikelsen på årsbasis med -335tkr gällande mindre intäkter
på intern och extern försäljning (icke pedagogisk lunch samt övrig intern försäljning utanför
portionspris) under rådande omständigheter. Detta har vi så klart svårt att påverka.
Coronabidraget har till vis del vägt upp den negativa avvikelsen.
En stor positiv avvikelsen gentemot budget avser personalkostnader +2 316 tkr i årsavvikelse.
Detta på grund av delvis Corona, effektivisering, resursoptimering och vakanta tjänster som ej
är tillsatta. Vakanta tjänster samt heltidsresan, samt bemanning på tidigare obemannade
enheter och nya tillagningskök kommer att innebära att budgeten behövs till kommande år.
Ytterligare en negativ årsavvikelse avser främst mattransporter (-401tkr). Kosten har fortsatt
behov av att använda taxi och kostnaden har inte kunnat reduceras enligt gällande sparkrav.
Detta på grund av att bland annat att Dagverksamheten inte har haft möjlighet att hjälpa i
samma stora utsträckning, som önskat. Sett till gällande sparkrav på 500 tkr så har 100tkr av
dessa redan sparats med transport i egen regi. Beroende på vilken typ av enhet det kommer att
bli i Kyrkbyn framöver, så kan transportkostnaderna behöva fortgå till Månkarbo.
Kosten ser en negativ årsavvikelse med -696tkr gällande kostnader för livsmedel och
material. Dock har det negativa resultatet blivit mindre mot föregående år. Det politiska beslut
som fattades under 2019 när livsmedelsbudgetramen för skolan och vården minskades med
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2miljoner kronor ser kostenheten fortfarande vara svårt att införliva. Även fast en pandemi
som Corona har medfört en viss minskad tillagning av antal portioner, så finns det andra
faktorer som påverkar den totala livsmedelskostnaden. Inom detta år ser kosten ökade
kostnader för livsmedel gällande framtida prisjusteringar i tillfälliga livsmedelsavtal samt
ökade kostnaden på grund av högre andel ekologisk mat. Från september har en leverantör
gått i konkurs och kosten tvingas stå med ett tillfälligt avtal. Livsmedelskostnaderna förväntas
därmed att stiga tills det finns ett nytt upphandlat avtal.
Samhällsbyggnad
Årsavvikelsen för Samhällsbyggnadsenheten är totalt – 5 488 tkr för perioden jan-aug
(inklusive exploateringsverksamheten med ca +4 500tkr)
Årsavvikelsen för Chef tillväxt och samhällsbyggnad är totalt -1 488 tkr. Avvikelsen beror på
intäkter som är budgeterade, men som inte kommer att erhållas samt inkomna ej budgeterade
kostnader.
Årsavvikelsen för Chef planering och myndighet är totalt -2 979tkr. Avvikelsen för intäkter
avser planavgifter, plankonsulter, strandskyddsavgifter, svartbyggen. Avvikelsen under
kontogruppen tjänster avser utredningar, som ej är budgeterade för detaljplaner, där
kommunen är exploatör. Anpassning av skolbusshållplatser vid statlig/privatägd väg
prognostiseras även att bidra till den negativa årsavvikelsen då denna utgift inte var
budgeterad. Den negativa årsavvikelsen vägs upp till en liten del av mindre personalkostnader
än budget.
Årsavvikelsen för Chef förvaltning och genomförande är +671tkr. Avvikelsen beror bland
annat på att försäljning av kanalisation fiber ej kommer att ske enligt budget.
”Hyresmodellen” gentemot TKAB (utebliven uppräkning av hyran gentemot TKAB samt
utebliven intäkt för Solgläntans förskola i Söderfors samt Kyrkskolan) beräknas ge ett
underskott på intäktssidan, vilket bidrar med avvikelsen på intäktssidan med ca -3 000 tkr.
Försäljning av brandstationen i Tierp ger ett plus på +1500tkr men från detta avgår ca 500tkr i
budgeterad hyresintäkt. Budget för kapitalkostnader +605tkr kommer delvis att utnyttjas av
Chef Teknik och utveckling.
Exploateringsverksamheten kommer per helår att kunna bidra med ett plus mot budget, men
dess prognostiserade vinst på ca 4 500tkr ska noteras och bör ej bidra till årsavvikelsen! Den
stora delen på Dp 1055 Siggbo Handelsområde är nu såld och Ica, Jysk och STC kommer att
etablera sig. Vid Dp 1045 Siggbo Företagspark genomförs en försäljning i September där
Trebo Industrifastigheter i Tierp AB etablerar sig. Två tomter på Dp1057 Kronhjortsvägen
prognostiseras bli sålda under året, och en tomt på Dp1053 Wallskoga i Tierp är såld för
bostadsändamål.
Årsavvikelsen för Chef Teknik och utveckling är -996tkr. Årsavvikelsen beror främst på ej
budgeterad OH –kostnad TEMAB samt mindre kostnader för vinterväghållning.
Kapitalkostnader beräknas användas till avskrivningar för färdigställda projekt. Budgeten
finns hos Chef förvaltning och genomförande.
Årsavvikelsen för Chef Miljö och Hälsoskydd är totalt – 696tkr. Årsavvikelsen beror till
största delen på färre intäkter för årliga tillsynsavgifter och ej samarbeten med kringliggande
kommuner. Ej intäkt för inkommande tillståndsavgifter beror på Corona. Personalkostnaderna
förväntas väga upp en del av den negativa årsavvikelsen.
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Åtgärd vid årsavvikelse mot budget
Den positiva årsavvikelsen hos lilla Medborgarservice bidrar till en minskad total negativ
årsavvikelse för hela Medborgarservice.
Den positiva årsavvikelsen för Kosten bidrar även den till Medborgarservice totala
årsavvikelse om inte annat beslut fattas av politiken.
Samhällsbyggnads negativa årsavvikelse medför att åtgärder har vidtagits/ska vidtas enligt
följande:
-Omgående avbryta underhållet av belysningspunkter för de platser som ej uppfyller kriterier
för kommunal belysning. Status är påbörjat.
-Omgående inleda översyn av Samhällsbyggnads organisationen med syftet att effektivisera
organisationen. Status är påbörjat.
-Omgående översyn av övriga kostnader inom Samhällsbyggnad för omedelbar åtgärd. Status
är påbörjat.
-Omgående genomföra behovsanalys/kravspecifikation/upphandling för drift och underhåll
inom Gata/Park 13104. Status är påbörjat.
-Översyn av taxefinansierad myndighetsutövning, motsvarar taxan kostnaderna för nedlagtid
och övriga resurser. Status är påbörjat.
-Arbetet för tidigare försäljningar av fastigheter som påverkar resultatet positivt. Status är
påbörjat.
-Sammanställning av kostnader för infarter till Siggbo Trädgårdsstad som överstiger
medfinansieringsavtalet med Trafikverket. Status är påbörjat.
Investering

Prognosen för Medborgarservice investeringar är totalt +25 557 tkr för helåret baserat på
framflyttande av större projekt.
Investering i digitalisering av besöksnäringen kommer att förbrukas.
Kostenhetens investeringsbudget gällande Wesslandia på 500tkr berörs till stor del på
eventuella beslut från TKAB om renoveringsbehov av lokalens golv och prognostiseras inte
bli av under 2020.
Samhällsbyggnad redovisar en årsprognos för investering/re-investering på 38 653tkr vilket är
25 057 tkr lägre än budgeterat. Främsta orsakerna är att exploaterings projekt samt
nyinvesteringar senarelagts såsom Siggbo Trädgårdsstad, kvarteret Lejonet (Freedners Torg)
samt tillgänglighetsanpassade busshållplatser vid Tierps sjukhus.
Projekt 1709 Siggbo DP1036 Anl. Skede1
Projekt 1732 DP 1010 Lejonet
Projekt 1711 Siggbo-TriangDP1058 S1
Projekt 1022 Tillgängl busshlp 2020
Viss ombudgetering har skett och kommer att ske inom ram under 2020.

96 av 120

Uppföljning av delmål - Kommunen som arbetsgivare

Drift- och investeringsrapport, Kultur och fritid
Driftrapport i tkr
Enhet

Årsprognos Årsbudget Årsavvikelse Periodutfall Periodavvikelse

Administration 460
Kulturell verksamhet 461
Fritidsverksamhet 462
Kulturskola 467

-8 659
-8 659
-13 289
-13 289
-44 277
-44 277
-11 643 - 11 383,5

0
0
0
-259,5

-4 873
-7 381
-29 865
-7 346

804
1 371
-144
-254

Summa samtliga
enheter

-77 868

-259,5

-49 465

1 777

Investeringsrapport i tkr
Enhet

-77 608,5

Årsprognos Årsbudget Årsavvikelse Periodutfall Periodavvikelse

Kultur- och Fritidschef 4601
Bibliotekschef - 46101
Kultursekreterare - 46103
Fritidsintendent - 46202
Kulturskolechef - 46701

-150
-50
-150
-550
-350

-300
-50
-150
-700
-50

150
0
0
150
-300

-153
0
-120
-120
-316

47
34
-20
344
-282

Summa samtliga enheter

-1.250

-1.250

0

-709

123

Kommentar till utfall
De största avvikelserna Bibliotek + 1 299 tkr är statsbidrag på helår som inte periodiserats
men som förbrukas under året. Generellt för dessa statsbidrag är att det återbetalas om det inte
förbrukats under 2020. Fritidsintendenten är + 769 tkr är kommande åtgärder med muddring
och anpassningar i friluftslivet och anläggningar.
Prognos för helåret
Kulturskola/Kulturhuset Möbeln – Tidigare årliga ramförstärkning (2.600 tkr) avseende
Kulturhuset Möbeln räcker inte för att täcka hyran från TKAB, som per jan-mars uppgår till
ca 304 tkr/månad eftersom hyror för tjänstemännens kontorsrum ska kvarstå oförändrade.
Med antagandet att hyran fortsätter vara ca 304 tkr/månad saknas 1.300 tkr för att täcka
årshyran av Kulturhuset Möbeln. Åtgärd pågår i forma av utredning och exakta uträkningar av
kontorshyror samt avvaktan på TKAB:s slutredovisning av projektet ”Kulturhuset Möbeln”
och vad kostnaderna ska finnas i relation till ute och innemiljö.
Kostnader Covid
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Enheten för kultur, konst och bibliotek räknar med ca 150 tkr i merkostnader i samband med
Corona. Uteblivna arrangemang och skyddsanpassningar Biblioteket med plexiglas och
licenser teknik Bibliotek. Inköp digitalt teknik Konsthall.
Lokalbokningen, 100 tkr redan nu men osäkert framöver.
Kulturhuset intäktsbortfall inställda evenemang 100 tkr
Avhoppade elever Kulturskolan ca 10 tkr
Totalt 360 tkr
Investering

Hela investeringsbudgeten kommer att förbrukas under året.
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Drift- och investeringsrapport, Förskola
Driftrapport i tkr
Enhet
Förskoleområde 1
Förskoleområde 2
Förskoleområde 3
Centrala medel

Summa samtliga
enheter

Årsprognos Årsbudget Årsavvikelse Periodutfall Periodavvikelse
-36 958

-35 412

-1 546

-22 091

414

-28 510

-31 129

2 619

-16 629

3 137

-27 708

-28 618

910

-16 749

1 465

-46 054

-44 514

-1 540

-29 866

-141

-139 230

-139 673

443

-85 334

4 875

Investeringsrapport i tkr
Enhet
Årsprognos Årsbudget Årsavvikelse Periodutfall Periodavvikelse
Fo1
Fo2
Fo3
Centrala medel

-250,00
-250,00
-250,00
0,00

-250,00
-250,00
-250,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

-171,00
-55,10
-20,20
0,00

-5,00
110,90
145,80
0,00

Summa samtliga
enheter

-750,00

-750,00

0,00

-246,30

251,70

Kommentar till utfall
Förskoleområde 1 prognosticerar en årsavvikelse på -1 546 tkr.
Intäkterna prognosticeras totalt 698 tkr högre än budgeterat främst till följd av bidrag för
sjuklöner om 632 tkr med anledning av Covid-19 samt ytterligare 50 tkr till följd av
långtidssjukskrivning.
Den prognosticerade årsavvikelsen beror på personalkostnader som prognosticeras -2 320 tkr
högre än budget. De ökade personalkostnaderna orsakas av att till området under året anslutit
ett stort antal barn i behov av extraordinärt stöd. Detta, i kombination med att området har
flera små avdelningar på olika platser, har orsakat ett behov av utökad bemanning. 8,65
heltider är anställda för barn i behov av extra ordinära insatser.
Ny fördelningsmodell som ej budgeterats ger en prognosticerad årsavvikelse för IT-kostnader
på -60 tkr. Denna kostnad är inte möjlig för Utbildning att påverka.
Förskoleområde 2 prognosticerar en årsavvikelse på + 2 619 tkr.
Intäkterna prognosticeras totalt 1 828 tkr lägre än budgeterat främst till följd av bidrag för
sjuklöner om 473 tkr med anledning av Covid-19 samt ytterligare 29 tkr till följd av
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långtidssjukskrivning. Utöver detta har förskolan fått ett ej budgeterat statsbidrag för mindre
barngrupper om 200 tkr.
Den prognosticerade årsavvikelsen beror i första hand på lägre personalkostnader om 1 698
tkr, till följd av lägre antal barn samt ett minskat vikariebehov då frånvaro bland personal
sammanfallit med hög frånvaro i barngrupperna.
Förskoleområde 3 prognosticerar en årsavvikelse på + 910 tkr.
Intäkterna prognosticeras totalt 704 tkr lägre än budgeterat främst till följd av bidrag för
sjuklöner om 436 tkr med anledning av Covid-19. Utöver detta har förskolan fått ett ej
budgeterat statsbidrag för mindre barngrupper om 200 tkr.
Den prognosticerade årsavvikelsen beror utöver ökade intäkter på lägre personalkostnader om
240 tkr.
Centrala medel prognosticerar en årsavvikelse på -1 540 tkr.
Intäkterna prognosticeras totalt 1 804 tkr lägre än budgeterat främst till följd av lägre
barnomsorgsavgifter om 1 385 tkr, uteblivna statsbidrag om 386 tkr samt lägre IKE-intäkter
om 130 tkr.
Kostnaderna prognosticeras totalt 264 tkr lägre än budgeterat. Kostnaderna för IKE är 900 tkr
högre än budgeterat. Samtidigt är personalkostnaderna 413 tkr lägre än budgeterat bl a till
följd av längre sjukskrivning, och lokalkostnaderna 975 tkr lägre än budgeterat till följd av
möjlighet att nyttja skolans lokaler i Skärplinge.
Ny fördelningsmodell som ej budgeterats ger en prognosticerad årsavvikelse för IT-kostnader
på -80tkr. Denna kostnad är inte möjlig för Utbildning att påverka.
Prognos för helåret
Förskolan prognosticerar ett överskott på 442,9 tkr.
Förskoleområde 1 prognosticerar en årsavvikelse på -1 546 tkr.
Intäkterna prognosticeras totalt 698 tkr högre än budgeterat främst till följd av bidrag för
sjuklöner om 632 tkr med anledning av Covid-19 samt ytterligare 50 tkr till följd av
långtidssjukskrivning.
Den prognosticerade årsavvikelsen beror på personalkostnader som prognosticeras -2 320 tkr
högre än budget. De ökade personalkostnaderna orsakas av att till området under året anslutit
ett stort antal barn i behov av extraordinärt stöd. Detta, i kombination med att området har
flera små avdelningar på olika platser, har orsakat ett behov av utökad bemanning. 8,65
heltider är anställda för barn i behov av extra ordinära insatser.
Ny fördelningsmodell som ej budgeterats ger en prognosticerad årsavvikelse för IT-kostnader
på -60 tkr. Denna kostnad är inte möjlig för Utbildning att påverka.
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Förskoleområde 2 prognosticerar en årsavvikelse på + 2 619 tkr.
Intäkterna prognosticeras totalt 1 828 tkr lägre än budgeterat främst till följd av bidrag för
sjuklöner om 473 tkr med anledning av Covid-19 samt ytterligare 29 tkr till följd av
långtidssjukskrivning. Utöver detta har förskolan fått ett ej budgeterat statsbidrag för mindre
barngrupper om 200 tkr.
Den prognosticerade årsavvikelsen beror i första hand på lägre personalkostnader om 1 698
tkr, till följd av lägre antal barn samt ett minskat vikariebehov då frånvaro bland personal
sammanfallit med hög frånvaro i barngrupperna.
Förskoleområde 3 prognosticerar en årsavvikelse på + 910 tkr.
Intäkterna prognosticeras totalt 704 tkr lägre än budgeterat främst till följd av bidrag för
sjuklöner om 436 tkr med anledning av Covid-19. Utöver detta har förskolan fått ett ej
budgeterat statsbidrag för mindre barngrupper om 200 tkr.
Den prognosticerade årsavvikelsen beror utöver ökade intäkter på lägre personalkostnader om
240 tkr.
Centrala medel prognosticerar en årsavvikelse på -1 540 tkr.
Intäkterna prognosticeras totalt 1 804 tkr lägre än budgeterat främst till följd av lägre
barnomsorgsavgifter om 1 385 tkr, uteblivna statsbidrag om 386 tkr samt lägre IKE-intäkter
om 130 tkr.
Kostnaderna prognosticeras totalt 264 tkr lägre än budgeterat. Kostnaderna för IKE är 900 tkr
högre än budgeterat. Samtidigt är personalkostnaderna 413 tkr lägre än budgeterat bl a till
följd av längre sjukskrivning, och lokalkostnaderna 975 tkr lägre än budgeterat till följd av
möjlighet att nyttja skolans lokaler i Skärplinge.
Ny fördelningsmodell som ej budgeterats ger en prognosticerad årsavvikelse för IT-kostnader
på -80tkr. Denna kostnad är inte möjlig för Utbildning att påverka.
Investering

Det är ännu ovisst om hela investeringsbudgeten kommer att förbrukas.
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Drift- och investeringsrapport, Grundskola
Driftrapport i tkr
Enhet

Årsprognos

Årsbudget Årsavvikelse Periodutfall Periodavvikelse

So 1 Aspen och Kyrk
So 1 Mehede och Bruks
So2 Örbyhus 7-9, Sirius
So2 Örbyhus F-6, Vendel
So3
So4
Centrala medel

-36 360
-14 169
-16 746
-27 943
-49 321
-30 664
-109 129

-36 002
-14 180
-15 015
-27 249
-48 394
-27 252
-101 735

-358
11
-1 731
-694
-927
-3 412
-7 394

-23 733
-8 214
-10 152
-18 893
-31 281
-19 121
-70 057

-1 037
749
-912
-2 018
-1 037
-2 149
-4 244

Summa samtliga enheter

-284 332

-269 827

-14 506

-181 451

-10 647

Investeringsrapport i tkr
Enhet

Årsprognos Årsbudget Årsavvikelse Periodutfall Periodavvikelse

So 1 Aspen och Kyrk
So 1 Mehede och Bruks
So2 Örbyhus 7-9, Sirius
So2 Örbyhus F-6, Vendel
So3
So4
Centrala medel

-300
-150
-300
-150
-300
-350
-2 100

-300
-150
-300
-150
-300
-350
-2 100

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
-71
-295
0

200
100
200
100
-129
-61
1 400

Summa samtliga enheter

-3 650

-3 650

0

-365

1 810

Kommentar till utfall
Skolområde 1 – Aspen och Kyrk prognosticerar en årsavvikelse på -358 tkr.
Intäkterna prognosticeras totalt 438 tkr högre än budgeterat främst till följd av bidrag för
sjuklöner om 391 tkr med anledning av Covid-19.
Kostnaderna prognosticeras totalt 738 tkr högre än budget. Personalkostnaderna
prognosticeras 306 tkr högre än budgeterat p g a överbemanning under första halvåret som
åtgärdats inför hösten.
Ny fördelningsmodell som ej budgeterats ger ett prognosticerat underskott för IT-kostnader
på -403 tkr. Denna kostnad är inte möjlig för Utbildning att påverka.
Skolområde 1 – Bruks och Mehede prognosticerar en årsavvikelse på +10 tkr.

102 av 120

Uppföljning av delmål - Kommunen som arbetsgivare

Skolområde 2 - Örbyhus 7-9 och Sirius prognosticerar en årsavvikelse på -1 731 tkr.
Intäkterna prognosticeras totalt 141 tkr högre än budgeterat främst till följd av bidrag för
sjuklöner om 165 tkr med anledning av Covid-19.
Kostnaderna prognosticeras totalt 1871 tkr högre än budget. Den största avvikelsen avser
personalkostnader som prognosticeras -1 446 tkr högre än budget. Vårens översyn av
bemanningen har visat att det är svårt att vidta ytterligare åtgärder och verksamheten idag är
när den bemanning som är nödvändig.
Ny fördelningsmodell som ej budgeterats ger en prognosticerad årsavvikelse för IT-kostnader
på -212 tkr. Denna kostnad är inte möjlig för Utbildning att påverka.
Extra städ för att minska risk för smittspridning medför kostnader om -45 tkr som ej
budgeterats.
Skolområde 2 – Örbyhus F-6 och Vendel prognosticerar en årsavvikelse på -694 tkr.
Intäkterna prognosticeras totalt 280 tkr högre än budgeterat främst till följd av bidrag för
sjuklöner om 253 tkr med anledning av Covid-19.
Kostnaderna prognosticeras totalt 974 tkr högre än budget. Den största avvikelsen avser
personalkostnader som prognosticeras - 446tkr högre än budget. Vårens åtgärder gällande
översyn av bemanningen har slagit igenom och haft stor inverkan på prognosticerat utfall.
Ny fördelningsmodell som ej budgeterats ger en prognosticerad årsavvikelse för IT-kostnader
på -323 tkr. Denna kostnad är inte möjlig för Utbildning att påverka.
Extra städ för att minska risk för smittspridning medför kostnader om -67 tkr som ej
budgeterats.
Skolområde 3 prognosticerar en årsavvikelse på -927 tkr.
Intäkterna prognosticeras totalt 702 tkr högre än budgeterat främst till följd av bidrag för
sjuklöner om 424 tkr med anledning av Covid-19 samt bidrag från SPSM om 275 tkr.
Kostnaderna prognosticeras totalt 1 629 tkr högre än budget. Den största avvikelsen avser
personalkostnader som prognosticeras -587 tkr högre än budget p g a ökat personalbehov
beroende på fler elever på särskolan, samt kostnader för extra städ för att minska risk för
smittspridning om -307 tkr som ej budgeterats.
Ny fördelningsmodell som ej budgeterats ger en prognosticerad årsavvikelse för IT-kostnader
på -603 tkr. Denna kostnad är inte möjlig för Utbildning att påverka.
Skolområde 4 prognosticerar en årsavvikelse på -3 412 tkr.
Intäkterna prognosticeras totalt 239 tkr högre än budgeterat och beror på bidrag för sjuklöner
om samma belopp med anledning av Covid-19.
Kostnaderna prognosticeras totalt 3 651 tkr högre än budget. Den största avvikelsen avser
personalkostnader som prognosticeras -3 184 tkr högre än budget. Vårens översyn av
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bemanningen har visat att det är svårt att vidta ytterligare åtgärder då verksamheterna idag har
små gruppstorlekar p g a bristande elevunderlag.
Ny fördelningsmodell som ej budgeterats ger en prognosticerad årsavvikelse för IT-kostnader
på -266 tkr. Denna kostnad är inte möjlig för Utbildning att påverka.
Extra städ för att minska risk för smittspridning medför kostnader om -87 tkr som ej
budgeterats.
Centrala medel prognosticerar en avvikelse på -7 394 tkr.
Intäkterna prognosticeras totalt 866 tkr högre än budgeterat. Intäkterna för
barnomsorgsavgifter är 464 tkr lägre än budgeterat men samtidigt prognosticeras intäkterna
för IKE bli 710 tkr högre än budgeterat och statsbidrag totalt 550 tkr högre.
Kostnaderna prognosticeras totalt 8 260 tkr högre än budget. Den största avvikelsen gäller
skolskjutsar som prognosticeras 4 871 tkr högre än budgeterat. Kraftigt ökade taxikostnader
samt att den rörliga delen av det nya avtalet med UL inte finansierats är orsaken till
underskottet. En översyn av antalet beviljade taxiresor är genomförd inför hösten för att
åtgärda avvikelsen men stor avvikelse mot budget kvarstår trots dessa åtgärder.
Kostnader för IKE prognosticeras 957 tkr högre p g a fler elever i annan kommun eller hos
fristående huvudman. Översyn har gjorts och där avtal funnits har som åtgärd dessa sagts upp
för att istället utbetala grundersättning och tilläggsbelopp vilket håller kostnaderna nere.
Ny fördelningsmodell som ej budgeterats ger en prognosticerad årsavvikelse för IT-kostnader
på -220 tkr. Kostnaden för skolmåltider är 663 tkr högre än budgeterat. Dessa kostnader är
inte möjliga för Utbildning att påverka.
Kostnader för städ, el och värme har en årsavvikelse på -250 tkr. Städkostnaderna har ökat då
kosten på vissa enheter inte längre utför städ och kostnaden som inte funnits budgeterad
istället får tas av Utbildning.
Utbildningskontorets bemanning har totalt minskat men bland prognosticerade kostnaderna
finns internt köpta tjänster om –298 tkr som inte budgeterats.
Prognos för helåret
Grundskolan prognosticerar ett underskott på 14 506 tkr.
Skolområde 1 – Aspen och Kyrk prognosticerar en årsavvikelse på -358 tkr.
Intäkterna prognosticeras totalt 438 tkr högre än budgeterat främst till följd av bidrag för
sjuklöner om 391 tkr med anledning av Covid-19.
Kostnaderna prognosticeras totalt 738 tkr högre än budget. Personalkostnaderna
prognosticeras 306 tkr högre än budgeterat p g a överbemanning under första halvåret som
åtgärdats inför hösten.
Ny fördelningsmodell som ej budgeterats ger ett prognosticerat underskott för IT-kostnader
på -403 tkr. Denna kostnad är inte möjlig för Utbildning att påverka.
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Skolområde 1 – Bruks och Mehede prognosticerar en årsavvikelse på +10 tkr.
Skolområde 2 - Örbyhus 7-9 och Sirius prognosticerar en årsavvikelse på -1 731 tkr.
Intäkterna prognosticeras totalt 141 tkr högre än budgeterat främst till följd av bidrag för
sjuklöner om 165 tkr med anledning av Covid-19.
Kostnaderna prognosticeras totalt 1871 tkr högre än budget. Den största avvikelsen avser
personalkostnader som prognosticeras -1 446 tkr högre än budget. Vårens översyn av
bemanningen har visat att det är svårt att vidta ytterligare åtgärder och verksamheten idag är
när den bemanning som är nödvändig.
Ny fördelningsmodell som ej budgeterats ger en prognosticerad årsavvikelse för IT-kostnader
på -212 tkr. Denna kostnad är inte möjlig för Utbildning att påverka.
Extra städ för att minska risk för smittspridning medför kostnader om -45 tkr som ej
budgeterats.
Skolområde 2 – Örbyhus F-6 och Vendel prognosticerar en årsavvikelse på -694 tkr.
Intäkterna prognosticeras totalt 280 tkr högre än budgeterat främst till följd av bidrag för
sjuklöner om 253 tkr med anledning av Covid-19.
Kostnaderna prognosticeras totalt 974 tkr högre än budget. Den största avvikelsen avser
personalkostnader som prognosticeras - 446tkr högre än budget. Vårens åtgärder gällande
översyn av bemanningen har slagit igenom och haft stor inverkan på prognosticerat utfall.
Ny fördelningsmodell som ej budgeterats ger en prognosticerad årsavvikelse för IT-kostnader
på -323 tkr. Denna kostnad är inte möjlig för Utbildning att påverka.
Extra städ för att minska risk för smittspridning medför kostnader om -67 tkr som ej
budgeterats.
Skolområde 3 prognosticerar en årsavvikelse på -927 tkr.
Intäkterna prognosticeras totalt 702 tkr högre än budgeterat främst till följd av bidrag för
sjuklöner om 424 tkr med anledning av Covid-19 samt bidrag från SPSM om 275 tkr.
Kostnaderna prognosticeras totalt 1 629 tkr högre än budget. Den största avvikelsen avser
personalkostnader som prognosticeras -587 tkr högre än budget p g a ökat personalbehov
beroende på fler elever på särskolan, samt kostnader för extra städ för att minska risk för
smittspridning om -307 tkr som ej budgeterats.
Ny fördelningsmodell som ej budgeterats ger en prognosticerad årsavvikelse för IT-kostnader
på -603 tkr. Denna kostnad är inte möjlig för Utbildning att påverka.
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Skolområde 4 prognosticerar en årsavvikelse på -3 412 tkr.
Intäkterna prognosticeras totalt 239 tkr högre än budgeterat och beror på bidrag för sjuklöner
om samma belopp med anledning av Covid-19.
Kostnaderna prognosticeras totalt 3 651 tkr högre än budget. Den största avvikelsen avser
personalkostnader som prognosticeras -3 184 tkr högre än budget. Vårens översyn av
bemanningen har visat att det är svårt att vidta ytterligare åtgärder då verksamheterna idag har
små gruppstorlekar p g a bristande elevunderlag.
Ny fördelningsmodell som ej budgeterats ger en prognosticerad årsavvikelse för IT-kostnader
på -266 tkr. Denna kostnad är inte möjlig för Utbildning att påverka.
Extra städ för att minska risk för smittspridning medför kostnader om -87 tkr som ej
budgeterats.
Centrala medel prognosticerar en avvikelse på -7 394 tkr.
Intäkterna prognosticeras totalt 866 tkr högre än budgeterat. Intäkterna för
barnomsorgsavgifter är 464 tkr lägre än budgeterat men samtidigt prognosticeras intäkterna
för IKE bli 710 tkr högre än budgeterat och statsbidrag totalt 550 tkr högre.
Kostnaderna prognosticeras totalt 8 260 tkr högre än budget. Den största avvikelsen gäller
skolskjutsar som prognosticeras 4 871 tkr högre än budgeterat. Kraftigt ökade taxikostnader
samt att den rörliga delen av det nya avtalet med UL inte finansierats är orsaken till
underskottet. En översyn av antalet beviljade taxiresor är genomförd inför hösten för att
åtgärda avvikelsen men stor avvikelse mot budget kvarstår trots dessa åtgärder.
Kostnader för IKE prognosticeras 957 tkr högre p g a fler elever i annan kommun eller hos
fristående huvudman. Översyn har gjorts och där avtal funnits har som åtgärd dessa sagts upp
för att istället utbetala grundersättning och tilläggsbelopp vilket håller kostnaderna nere.
Ny fördelningsmodell som ej budgeterats ger en prognosticerad årsavvikelse för IT-kostnader
på -220 tkr. Kostnaden för skolmåltider är 663 tkr högre än budgeterat. Dessa kostnader är
inte möjliga för Utbildning att påverka.
Kostnader för städ, el och värme har en årsavvikelse på -250 tkr. Städkostnaderna har ökat då
kosten på vissa enheter inte längre utför städ och kostnaden som inte funnits budgeterad
istället får tas av Utbildning.
Utbildningskontorets bemanning har totalt minskat men bland prognosticerade kostnaderna
finns internt köpta tjänster om –298 tkr som inte budgeterats.
Investering

Det är ännu ovisst om hela investeringsbudgeten kommer att förbrukas. Anpassningar av
Centralskolans inne och utemiljö genomförs under hösten för att möjliggöra effektiviseringar
och en flytt av särfritids till skolan. Dessa finns inte med i prognosen.
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Drift- och investeringsrapport, Gymnasieskola
Driftrapport i tkr
Enhet

Årsprognos Årsbudget Årsavvikelse Periodutfall Periodavvikelse

Skolområde 6 Gy/Vux

-127 854

-119 081

-8 773

-87 397

-11 234

Summa samtliga
enheter

-127 854

-119 081

-8 773

-87 397

-11 234

Investeringsrapport i tkr
Enhet
Årsprognos Årsbudget Årsavvikelse Periodutfall Periodavvikelse
Skolområde 6

-1 500

-1 500

0

-56

944

Summa samtliga
enheter

-1 500

-1 500

0

-56

944

Kommentar till utfall
Skolområde 6 prognosticerar ett underskott 8 773 tkr. Underskottet fördelas på en negativ
avvikelse för gymnasieskolan och vuxenutbildningen om -9 675 tkr och en positiv avvikelse
för centrala medel om +902 tkr.
Intäkterna prognosticeras totalt 2 310 tkr lägre än budget.
Den stora avvikelsen beror till stor del på en prognosticerad minskning av IKE-intäkter på 3 673 tkr. Minskningen av IKE-intäkterna vägs till viss del upp av att statliga bidrag
prognosticeras ca 1 500 tkr högre än budget. Här finns dock en viss osäkerhet och vid ett
ofördelaktigt utfall finns risk att underskottet blir större.
Kostnaderna prognosticeras totalt 6 463 tkr högre än budget.
Även om en större andel elever valt att stanna kvar för att genomföra sina gymnasiestudier i
Tierp gör den stora ökningen av antalet elever i kullen att kostnaderna för IKE ökar med
3 038 tkr.
Ny fördelningsmodell som ej budgeterats ger ett prognosticerat underskott för IT-kostnader
på -2 075 tkr. Kostnaden för skolmåltider är 209 tkr högre än budgeterat. Dessa kostnader är
inte möjliga för Utbildning att påverka.
Kostnaderna för skolskjutsar prognosticeras 350 tkr lägre än budget men samtidigt har
kostnaderna för läromedel ökat på yrkesprogrammen ökat med ungefär motsvarande då
anpassningar till rådande situation kring Corona gjort att moment som annars skulle
genomförts på praktik hos företag istället tvingats genomföras på skolan.
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Vårens åtgärder för att minska personalkostnaderna slår igenom och skolområdet
prognosticerar nu en årsavvikelse på -784 tkr fördelat på -1 132 tkr för gymnasiet och
vuxenutbildningen och + 348 tkr centralt.

Prognos för helåret
Skolområde 6 prognosticerar ett underskott 8 773 tkr. Underskottet fördelas på en negativ
avvikelse för gymnasieskolan och vuxenutbildningen om -9 675 tkr och en positiv avvikelse
för centrala medel om +902 tkr.
Intäkterna prognosticeras totalt 2 310 tkr lägre än budget.
Den stora avvikelsen beror till stor del på en prognosticerad minskning av IKE-intäkter på 3 673 tkr. Minskningen av IKE-intäkterna vägs till viss del upp av att statliga bidrag
prognosticeras ca 1 500 tkr högre än budget. Här finns dock en viss osäkerhet och vid ett
ofördelaktigt utfall finns risk att underskottet blir större.
Kostnaderna prognosticeras totalt 6 463 tkr högre än budget.
Även om en större andel elever valt att stanna kvar för att genomföra sina gymnasiestudier i
Tierp gör den stora ökningen av antalet elever i kullen att kostnaderna för IKE ökar med
3 038 tkr.
Ny fördelningsmodell som ej budgeterats ger ett prognosticerat underskott för IT-kostnader
på -2 075 tkr. Kostnaden för skolmåltider är 209 tkr högre än budgeterat. Dessa kostnader är
inte möjliga för Utbildning att påverka.
Kostnaderna för skolskjutsar prognosticeras 350 tkr lägre än budget men samtidigt har
kostnaderna för läromedel ökat på yrkesprogrammen ökat med ungefär motsvarande då
anpassningar till rådande situation kring Corona gjort att moment som annars skulle
genomförts på praktik hos företag istället tvingats genomföras på skolan.
Vårens åtgärder för att minska personalkostnaderna slår igenom och skolområdet
prognosticerar nu en årsavvikelse på -784 tkr fördelat på -1 132 tkr för gymnasiet och
vuxenutbildningen och + 348 tkr centralt.
Investering

Det är ännu ovisst om hela investeringsbudgeten kommer att förbrukas.
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Drift- och investeringsrapport, Äldreomsorg och
Funktionshindradeomsorg
Driftrapport i tkr
Enhet
Bistånd
Särskilt boende
Hemtjänsten
Resurscentrum
hälsa/rehab
Administration/ledning
Summa ÄO
Gruppbostäder
Dagligverksamhet
Personlig assistans
Administration/ledning
Summa FHO
Summa samtliga enheter

Investeringsrapport i tkr
Enhet
Särskilt boende
Resurscentrum
hälsa/rehab
Administration/ledning
FHO
Summa samtliga enheter

Årsprognos

Årsbudget Årsavvikelse

Periodutfall Periodavvikelse

-28 073
-124 147
-74 139
-37 758

-29 373
-122 867
-72 299
-33 578

1 300
-1 280
-1 840
-4 180

-17 150
-83 921
-48 955
-25 230

2 377
-2 551
-973
-2 889

-6 651
-270 768
-62 548
-12 420
-25 273
76
-100 165
-370 933

-10 351
-268 468
-59 863
-13 520
-25 273
-5 409
-104 065
-372 533

3 700
-2 300
-2 685
1 100
0
5 485
3 900
1 600

-5 193
-180 449
-41 935
-8 068
-16 781
-2 891
-69 675
-250 124

228
-3 808
-2 266
840
87
670
-669
-4 477

Årsprognos Årsbudget Årsavvikelse Periodutfall Periodavvikelse
-1285
-430

-1070
-430

-215
0

0
-81

714
204

-350

-350

0

0

234

-2065

-1850

-215

-81

1152

Kommentar till utfall
Biståndsenheten (ligger under Äldreomsorgen i driftbudgeten)
Biståndsenheten har en positiv periodavvikelse till största del beroende på minskade
kostnader för personal och färdtjänst. Personalkostnader uppvisar ett positivt resultat på grund
av sjukskrivning vilket ersatts med konsult sedan januari, kostnad för konsult återfinns under
tjänster. Inom färdtjänst kan man se en minskad kostnad motsvarande 30% jämfört med
föregående år. Den främsta anledningen beror på nationella rekommendationer kring Covid19 avseende social distansering och avrådan om egna inköp för personer över 70 år.
Sjuktal på biståndsenheten 9,52 % att jämföra med samma period föregående år 7,52 %
ökningen avser främst en långtidssjukskrivning.
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Äldreomsorgen
Särskilt boende och hemtjänst uppvisar en negativ periodavvikelse. det beror till största del på
ökade personalkostnader främst med anledning av Covid-19. Ökade kostnader ses även för
material och inhyrd personal.
Resurscentrum hälsa och rehab dvs. Danielsgården förväntades halvera sin verksamhet inför
2020, men var tvungen att öppna upp under hösten 2019 och har därefter haft en högre
beläggning. Förväntas kunna minska igen men inte förrän utbrottet av Covid-19 passerat.
Nattpatrullen tillhör Danielsgården och med anledning av Covid -19 har där en förstärkning
satts in sedan mars 2020.
Admin/ledning ÄO redovisar en positiv avvikelse, vilket beror på utbetalda statsbidrag som
har och kommer att nyttjas inom särskilt boende och hemtjänst.
Sjuktal för Äldreomsorgen 11,15 % att jämföra med 8,93 % samma period föregående år.
Ökningen kan kopplas till restriktionerna för att inte gå till arbete med symptom av Covid-19.
Funktionshindradeomsorgen
Gruppbostäderna redovisar en negativ periodavvikelse. De har haft ökade personalkostnader
pga. ökad vårdtyngd och extrainsatt personal med anledning av Covid-19.
Daglig verksamhet visar en positiv periodavvikelse vilket beror på att verksamheten haft
stängt sedan april pga. Covid-19. Kostnader för taxiresor har uteblivit helt under den
perioden och en effektivisering av personalkostnader har skett. Personalen från daglig
verksamhet har arbetat på gruppbostäderna och genomfört aktiviteter för de som skulle haft
daglig verksamhet.
Inom personlig assistans har det kvarstått kostnader för medarbetare som inte gått att
omplacera direkt i anslutning till att kunder avlidit. Detta kommer dock att genomföras enligt
fastställd plan.
Den positiva avvikelsen för admin/ledning FHO avser budget för ny gruppbostad som ej
etablerats. Detta kommer att planeras in efter utbrottet av Covid-19 och en uppstart kan
tidigast ske 2021.
Sjuktal 6,72 % att jämföra med 6,25% samma period föregående år . Ökningen är marginell.
En hög andel av sjukskrivningarna kan kopplas till restriktionerna för att inte gå till arbete
med symptom av Covid-19.
Vård och omsorg gemensamt
Övergripande för vård och omsorg har verksamheten haft en ökad bemanning pga. Covid-19
på alla enheter. Ökade kostnader finns också inom områden för skyddsutrustning,
förbrukningsmaterial, informationsmaterial och för att kunna öka digitala möten.
Kostnadsutvecklingen följs noggrant och alla utgifter har sökts via statliga medel.
Arbetet med de särskilda uppdragen har till stor del avstannat på grund av det rådande läget.
Se redovisning i stycket för Uppföljning särskilda uppdrag.
Prognos för helåret
Biståndsenheten
Biståndsenheten prognostiserar ett positivt resultat på 1 300 tkr. Verksamheten har haft ökade
kostnader för en inhyrd konsult under januari till augusti. Kostnaderna för färdtjänst
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prognostiseras minska med ca 30% motsvarande 1 300 tkr . På grund av Covid-19 kommer
utvecklingsarbetet och särskilda uppdrag att bli senarelagt. Detta avser bl.a. införande av ny
teknik och att verka för hemmaplanslösningar då nya kunder inte kunnat flytta hem pga.
Covid-19.
Äldreomsorgen
Särskilda boenden prognostiserar ett underskott om -1 280 tkr. I prognosen har hänsyn tagits
till att det finns ökade kostnader pga. Covid-19 som inte kommer att kunna eftersökas.
Hällbacka har inte kunnat reducera kostnaderna i den omfattning som planerades. Medel som
finns övergripande för utveckling av verksamheten har prioriterats till att täcka Hällbackas
underskott och de ökade kostnaderna för Heltidsresan på Wesslandia. Minskade kostnader
kan ses för taxiresor till dagverksamheten då verksamheten haft stängt pga. Covid-19.
Hemtjänst prognostiserar -1 840 tkr vilket beror på något ökade volymer samt ökad
bemanning pga. Covid-19. Hemtjänst Norra har infört Heltidsresan vilket påverkat enheten
med ökade kostnader, dock svårt att bedöma i vilken omfattning pga. behov av förstärkta
resurser avseende Covid-19.
Resurscentrum för hälsa och habilitering dvs. Danielsgården prognostiserar ett underskott på
-4 180 tkr pga. ökade volymer och ökad bemanning för Covid-19, främst avseende
natthemsjukvården. Inför budget 2020 förväntades verksamheten reduceras med en tredjedel
dvs. motsvarande 5 mnkr. Under hösten 2019 ökade behovet av korttidsvistelse och växelvård
återigen. En minskad volym kan dock ses efter att Covid-19 har passerat.
Admin/ledning prognostiserar ett överskott på 3 700 tkr. Det beror på att statsbidrag redovisas
här men nyttjats i övriga verksamheten. Vidare har arbetet med effektiv och nära vård pausats
utifrån rådande läge och innebär att budgeten för närvårdsarbetet inte kommer att nyttjas.
Verksamheten har ett särskilt uppdrag om att utveckla Välfärdstekniken som för tillfället ej
går att genomföra både pga. personella resurser men också för ett pausat arbete utifrån Covid19.
Funktionshindradeomsorgen
Gruppbostäderna prognostiserar ett underskott om -2 685 tkr. Nya kunder har flyttat in under
sommaren och det är för tidigt att prognostisera behovet av bemanning så eventuellt kan detta
underskott komma att öka. Även här har det anställts förstärkning pga. Covid-19.
Daglig verksamhet prognostiserar ett överskott om 1 100 tkr. Daglig verksamhet har stängt
större delen av verksamheten vilket innebär minskade kostnader för taxiresor och personal.
Personalen på daglig verksamhet har arbetat som förstärkning på gruppbostäderna för att
kunna genomföra individuella aktiviteter när kunderna inte kunnat åka till ordinarie
verksamhet.
Personlig assistans prognostiserar att hålla budget. Prognosen bygger på att tidsplanen för
omplacering av medarbetare följs.
Vård och omsorg gemensamt
Vård och omsorgs verksamheter arbetar fortlöpande med att optimera personalplaneringen.
Bemanningskraven förändras efter behov, rutiner har upprättats inom ramen för Heltidsresan
för att minska behovet av timanställda, däremot har medarbetare som schemaläggs över flera
enheter fått återgå till sin basverksamhet föra att minimera smittspridning,
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Verksamheten har eftersökt totalt 12 372 tkr för merkostnader avseende Covid-19.
Information har gått ut från SKR om att en lägre utbetalning kan komma att ske. Vår
beräkning utgår ifrån att 60% av de sökta medlen utbetalas dvs. 7 423 tkr. Detta fördelat på 3
920 tkr för Äldreomsorgen och 3 503 tkr för Funktionshindradeomsorgen. För prognosen har
ingen hänsyn tagits till kommande ökade kostnader för Covid-19, förhoppningsvis kommer vi
inte att få någon omfattande smittspridning.
Verksamheten har inte vidtagit faktiska åtgärder för att reducera kostnaderna då det varit
ökade kostnader och främst en ökad bemanning på grund av Covid-19. Däremot följs
kostnadsutvecklingen noggrant genom statistik över sjuktal och specifik kontering vid
bemanning i samband med Covid-19. Alla kostnader som relateras till Covid-19 bokförs på
aktivitet 020 och eftersöks via statsbidrag.
Investering

Äldreomsorgen
Investeringsbudgeten prognostiseras till -215 tkr. En flytt till nya verksamhetslokaler har
inneburit ett större behov av investering av inredning/möbler än prognostiserat.
Funktionshindradeomsorgen
Investeringsbudgeten kommer att förbrukas då flytt till nya lokaler inneburit behov av
investering av inredning/möbler.
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Drift- och investeringsrapport, Individ- och familjeomsorg
Driftrapport i tkr
Enhet
Årsprognos Årsbudget Årsavvikelse Periodutfall Periodavvikelse
Vuxenenheten
-9.715
-11.215
1.500
-5.756
1.746
Familjecentral
-4.244
-4.813
568
-2.361
880
Socialpsykiatri
-8.993
-9.443
450
-5.728
631
AME
-8.601
-8.601
0
-5.821
10
Ekonomiskt bistånd
-27.600
-31.100
3.500
-14.451
6.331
Kontaktpersoner,
-5.650
-6.100
450
-3.609
502
ledsagare, avlösarservice
Barn och
-63.332
-48.172
-15.160
-42.535
-10.219
ungdomsenheten
Ungdomsenheten
-1.690
-1.690
0
-1.039
100
Bergis
-321
0
-320
-322
-322
Administration/ledning
-20.261
-15.494
-4.767
-14.825
-4.412
inkl. Överförmyndare
SUMMA
-150.407 -136.628
-13.779
-96.447
-4.754

Investeringsrapport i tkr
Enhet
Årsprognos Årsbudget Årsavvikelse Periodutfall Periodavvikelse
Inventarier/utrustning
IFO

-350

-350

0

-334

-100

Summa samtliga
enheter

-350

-350

0

-334

-100

Kommentar till utfall
Det negativa resultatet på helheten beror på ökade kostnader inom barn och ungdomsvård. Ett
antal dyra placeringar på sis institutioner, kostsamma utredningsplaceringar och antalsmässigt
fler placeringar på konsulentstödda familjehem. Det sistnämnda beror bland annat på att det
varit svårare att rekrytera familjehem pga. covid 19 samt några komplicerade ärenden där
egna familjehem inte varit tillräckligt.
Negativt resultat på Administration IFO pga. minskade statsbidrag och ett budgeterat
underskott.
Missbruk redovisar ett positivt resultat pga. ändrade arbetssätt. En väl fungerande öppenvård
har väsentligt minskat behovet av placeringar.
Ekonomiskt bistånd har sänkt kostnader för placeringar på skyddade boenden för Våld i nära
relationer pga. ändrat arbetssätt. Högre intäkter än förväntat pga. att flera personer inom
etableringen flyttat till kommunen på egen hand. Det ekonomiska biståndet ökar, men ovan
angivna faktorer har ändå medfört överskott på området.
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I övrigt har flera enheter vakanshållit tjänster med tanke på det ekonomiska läget, vilket har
bromsat underskottet.
Prognos för helåret
Flertalet dyra placeringar av barn och unga kommer att pågå året ut. Underskottet bedöms
öka. En liten osäkerhet finns då intäkterna ökar mer än förväntat som nämnts ovan. Problem
med periodiseringar och sena fakturor gör att underskottet ökar mycket under sista tertialen.
En genomlysning av placeringsärenden kommer att göras. Kan placeringar avslutas och vad
krävs för förstärkning på hemmaplan för att det ska vara möjligt med hemtagning.
Flera åtgärder har vidtagits. Vi har f.n. två vakanta chefstjänster och har förtätat
organisationen för att få effektivare styrning och för att underlätta för hemmaplanslösningar.
Vi fortsätter att leta efter effektiviseringar och nya arbetssätt. En öppning mot att vi ska kunna
bli utförare åt arbetsförmedlingen har skett. Vi samarbetar med grannkommuner kring bland
annat beroendebehandling och familjerådgivning.
Investering

Investeringsbudgeten har gått åt pga flytt av arbetsmarknadsenheten och anpassningar av
lokaler mm.
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Nämndernas resultatredovisningar
Drift- och investeringsrapport, IT-nämnd
Driftrapport i tkr
Enhet
Årsprognos Periodutfall
Gemensamma
kostnader
(fördelas med
fördelningsnyckel)
IT-nämnd
2934
6122
varav
Tierp
1587
Heby
1069
Älvkarleby
757
Östhammar
1640
Knivsta
1069

Summa
Fördelnings
periodutfall nyckel

Periodutfall
IT-tjänsteavtal
/Kommunspecifikt
-2815
3307

100%

-1257
-250
-353
1596
-2551

27%
17%
11%
28%
17%

330
*819
*404
*3236
*-1482

*Heby, Älvkarleby och Östhammars andelar finns som förutbetald intäkt i Tierps kommuns
balansräkning. Knivstas andel som upplupen intäkt.
Investeringsrapport i tkr
Enhet
Årsprognos Årsbudget Årsavvikelse Periodutfall Periodavvikelse
IT-nämnd

-4000

-10600

6600

-208

6864

Summa samtliga
enheter

-4000

-10600

6600

-208

6864

Analys och kommentar till utfall januari-augusti 2020
Periodutfallet för januari-augusti är 3 307 tkr. Det är en positiv avvikelse gällande
gemensamma kostnader och en negativ avvikelse gällande IT-tjänsteavtal/kommunspecifika
kostnader. Under året så har flera upphandlingar genomförts. Ett nytt avtal för kommunnät i
Knivsta och Heby blev klart under juni då även den nya telefoniupphandlingen landades.
Datacenteravtalet slutfördes i senare delen av augusti. Under våren genomfördes även en
licensrevision av Microsoft via konsultbolaget KPMG för de tre nordliga
kommunerna(Östhammar, Tierp, Älvkarleby). Slutnotan hamnade på strax under 3 miljoner
kronor i böter, denna omförhandlades dock till en tillgång i form av licenser för Office 365
IT-nämndens bidrag för att nå målen i Agenda 2030 finns inom flera av agendans
delområden. IT-nämnden bidrar bl.a. till minskad miljöpåverkan genom att understödja
digitala samverkansformer som minskar resandet. Tid och plats ska elimineras som hinder för
rationell samverkan mellan de fem kommunerna. I och med ovanstående omvandling av böter
till licenser så kan ett breddinförande av att digitalt verktyg för samverkan inom och mellan
kommunerna startas upp.
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Varje kommun tar eget beslut och genomför sina risk-och sårbarhetsanalyser men samverkar i
en gemensam digital miljö. Möjligheterna till samordning av utveckling och processer inom
varje förvaltning och tillsammans mellan de fem kommunerna och dess bolag är mycket stora.
Under våren har även ett stort städ-projekt av infrastrukturen genomförts i Knivsta och Hebys
där en ny design av AD(Active Directory) införs. I förlängningen av detta projekt kommer itförvaltningen att starta upp arbetet med autogenerad rollbaserad kontohantering. Detta i ett
samarbete med Lönecentrum samt HR i Östhammar och Heby.
Förvaltningsdomstolen återkom till oss med ett positivt besked i den överklagade printupphandlingen. Det här gör att införandeprojektet och utbytet av kopiatorerna kunde startas
upp under den senare delen av september. De tidigare print-avtalen har varit kostsamma under
den senare tiden, dels för att produktionen varit undermålig med långa driftsstopp på en
åldrad maskinpark, dels då kopiekostnaderna och servicekostnaderna varit högre än tidigare.

Prognos för helåret
Prognosen har tagits fram för IT-nämnden som helhet och visar ett överskott på 2934 tkr.
Prognosen har inte fördelats per respektive kommun. Vad som ingår i gemensamma kostnader
respektive IT-tjänstavtal och kommunspecifikt ska först analyseras. Sannolikt kommer det
prognostiserade överskottet att fördelas i nivå med periodens utfall.
Ett par vakanta tjänster samt en längre sjukskrivning påverkar även det ekonomiska utfallet
och vår prognos. På minussidan ligger de ständigt ökande licensavgifterna, framförallt till
Microsoft som under året genomfört en licensrevison för Tierp, Älvkarleby och Östhammar
och även en ”true-up” för Knivsta och Heby. Licenskostnaderna är vår högsta kostnadspost
näst efter lönekostnaderna.
Investering

Under året har flera upphandlingar försenats, delvis p.g.a. arbetsbelastning, delvis p.g.a.
överklaganden av våra upphandlingar och avrop. Detta medför att planerade projekt och
investeringar inte kunnat genomföras. Detta avspeglas både i drifts- och investeringsbudget.
Vårt prognostiserade utfall på investeringsbudgeten är 4 000 tkr.
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Drift- och investeringsrapport, Lönenämnd
Den gemensamma Lönenämnden ”köper” driften från Enheten Lönecentrum inom Gemensam
service i Tierps kommun. Lönenämnden har en ”0”-budget, eventuella över/underskott
uppstår hos Lönecentrum och regleras därifrån mot respektive kommun.
Driftrapport i tkr
Enhet
Lönenämnd
Varav
Tierp
Älvkarleby
Knivsta
Temab

Summa samtliga
enheter

Årsprognos

Periodutfall

Fördelningsnyckel

735

821

360
147
220
7

402
164
246
8

49%
20%
30%
1%

735

0

100%

Investeringsrapport i tkr
Enhet
Årsprognos Årsbudget Årsavvikelse Periodutfall Periodavvikelse
Lönecentrum

0

0

0

0

0

Summa samtliga
enheter

0

0

0

0

0

Analys och kommentar till utfall januari-augusti 2020
Under perioden har en tjänst varit vakant och sommarvikarie har anställts på visstid och deltid
för att hantera semesterperioden.
Med anledning av Covid-19 har utvecklingsprojekt blivit försenade vilket medför att
kostnaderna för konsulter varit lägre. Utvecklingsprojekten kommer att genomföras men utan
behov av konsulttjänster som tidigare planerats.
Kostnaderna för datorer har varit lägre än förväntat, då byte inte skett i samma intervall som
tidigare och lokalkostnaderna minskade då hyrorna för år 2020 fastställdes för Möbeln.
Distansarbete infördes enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer och det har haft
många positiva effekter. Stressnivån hos medarbetarna har minskat och produktivitet har ökat.
Flertalet interna arbetsprocesser har digitaliserats och kompetensen hos medarbetarna har ökat
när det gäller digitala hjälpmedel. Dock upplever medarbetarna en avsaknad av social
tillhörighet, varför en blandning av arbete på plats och distansarbete är att föredra. För att
bibehålla de positiva effekterna av distansarbete kommer Lönecentrum under hösten flytta till
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nya lokaler, minska lokalytan och inte erbjuda egna rum i syfte att distansarbete ska fortsätta
på deltid.

Prognos för helåret
Lönecentrum beräknas få ett överskott på totalt 735 tkr. Tierps kommun andel är 49 %,
Knivsta kommun 30 %, Älvkarleby kommun 20 % och Temab 1 %.
Överskottet består huvudsakligen av vakant tjänst som inte återbesatts samt av att
konsultkostnaderna blir lägre. Genom omfördelning av arbetsuppgifter och effektiviseringar
kommer den vakanta tjänsten på sikt att försvinna.
Investering
Har ingen investeringsbudget
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Drift- och investeringsrapport, Jävsnämnd
Driftrapport i tkr
Enhet

Årsprognos Årsbudget Årsavvikelse Periodutfall Periodavvikelse

Jävsnämnd

-32

-43

11

-16

13

Summa samtliga
enheter

-32

-43

11

-16

13

Investeringsrapport i tkr
Enhet
Årsprognos Årsbudget Årsavvikelse Periodutfall Periodavvikelse
Jävsnämnd

0

0

0

0

0

Summa samtliga
enheter

0

0

0

0

0

Kommentar till utfall
Jävsnämndens utfall beror på antal sammanträden som behövs. Nämnden hanterar frågor som
rör myndighetsutövning gentemot kommunens egna verksamheter och antal sammanträden är
helt avhängigt av vilka aktiviteter som kommunen bedriver, till exempel byggprojekt som
kräver politiska beslut. Nämnden har haft ett sammanträde under perioden januari till augusti.
Budgeten är beräknad utifrån att jävsnämnden kommer sammanträda fyra gånger under året.
Prognos för helåret
Nämnden bör få ett mindre överskott om 11 tkr, då det sannolikt bara kommer bli tre
sammanträden under året.
Investering
Nämnden saknar investeringsbudget
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Drift- och investeringsrapport, Valnämnd
Driftrapport i tkr
Enhet

Årsprognos Årsbudget Årsavvikelse Periodutfall Periodavvikelse

Valnämnd

-4

-29

25

0

0

Summa samtliga
enheter

-4

-29

25

0

0

Investeringsrapport i tkr
Enhet
Årsprognos Årsbudget Årsavvikelse Periodutfall Periodavvikelse
Valnämnd

0

0

0

0

0

Summa samtliga
enheter

0

0

0

0

0

Kommentar till utfall
Året 2020 är ett mellanvalsår för valnämnden. Under jan-aug har valnämnden inte haft någon
verksamhet.
Prognos för helåret
Valnämnden har knappt någon verksamhet under ett mellanvalsår och har därför en blygsam
budget. För 2020 förväntas nämnden göra ett mindre överskott, +25 tkr, då sannolikt endast
ett arbetsutskottssammanträde kommer behövas.
Investering

Valnämnden har ingen investeringsbudget för 2020.
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Inledning
Bakgrund
Ny taxa för kommunens allmänna vatten och avloppsanläggningar beslutas varje år
med nya taxor och/eller nya bestämmelser.
Förvaltningen av VA-anläggningen handhas av Tierps Energi & Miljö AB,
TEMAB, som därmed är huvudman. Avgifter enligt denna taxa ska betalas till
TEMAB.

Syfte
För att täcka nödvändiga kostnader för Tierp kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggning ska ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom
anläggningens verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa.

Omfattning
Taxan gäller de allmänna vatten- och avloppsanläggningar inom Tierps kommun.

Avgiftsbestämmelser
§1
För att täcka nödvändiga kostnader för Tierp kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggning ska ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom anläggningens
verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa.
Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 och 4 §§ lagen om allmänna vattentjänster
(2006:412) jämställs med fastighetsägare. Avgiftsskyldig för ändamålet Dagvatten gata
(Dg) är även den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om
förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna vattentjänster är uppfyllda.

§2
Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter.

§3
I dessa taxeföreskrifter avses med
Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt
beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål. Med bostadsfastighet jämställs
fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd, eller enligt beviljat bygglov
avses att bebyggas, för vissa andra ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från
användarsynpunkt.
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Exempel på sådana byggnader är:
Kontor

Förvaltning

Stormarknader

Butiker

Utställningslokaler

Sporthallar

Hotell

Restauranger

Hantverk

Utbildning

Sjukvård

Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt
beviljat bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som inte
enligt ovan jämställs med bostadsfastighet.
Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men inte
ännu bebyggts.
Lägenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. I
fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet, som
används för i § 3 andra stycket avsedda ändamål, där begreppet lägenhet inte är tillämplig
för viss typ av byggnad, räknas varje påbörjat 150-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt svensk
standard SS 21054:2 009 som en lägenhet.
Allmän platsmark: mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900) redovisas
som allmän plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark som i övrigt
motsvarar sådan mark

§4
4.1 Avgift tas ut för nedan angivna ändamål
Ändamål:

Anläggningsavgift

Brukningsavgift

V, vattenförsörjning

Ja

Ja

S, spillvattenavlopp

Ja

Ja

Df, dag- och dränvattenavlopp
från fastighet

Ja

Ja

Dg, dagvattenavlopp från
allmän platsmark

Ja

Ja
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4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder när huvudmannen
upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och informerat fastighetsägaren om
förbindelsepunktens läge.
Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, inträder
avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit utförda och
fastighetsägaren informerats om detta.
Härvid förutsätts att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 i lagen om allmänna
vattentjänster angivna förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda.
4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande av dagvatten
blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta.
4.4 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg gäller även den som ansvarar för att allmän
platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna
vattentjänster är uppfyllda.
4.5 Anläggningsavgift ska beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när
avgiftsskyldighet inträder.
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ANLÄGGNINGSAVGIFTER (§§ 5 - 12)
Avgifter för vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.

§5
5.1 För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet ska erläggas anläggningsavgift.
Avgift utgår per fastighet
med:

Utan moms (kr)

Med moms (kr)

a) avseende
framdragning av varje
uppsättning
servisledningar till
förbindelsepunkter för
V, S och Df

45 280

56 600

b) en avgift avseende
upprättande av varje
uppsättning
förbindelsepunkter för
V, S och Df,

35 240

44 050

c) en avgift per m2
tomtyta

44,00

55,00

d) en avgift per lägenhet

21 420

26 775

e) *en grundavgift för
bortledande av Df, om
bortledande av
dagvatten sker utan
att förbindelsepunkt
för Df upprättats.

14 040

17 550

* Avgift enligt 5.1 e) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 5.1 a) och b). I det fall avgift
enligt 5.1 e) tas ut reduceras avgift enligt 5.1 a) och 5.1 b) enligt § 8 eftersom servisledning
och förbindelsepunkt i detta inte lagts respektive upprättats.
5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt
5.1 a) lika mellan fastigheterna.
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5.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller
annan karta som huvudmannen godkänner. Vid tredimensionella fastigheter fördelas den
tomtyta som är gemensam för fastigheterna i proportion till byggnadernas bruttoarea
(BTA).
Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna
enligt 5.1 a), b) och d), eller i det fall förbindelsepunkt för Df inte upprättats, summan av
avgifterna enligt 5.1 a), b), d) och e). Vid ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6, 5.7 och 5.8
tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) i den mån ovan angiven begränsningsregel så medger
och med iakttagande av vad som föreskrivs i 8.2.
5.4 Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller efter
annan ritning eller uppmätning som huvudmannen godkänner.
5.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter, ska
erläggas avgifter enligt 5.1 a) och b).
5.6 Ökas fastighets tomtyta ska erläggas avgift enligt 5.1 c) för tillkommande tomtyta som
härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte ska anses vara förut erlagd. Vid
beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas begränsningsregeln i 5.3.
5.7 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven bebyggelse
på fastighet ska erläggas avgift enligt 5.1 d) för varje tillkommande lägenhet.
5.8 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt
för Df upprättats, ska erläggas avgift enligt 5.1 e).
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§6
6.1 För annan fastighet ska erläggas anläggningsavgift.
Avgift utgår per fastighet
med:

Utan moms (kr)

Med moms (kr)

a) en avgift avseende
framdragning av varje
uppsättning
servisledningar till
förbindelsepunkter
för V, S och Df

45 280

56 600

b) en avgift avseende
upprättande av varje
uppsättning

35 240

44 050

c) en avgift per m2
tomtyta

97,00

121,25

d) *en grundavgift för
bortledande av Df,
om bortledande av
dagvatten sker utan
att förbindelsepunkt
för Df upprättats.

14 040

17 550

* Avgift enligt 6.1 d) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 6.1 a) och b). I det fall avgift
enligt 6.1 d) tas ut reduceras avgift enligt 6.1 a) och 6.1 b) enligt § 8 eftersom servisledning
och förbindelsepunkt i detta inte lagts respektive upprättats.
6.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller
annan karta som huvudmannen godkänner.
Avgift enligt 6.1 c) tas endast ut upp till en tomtyta av 3500 m2. Vid ändrade förhållanden
enligt 6.5, 6.6 och 6.7 tas ut ytterligare avgift enligt 6.1 c) i den mån ovan angiven
begränsningsregel så medger och med iakttagande av vad som föreskrivs i 8.2.
6.4 Huvudmannen kan, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd med erläggande av
tomtyteavgift för andel av fastighets areal, motsvarande mark som tillsvidare inte
utnyttjas för verksamheten på fastigheten.
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Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom
fastighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att gälla och
resterande tomtyteavgift förfaller till betalning. Utestående belopp löper med ränta enligt
5 § räntelagen (SFS 1975:635) från den dag anståndet beviljades tills anståndet upphör.
För tid därefter utgår dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen.
6.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter ska
erläggas avgifter enligt 6.1 a) och b).
6.6 Ökas fastighets tomtyta, ska erläggas avgift enligt 6.1 c) för tillkommande tomtyta som
härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte ska anses vara förut erlagd. Vid
beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas begränsningsregeln i 6.3.
6.7 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt
för Df upprättas, ska erläggas avgift enligt 6.1 d).

§7
7.1 För obebyggd fastighet ska erläggas del av full anläggningsavgift.
Avgift utgår per
fastighet med:

Bostadsfastighet

Annan
fastighet

Servisavgift

5.1 a)

100 %

6.1 a)

100 %

Avgift per
uppsättning FP

5.1 b)

100 %

6.1 b)

100 %

Grundavgift för
Df

5.1 e)

100 %

6.1 d)

100 %

Tomtyteavgift

5.1 c)

100 %

6.1 c)

70 %

Lägenhetsavgift

5.1 d)

0%

-

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.
Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna 5.1
a) och b), eller i det fall dagvatten bortleds till den allmänna anläggningen men
förbindelse-punkt för Df inte upprättats, summan av avgifterna enligt 5.1 a), b) och e), jfr
5.3 andra stycket.
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7.2 Bebyggs obebyggd fastighet ska erläggas resterande avgifter enligt följande:
Avgift utgår per
fastighet med:

Bostadsfastighet

Tomtyteavgift

5.1 c)

*)

Lägenhetsavgift

5.1 d)

100 %

Annan fastighet

6.1 c)

30 %
-

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.
*) Bebyggs bostadsfastighet tas ytterligare avgift ut enligt 5.1 c) om föreskriften i 5.3
andra stycket så medger.

§8
8.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, ska erläggas
reducerade avgifter enligt följande:
Avgifter för framdragen servisledning
en ledning
70 %

av avgift enligt 5.1 a) resp. 6.1 a)

två ledningar

85 %

av avgift enligt 5.1 a) resp. 6.1 a)

tre ledningar

100 %

av avgift enligt 5.1 a) resp. 6.1 a)

Avgifter i övrigt
Bortledande av dagvatten sker genom upprättad förbindelsepunkt för Df.
V

S

Df

Dg

Avgift per uppsättning FP

5.1 b)

30 %

50 %

20 %

-

Tomtyteavgift

5.1 c)

30 %

50 %

-

20 %

Lägenhetsavgift

5.1 d)

30 %

50 %

-

20 %

Grundavgift för Df

5.1 e)

Avgift per FP

6.1 b)

30 %

50 %

20 %

-

Tomtyteavgift

6.1 c)

30 %

50 %

-

20 %

Grundavgift för Df

6.1 d)

100 %

100 %

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.
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8.2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte tidigare
förelegat, ska erläggas avgifter enligt 8.1.
Vid tillämpning av begränsningsregeln enligt 5.3 resp. 6.3 inräknas de sammanlagda
avgifterna för tillkommande servisledningar inte till högre belopp än 100 % av avgiften
enligt 5.1 a) resp. 6.1 a), även om servisledningarna lagts vid olika tillfällen och avgifterna
därmed blivit högre.
8.3 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga
servisledningar för fastigheten ska, utöver avgift enligt 8.1, erläggas en etableringsavgift
om 50 % av avgiften enligt 5.1 a) resp. 6.1 a).Etableringsavgiften avses täcka
huvudmannens merkostnader till följd av att arbetet inte utförs i samband med
framdragning av övriga servisledningar.

§9
Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls ska erlägga
anläggningsavgift.
Avgift utgår med:

Utan moms (kr)

Med moms (kr)

en avgift per m2 allmän platsmark för
anordnande av dagvattenbortledning

130

163

§ 10
Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och
avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i
övrigt, ska avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa.
Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 5 – 8 får huvudmannen i
stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens
storlek.
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§ 11
11.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, ska avgift betalas inom tid som anges i räkning.
11.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, ska erläggas
dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett.
11.3 Uppgår avgiften till belopp, som är betungande med hänsyn till fastighetens
ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, ska om fastighetsägaren så begär och
godtagbar säkerhet ställs, avgiften fördelas på årliga inbetalningar under viss tid, dock
högst tio år. Ränta ska erläggas enligt 5 § räntelagen på varje del av avgiften som förfaller
till betalning i framtiden från den dag då den första inbetalningen ska ske till dess
ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta ska erläggas till dess ifrågavarande del av
avgiften betalas eller ränta ska erläggas enligt 11.2.
11.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7, 6.6 eller 7.2 föreligger, då bygglov för avsett ändrat
förhållande meddelats eller ändrat förhållande – t ex ökning av tomtyta – inträtt utan att
bygglov erfordrats eller meddelats. Det åligger fastighetsägaren att omgående anmäla till
huvudmannen när det ändrade förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna
anmälningsplikt, tas dröjsmålsränta enligt 11.2 ut för tiden från det två månader förflutit
sedan avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess tilläggsavgiften betalas.

§ 12
12.1 Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av huvudmannen
ledningar utförts på annat sätt eller försetts med andra anordningar än huvudmannen
bedömt nödvändigt, ska fastighetsägaren som begärt arbetets utförande ersätta
huvudmannen överenskomna kostnader härför.
12.2 Om en fastighetsägare begär att ny servisledning ska utföras i stället för redan
befintlig och finner huvudmannen skäl bifalla ansökan om detta, är fastighetsägaren
skyldig att bekosta dels den nya servisledningens allmänna del med det avdrag som
befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick, dels
borttagandet av den tidigare servisledningens allmänna del.
12.3 Finner huvudmannen påkallat att utföra ny servisledning i stället för och med annat
läge än redan befintlig, är huvudmannen skyldig att ersätta fastighetsägaren hans kostnad
för fastighetens del av den nya servisledningen och dess inkoppling med det avdrag som
befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick.
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BRUKNINGSAVGIFTER (§§ 13 – 22)
Avgifter för vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.

§ 13
13.1 För bebyggd fastighet ska erläggas brukningsavgift
Avgift utgår per fastighet med:

Utan moms (kr)

Med moms (kr)

a) en fast avgift per år

4 320

5 400

b) en avgift per m3 levererat vatten

21,00

26,25

c) en avgift per år och lägenhet för
bostadsfastighet och därmed
jämställd fastighet

1 125

1 406

d) en avgift per år och varje påbörjat
100-tal m2 tomtyta för annan fastighet

5,40

6,75

13.2 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras
avgifterna.
Följande avgifter ska därvid erläggas för respektive ändamål:
V

S

Df

Dg

Fast avgift

13.1 a)

25 %

45 %

10 %

20 %

Avgift per m3

13.1 b)

40 %

60 %

-

-

Avgift per lägenhet

13.1 c)

30 %

40 %

20 %

10 %

Avgift efter tomtyta

13.1 d)

30 %

40 %

20 %

10 %

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.
13.3 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till fastigheten.
Har huvudmannen bestämt att för bebyggd fastighet vattenförbrukningen tillsvidare inte
ska fastställas genom mätning, tas avgift enligt 13.1 b) ut efter en antagen förbrukning om
150 m3/lägenhet och år i permanentbostad och med 60 m3/lägenhet och år för
fritidsbostad.
13.4 För s.k. byggvatten ska erläggas brukningsavgift enligt 13.1 b). Om mätning inte sker,
antas den förbrukade vattenmängden uppgå till 30 m3 per lägenhet.
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13.5 För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) ska erläggas en årlig avgift
med ett belopp motsvarande 30 % av den fasta avgiften enligt 13.1 a). Beloppet avrundas
till närmaste hela krontal.
Parallellkopplade vattenmätare räknas som ett mätställe.
13.6 Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter huvudmannen
undersöka mätaren, om huvudmannen finner det nödvändigt eller om fastighetsägaren
begär det.
Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två
kontrollpunkter enligt SWEDACs föreskrifter om vatten- och värmemätare, STAFS 2007:2.
Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har huvudmannen
rätt att uppskatta förbrukningen. Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut
efter genomförd undersökning eller huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan
begära prövning av frågan hos Mark- och miljödomstolen.
13.7 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren härvid
godkänns, ska fastighetsägaren ersätta huvudmannen för undersökningskostnaderna i
enlighet med vad som framgår av § 17.
13.8 För spillvattenmängd, som enligt huvudmannens medgivande avleds till dagvattenledning (kylvatten o d), ska erläggas avgift med 30 % av avgiften enligt 13.1 b).

§ 14
Den som hämtar vatten från vattenkiosk, brandpost eller liknande ska erlägga
brukningsavgift.
Avgift utgår med:

Utan moms (kr)

Med moms (kr)

en avgift per m3 vatten*

21,00

26,25

*) Brandvatten är befriat från avgift. Mindre vattenuttag från vattenutkastare är befriat
från avgift.

§ 15
Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls ska erlägga
brukningsavgift.
Avgift utgår med:

Utan moms (kr)

Med moms (kr)

en avgift per m2 allmän platsmark för
bortledning av dagvatten

0,65

0,81
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§ 16
Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad vattenmängd
eller avleds inte hela den levererade vattenmängden till avloppsnätet ska avgift för
spillvattenavlopp erläggas efter den mängd spillvatten som avleds till avloppsnätet.
Mängden ska bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av
ifrågavarande vatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som överenskommits
mellan huvudmannen och fastighetsägaren.
En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten ska debiteras efter annan grund än
efter levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten och spillvatten är
avsevärd.

§ 17
För obebyggd fastighet ska erläggas brukningsavgift enligt 13.1 a).
Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras den fasta
avgiften. Följande avgifter ska därvid erläggas för respektive ändamål:

Fast avgift

14.1 a)

V

S

Df

Dg

25 %

45 %

10 %

20 %

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.
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§ 18
Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund av att
fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet vattentillförseln avstängts eller reducerats eller
annan åtgärd vidtagits av huvudmannen debiteras följande avgifter:
Avgift utgår med:

Utan moms (kr)

Med moms (kr)

Nedtagning av vattenmätare

500

625

Uppsättning av vattenmätare

500

625

Avstängning av vattentillförsel

500

625

Påsläpp av vattentillförsel

500

625

Montering och demontering av
strypbricka i vattenmätare

500

625

Undersökning av vattenmätare

500

625

Länsning av vattenmätarbrunn

500

625

Förgäves besök

500

625

Byte av mätarplombering

500

625

Sönderfrusen vattenmätare

500

625

Avläsning av vattenmätare

800

1000

Utanför ordinarie arbetstid

200 % av avgiften

§ 19
Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och
avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i
övrigt, ska avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa.
Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 13 – 16 får huvudmannen i
stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens
storlek.
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§ 20
Avgift enligt 13.1 a), c) och d) debiteras i efterskott per månad eller varannan månad
enligt beslut av huvudmannen. Avgift enligt 13.1 b) debiteras i efterskott på grundval av
enligt mätning förbrukad vattenmängd eller annan grund som anges i §§ 13 och 15.
Det belopp som anges i räkning skall betalas den sista vardagen i kalendermånaden.
Belopp avrundas till hela krontal. Avgift som ej erlagts i tid påförs dröjsmålsränta enligt
räntelagen samt eventuell kostnad för inkassoavgift enligt lagen om ersättningar för
inkassokostnader.
Sker enligt huvudmannens beslut mätaravläsning inte för varje debitering, får
mellanliggande debiteringar ske efter uppskattad förbrukning, dock att mätaravläsning
och debitering efter verklig förbrukning ska ske i genomsnitt minst en gång per år.
Avläsning och debitering bör därjämte ske på fastighetsägarens begäran med anledning av
fastighetsöverlåtelse.

§21
Har fastighetsägaren begärt att huvudmannen ska företa åtgärd för att underlätta eller
möjliggöra hans brukande av anläggningen eller har i övrigt särskild åtgärd påkallats på
grund av fastighetens VA-förhållanden, får huvudmannen i stället komma överens med
fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.

TAXANS INFÖRANDE
§ 22
Denna taxa träder i kraft 2021-01-01. De brukningsavgifter enligt 13.1, 13.4 och 13.8 samt
§ 15, som är baserade på uppmätning hos fastighetsägare, ska därvid tillämpas i fråga om
den vattenmängd som levereras och den spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan
angivna dagen för taxans ikraftträdande.
***
Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande tillämpning och
tolkning av denna taxa prövas av Mark- och miljödomstolen jämlikt 53 § lagen om
allmänna vattentjänster.
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Lagstöd för avgifter och/eller beräkningsgrunder
Skyldighet att betala avgifter för allmänna vattentjänster regleras i lagen om
allmänna vattentjänster (2006:412) §§ 24-28.
Avgifternas storlek och grunderna för hur de beräknas regleras i lagen om allmänna
vattentjänster (2006:412) §§ 29-34.

Definitioner
Definitioner återfinns under § 3 i taxan.
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1 (2)
Dokumentnamn

Förslag till beslut
Datum

Diarienummer

2020-10-07
Adress

Delegationspunkt

Kommunfullmäktige

VA-taxa för Tierps kommun 2021

Förslag till beslut
Styrelsen för Tierps Energi & Miljö AB föreslår Kommunstyrelsen att
hemställa till Kommunfullmäktige
att fastställa taxa för vatten och avlopp i Tierps kommun. Den reviderade
VA-taxan gäller från och med 2021-01-01 intill dess att nytt beslut om taxa
fattas.
Bakgrund
Den gällande VA-taxan blev senast antagen av kommunfullmäktige 5
november 2019 och gäller från den 1 januari 2020. Taxan ska finansiera de
kostnader TEMAB har för att utföra uppdraget av de kommunala vattenoch avloppstjänsterna.
Beslutsunderlag
 Bilaga 1, Förslag till VA-taxa 2021
Motivering
VA-taxan ska täcka alla kostnader för de kommunala vatten- och
avloppstjänsterna. Anläggningsavgifterna i taxan revideras pga. höjda
kostnader, bl.a. för ökade kostnader för nya anslutningar. Brukningstaxan
höjs bl.a. pga. högre underhålls- och kapitalkostnader.
Ekonomiska konsekvenser
Taxan påverkar inte Tierps kommuns resultat eller balansräkning då
verksamheten ingår i Tierps Energi & Miljö AB.
VA-taxan för år 2021 höjs förbruknings taxan med 7 % och
anslutningsavgiften höjs med 11%
Huvudanledningen är stora behov att öka reinvesteringstakten för
ledningsnäten och reningsverken.
Tidplan
Taxan träder i kraft 2021-01-01.

Tierps Energi & Miljö AB
Box 9
815 21 Tierp
Besöksadress: Grevegatan 27, Tierp
Telefon: 0293-21 99 00
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Beslut delges
Kommunchef
VD för Tierps Energi & Miljö AB

Tierps Energi & Miljö AB

Kenneth Karlsson
Ordförande

Tomas Ulväng
VD

Tierps Energi & Miljö AB
Box 9
815 21 Tierp
Besöksadress: Grevegatan 27, Tierp
Telefon: 0293-21 99 00
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1 (2)
Dokumentnamn

Förslag till beslut
Datum

Diarienummer

2020-10-07
Adress

Delegationspunkt

Kommunfullmäktige

Slamtaxa för Tierps kommun 2021

Förslag till beslut
Styrelsen för Tierps Energi & Miljö AB föreslår Kommunstyrelsen att
föreslå Kommunfullmäktige
att fastställa slamtaxa i Tierps kommun. Slamtaxa skall gäller från och
med 2021-01-01 intill dess att nytt beslut om taxa fattas.
Bakgrund
Den gällande slamtaxa revidering blev senast antagen av
kommunfullmäktige den 5 november 2019 och gäller från den 1 januari
2021. Taxan ska finansiera de kostnaderna TEMAB har för att utföra
uppdraget att utföra det kommunala renhållningsansvaret för tömning av
slam från enskilda avlopp och slamavskiljare/köksavlopp.
Beslutsunderlag
 Bilaga 1, Förslag till slamtaxa 2021
Motivering
I Tierps kommun är det TEMAB som ansvarar för insamling av
hushållsavfall och därmed också tömning och behandling av slam från
enskilda avloppsanläggningar, slamavskiljare/köksavlopp. För själva
tömningen anlitar TEMAB i sin tur en entreprenör.
Slammet i enskilda avloppsanläggningar, slamavskiljare/köksavlopp
klassas som hushållsavfall och enligt miljöbalken är det endast kommunen,
eller den entreprenör som kommunen har utsett, som får tömma och
transportera bort hushållsavfallet. Det innebär att slam inte får tömmas
eller transporteras på något annat sätt.

Tierps Energi & Miljö AB
Box 9
815 21 Tierp
Besöksadress: Centralgatan 7, Tierp
Telefon: 0293-21 99 00

Handläggare
Tomas Ulväng
VD
Telefon: 0293-21 99 02
Epost: tomas.ulvang@temab.tierp.se
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Ekonomiska konsekvenser och finansiering
Taxan påverkar inte Tierps kommuns resultat eller balansräkning då
verksamheten ingår i Tierps Energi & Miljö AB.
Slamtaxan för år 2021 är korrigerad efter nya förutsättningar utifrån
genomförd upphandling.
Taxan ska finansiera de kostnaderna TEMAB har för att utföra uppdraget
att utföra det kommunala renhållningsansvaret för tömning av slam från
enskilda avlopp och slamavskiljare/köksavlopp.

Tidplan
Taxan träder i kraft 2021-01-01.
Beslut delges
Kommunchef
VD för Tierps Energi & Miljö AB

Tierps Energi & Miljö AB

Kenneth Karlsson
Ordförande

Tomas Ulväng
VD

Tierps Energi & Miljö AB
Box 9
815 21 Tierp
Besöksadress: Centralgatan 7, Tierp
Telefon: 0293-21 99 00

Handläggare
Tomas Ulväng
VD
Telefon: 0293-21 99 02
Epost: tomas.ulvang@temab.tierp.se
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Inledning
Bakgrund
Taxan ska finansiera de kostnader Tierps kommun har för att utföra det kommunala
renhållningsansvaret.

Syfte
Att ge kommunen möjlighet att ta ut avgifter på ett sådant sätt att miljöanpassad
avfallshantering främjas.

Omfattning
1. Tierps Energi & Miljö AB (TEMAB) har i uppdrag av Tierps kommun
verksamhetsansvar för den del av avfallshanteringen som är kommunens
ansvar. Avfallet får inte grävas ner, eldas upp eller på annat sätt slutligt
omhändertas av någon annan än kommunen utan godkännande från
kommunen.
2. Lagstadgad mervärdeskatt ingår i de i taxan angivna beloppen avseende
anläggnings- och brukningsavgifter.
3. Det belopp som anges i fakturan skall betalas den sista vardagen i
kalendermånaden. Belopp avrundas till hela krontal. Avgift som ej erlagts i
tid påförs dröjsmålsränta enligt räntelagen samt eventuell kostnad för
inkassoavgift enligt lagen om ersättningar för inkassokostnader.
4. Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som
enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som
fastighetsägare. Tomträttshavare jämställs med fastighetsinnehavare i denna
taxa. Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att omfattas av
begreppet fastighetsinnehavare, har rätt att bruka eller nyttja fastigheten, till
exempel genom hyresrätt eller arrende. Bostadsrättsföreningar är
fastighetsinnehavare. Samfälligheter jämställs med fastighetsinnehavare i de
fall avfallshanteringen ingår samfälligheten. En fastighetsägare är skyldig att
betala avgifter enligt denna taxa för slamavgifter.
5. I renhållningsordningen 24-37 § finns bestämmelser om under vilka
förutsättningar undantag från gällande bestämmelser kan medges.
6. Enskild väg som nyttjas för hämtning skall hållas röjd och i sådant skick att
den är framkomlig för hämtningsfordon. Erforderlig vändmöjlighet skall
finnas.
7. Ändring av tidpunkt för tömning av slam kan ske på grund av
väderleksförhållanden och helgdagar. Ordinarie hämtning utförs i den
ordning som TEMAB bestämmer.
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8. Om TEMAB:s kostnader ändras genom särskilda skatter, ny eller ändrad
lag, förordning eller föreskrift skall angivna priser justeras i enlighet med
kostnadsändringen.
9. Saknar taxan tillämplighet för bortforsling/behandling av avfallsslag eller en
tjänst har inte definierats i den kompletta taxan skall TEMAB räkna fram
avgiften i det enskilda fallet dock till självkostnadspris.
10. Önskemål om ändring av abonnemang ställs till TEMAB med skriftlig
ansökan. Se även TEMAB:s hemsida.
11. Förhållanden på tömningsplatsen
Slamavskiljaren eller den slutna tanken ska vara lätt åtkomlig och synlig.
Anläggningen ska vara markerad med skylt märkt ”slam”. Brunnslocket får
ej vara övertäckt eller fastfruset och får inte vara tyngre än att det lätt kan
hanteras av en person. Tömningsfordonet körs så nära avloppsanläggningen
som chauffören anser sig kunna köra utan att förorsaka skada på fastighet
eller tömningsfordon. Kontakta TEMAB om särskilda önskemål om
uppställningsplats finns. Det är dock alltid chauffören som har det slutgiltiga
avgörandet om uppställningsplats.
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Avgiftsbestämmelser

Typ av hämtning

Volym Beräkningsgrund Kronor
kbm

Slamavskiljare/köksavlopp
Ordinarie hämtning samt överenskommen regelbunden tömning

Budning (extra beställning)
Tillägg på ordinarie tömning
Tillägg på ordinarie tömning
Tillägg på ordinarie tömning
Tillägg på ordinarie tömning

0 - 1,5
1,6 - 3
3,1 - 5
5,1 - 8

per tömning
per tömning
per tömning
per tömning

777
1152
1494
2442

0 - 1,5
1,6 - 3
3,1 - 5
5,1 - 8

per tömning
per tömning
per tömning
per tömning

750
750
750
750

0-3
3,1 - 5
5,1 - 8

per tömning
per tömning
per tömning

1071
1422
2722

0-3
3,1 - 5
5,1 - 8

per tömning
per tömning
per tömning

750
750
750

>5

per 5 meter
per kubikmeter
per tömning

110
385
2400

per timme

2400

per tillfälle
per tillfälle

750
1000

Slutna tankar
Överenskommen regelbunden
tömning

Budning (extra beställning)
Tillägg på ordinarie tömning
Tillägg på ordinarie tömning
Tillägg på ordinarie tömning
Tillägg på ordinarie tömning

Tilläggsavgifter
Tillägg för slang över 25 m
Tillägg för volym
Akuttömning inom 24 h under
ordinarie arbetstid
Akuttömning inom 24 h utanför
ordinarie arbetstid
Bomkörning*
Spolning i samband med tömning

* En så kallad bomkörning uppstår om slambilen inte kan utföra slamtömningen
som planerat. Exempel på orsaker till bomkörning kan vara att handtag saknas på
betonglock, hinder på vägen, att brunnslocket är blockerat eller för lång
slangdragning.
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Lagstöd för avgifter och/eller beräkningsgrunder
Miljöbalken 27 kap 5 § ger kommunen möjlighet att ta ut avgift på ett sådant sätt att
miljöanpassad avfallshantering främjas.
Renhållningsordning för Tierps kommun giltig från och med 2018-05-01
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Dokumentnamn

Förslag till beslut
Datum

Diarienummer

2020-10-07
Adress

Delegationspunkt

Kommunfullmäktige

Renhållningstaxa för Tierps kommun 2021

Förslag till beslut
Styrelsen för Tierps Energi & Miljö AB föreslår Kommunstyrelsen att
hemställa till Kommunfullmäktige
att fastställa taxa för det kommunala renhållningsansvaret i Tierps
kommun. Renhållningstaxa kommer att vara en miljöstyrd taxa enligt
kommunfullmäktige beslut och gäller från och med
2021-01-01 intill dess att nytt beslut om taxa fattas.
Bakgrund
Den gällande renhållningstaxans revidering blev senast antagen av
kommunfullmäktige den 5 november 2019, och gäller från den 1 januari
2021. Taxan ska finansiera de kostnaderna TEMAB har för att utföra
uppdraget att utföra det kommunala renhållningsansvaret.
Beslutsunderlag
 Bilaga 1, Förslag till renhållningstaxa 2021
Motivering
Renhållningstaxan är miljöstyrande och ska bidra till att styra Tierps
kommuns mål inom avfallsområdet. Miljöbalken 27 kap. 5§ ger
kommunen möjlighet att ta ut avgifter på ett sådant sätt att miljöanpassad
avfallshantering främjas.

Tierps Energi & Miljö AB
Box 9
815 21 Tierp
Besöksadress: Grevegatan 27, Tierp
Telefon: 0293-21 99 00
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Ekonomiska konsekvenser och finansiering
Taxan påverkar inte Tierps kommuns resultat eller balansräkning då
verksamheten ingår i Tierps Energi & Miljö AB.
Den föreslagna renhållningstaxan för år 2021 är miljöstyrd. Det innebär att
den som väljer bort att sortera matavfall kommer att få en högre
renhållningstaxa än den som väljer att sortera matavfall.
Renhållningstaxan föreslås att höjas med ca 4% för alla hushåll och
verksamheter för att täcka de ökade kostnaderna för planering,
information, administration, kundkontakt, upphandling och
vidareutveckling av återvinningscentralerna.
Taxan ska finansiera de kostnaderna TEMAB har för att utföra uppdraget
att utföra det kommunala renhållningsansvaret.

Tidplan
Taxan träder i kraft 2021-01-01.
Beslut delges
Kommundirektör
VD för Tierps Energi & Miljö AB

Tierps Energi & Miljö AB

Kenneth Karlsson
Ordförande

Tomas Ulväng
VD

Tierps Energi & Miljö AB
Box 9
815 21 Tierp
Besöksadress: Grevegatan 27, Tierp
Telefon: 0293-21 99 00
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Inledning
Bakgrund
Renhållningstaxan är miljöstyrande och ska bidra till att styra Tierps kommuns mål
inom avfallsområdet.

Syfte
Att ge kommunen möjlighet att ta ut avgifter på ett sådant sätt att miljöanpassad
avfallshantering främjas.

Omfattning
1. Tierps Energi & Miljö AB (TEMAB) har i uppdrag av Tierps kommun
verksamhetsansvar för den del av avfallshanteringen som är kommunens ansvar.
Avfallet får inte grävas ner, eldas upp eller på annat sätt slutligt omhändertas av
någon annan än kommunen utan godkännande från kommunen.
2. Taxan ska finansiera de kostnaderna TEMAB har i sitt uppdrag av Tierps
kommun för att utföra det kommunala renhållningsansvaret.
3. Samtliga avgifter är angivna inklusive moms.
4. Om TEMAB:s kostnader ändras genom särskilda skatter, ny eller ändrad lag,
förordning eller föreskrift skall angivna priser justeras i enlighet med
kostnadsändringen.
5. Det belopp som anges i räkning skall betalas den sista vardagen i
kalendermånaden. Belopp avrundas till hela krontal. Avgift som ej erlagts i tid
påförs påminnelseavgift, dröjsmålsränta enligt räntelagen samt eventuell
kostnad för inkassoavgift enligt lagen om ersättningar för inkassokostnader.
6. I taxan finns avgifter för insamling och behandling av brännbart restavfall och
matavfall (samlade avgiften) samt avgifter för särskilda avfallsslag och tjänster
(separata avgifter).
7. Den samlade avgiften består av en grundavgift och en hämtningsavgift. För att
räkna ut den totala samlade avgiften, ska grundavgiften läggas ihop med
hämtningsavgiften för valt abonnemang.
8. Separata avgifter är angiven för till exempel beställning av särskilda tjänster,
behandlingsavgifter på återvinningscentralen (ÅVC) Gatmot, hämtning av
hushållsnära förpackningar, samt ändring av abonnemang.
9. Saknar taxan tillämplighet för bortforsling/behandling av avfallsslag eller en
tjänst har inte definierats i den kompletta taxan skall TEMAB räkna fram
avgiften i det enskilda fallet dock till självkostnadspris.
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10. I renhållningsordningen finns bestämmelser om under vilka förutsättningar
undantag från gällande bestämmelser kan medges. Undantag från gällande
bestämmelser medför ej befrielse från grundavgiften.
11. Önskemål om ändring av abonnemang ställs till TEMAB med skriftlig ansökan.
Se även TEMAB:s hemsida.
12. Ändring av tidpunkt för hämtning av brännbart hushållsavfall, matavfall och
latrin kan ske på grund av väderleksförhållanden och helgdagar. TEMAB
kommunicerar ut ändringar på sin hemsida.
13. TEMAB avgör om väg eller tomtmark är farbar för hämtningsfordon och om
vändmöjlighet finns.
14. Kärlen skall placeras med handtaget utåt.
15. Med fastighetsinnehavare avses fastighetsägare eller den som är skattskyldig för
fastigheten. Fastighetsinnehavaren är betalningsskyldig för avfallsabonnemang
som gäller hämtning av brännbart restavfall och matavfall.
16. Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att omfattas av begreppet
fastighetsinnehavare, har rätt att bruka eller nyttja fastigheten, till exempel
genom hyresrätt eller arrende. Bostadsrättsföreningar är fastighetsinnehavare.
Samfälligheter jämställs med fastighetsinnehavare i de fall avfallshanteringen
ingår samfälligheten. En fastighetsägare är skyldig att betala avgifter enligt
denna renhållningstaxa.
17. Fastighetsinnehavaren ansvarar för att:
17.1.

teckna abonnemang för fastigheten, vilket motsvarar de boendes och
de förekommande verksamhetsutövarnas behov.

17.2.

de som bor eller är verksamma i fastigheten får nödvändig
information om gällande regler för avfallshanteringen.

17.3.

sorteringen av avfallet sker i överensstämmelse med gällande
bestämmelser.

17.4.

hämtplatsen uppfyller krav på god arbetsmiljö.

17.5.

rengöra de kärl som ingår i abonnemanget.

17.6.

snöröja, sanda och hålla vägen till avfallsbehållare lätt framkomlig.
Enskild väg och tomtmark som utnyttjas för hämtning ska vara i
sådant skick att den är farbar för hämtningsfordon.
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17.7.

backmanöver skall inte förekomma av säkerhetsskäl. Erforderlig
vändningsmöjlighet skall säkerställas för hämtningsfordon eller
alternativ placering av kärl arrangeras och beslutas av TEAMB.

17.8.

avfallskärlen finns tillgängliga för tömning aktuell hämtdag vardagar
06.00–22.00, vid lördagshämtning 06.00–18.00.

17.9.

tillhandahålla nycklar, portkoder och dylikt.

17.10.

föremål som kan vålla skada eller annan olägenhet inte läggs i
avfallskärlet.

17.11.

kärl inte placeras på ett sådant sätt att de utgör trafikfara.

17.12.

vid ägarbyte ska skriftliga uppgifter om ny ägare och tillträdesdatum
snarast lämnas till TEMAB. Anmälan ska vara undertecknad av
frånträdande och tillträdande ägare. Blankett beställs hos TEMAB.

18. Gemensamma avfallsbehållare eller gemensam avfallslösning
18.1.

Vid gemensamma avfallsbehållare eller gemensam avfallslösning
delar två, tre eller högst fyra närbelägna fastigheter på de rörliga
hämtningsavgifterna. Fast grundavgift utgår för samtliga fastigheter.

18.2.

Gemensamma avfallsbehållare eller gemensam avfallslösning prövas
av TEMAB efter skriftlig ansökan till TEMAB. Se även TEMAB:s
hemsida.

18.3.

En samfällighetsförening sköter en eller flera samfälligheter. En
samfällighet kan vara en gemensamhetsanläggning eller mark som
flera fastigheter har nytta av, till exempel en parkeringsplats, väg eller
grönyta.

19. Felsorteringsavgift
Om otillåtet avfall läggs i behållare avsedda för annat avfall har TEMAB rätt att
ta ut en felsorteringsavgift för sortering och behandling. Otillåtet avfall i detta
sammanhang är till exempel: förpackningar, tidningar, farligt avfall, batterier,
elektriska och elektroniska produkter. Felsorteringsavgift kan även tas ut i de
fall då felaktigt avfall läggs i kärl för matavfall (brunt kärl), samt matavfall som
läggs i kärl för brännbart (grönt kärl).
20. Städavgift
Om avfall sprids utanför behållare har TEMAB rätt att ta ut en städavgift.
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Avgiftsbestämmelser
21. Grundavgift
Grundavgift betalas av alla fastighetsinnehavare och verksamheter.
Avgiften betalas av samtliga hushåll som finns på fastigheten samt per
fastighet. Denna avgift går inte att avsäga sig. I grundavgiften betalar
kunden för möjligheten att utnyttja återvinningscentraler (möjlighet att
lämna den del av hushållsavfallet som är grovsopor och farlig avfall).
Dessutom finansierar grundavgiften planering, information, administration,
kundkontakt, upphandling och liknande. Till verksamheter räknas alla
verksamheter som inte är privathushåll, till exempel företag, skolor och
institutioner.
Grundavgift/år
En-till tvåbostadshus
Flerbostadshus
Verksamheter

1284 kr/år
640 kr/lägenhet och år
614 kr/år
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22.

Hämtningsavgift - Abonnemang Källsortering
Hämtningsavgift källsortering betalar kunden för hämtning och behandling av
sitt brännbara restavfall och matavfall. Nivån på hämtningsavgiften beror på val
av abonnemang, behållarstorlek och hämtningsintervall.

Årsabonnemang Källsortering
Restavfall
Hämtningsintervall
Varannan vecka

Antal hämtningar per år Kärlvolym restavfall liter
26
140 SEK/år
26
240 SEK/år
26
650 SEK/år

Inkl
moms
800
1491
4299

Matavfall
Hämtningsintervall
Varannan vecka

Antal hämtningar per år Kärlvolym restavfall liter
26
140 SEK/år
26
240 SEK/år

Inkl
moms
530
996

Sommarabonnemang Källsortering
V18/19 - V 38/39
Restavfall
Hämtningsintervall
Varannan vecka

Antal hämtningar per år Kärlvolym restavfall liter
11
140 SEK/år
11
240 SEK/år
11
650 SEK/år

Inkl
moms
530
825
1822

Matavfall
Hämtningsintervall
Varannan vecka

Antal hämtningar per år Kärlvolym restavfall liter
11
140 SEK/år
11
240 SEK/år
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Inkl
moms
354
472

23.

Hämtningsavgift - Abonnemang Hemkompostering
Hemkompostering innebär hämtning var fjärde vecka och förutsätter att
abonnenten komposterar restavfallets organiska del i godkänd
kompostbehållare. För att kunna erhålla abonnemang hemkompostering sorterat
restavfall/kompostering krävs ansökan till Medborgarservice på Tierps kommun
och kommunens myndighetsbeslut från miljö och hälsa på samhällsbyggnad.

Årsabonnemang Hemkompostering
Restavfall
Hämtningsintervall
Var fjärde vecka

Antal hämtningar per år Kärlvolym restavfall liter
13
140 SEK/år
13
240 SEK/år
13
650 SEK/år

Inkl
moms
690
1546
3784

Sommarabonnemang Hemkompostering
V18/19 - V 38/39
Restavfall
Hämtningsintervall
Var fjärde vecka

Antal hämtningar per år Kärlvolym restavfall liter
6
140 SEK/år
6
240 SEK/år
6
650 SEK/år
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Inkl
moms
367
662
1658

24.

Hämtningsavgift – Abonnemang Osorterat

Årsabonnemang Osorterat
Restavfall
Hämtningsintervall
Varannan vecka

Antal hämtningar per år Kärlvolym restavfall liter
26
140 SEK/år
26
240 SEK/år
26
650 SEK/år

Inkl
moms
1837
3216
7900

Antal hämtningar per år Kärlvolym restavfall liter
11
140 SEK/år
11
240 SEK/år
11
650 SEK/år

Inkl
moms
1475
2254
4468

Sommarabonnemang Osorterat
V18/19 - V 38/39
Restavfall
Hämtningsintervall
Varannan vecka

Alternativa hämtningsintervall för verksamheter och företag
Vid annan hämtningsintervall än varannan vecka (26 hämtningar
årsabonnemang eller 11 hämtningar sommarabonnemang)
multipliceras taxan enligt nedanstående faktorer.

Antal
hämtningar
per år
Faktor
208
8
156
6
104
4
52
2

Hämtningsintervall
4 x vecka
3 x vecka
2 x vecka
1 x vecka
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25. Särskild tilläggsavgift dragväg över 5 m
Tilläggsavgift dragväg, särskilda skäl krävs för dragväg över 5 m, kärlet
återplaceras efter tömning.
Årspris per meter och kärl enkel dragväg
Hämtning var fjärde vecka
Hämtning varannan vecka
Hämtning varje vecka

22 kr
44 kr
88 kr

26. Hämtning av latrin
Är avsett för sommarboende och omfattar hämtning maj-september. I
abonnemanget ingår att TEMAB tillhandahåller 6 st engångsbehållare.
Normalservice hämtning av 6 st behållare per säsong
Tilläggstjänster extra behållare i samband med ordinarie hämtning

2003 kr
376 kr

27. Särskilda tilläggsavgifter – hushåll och verksamheter
Timdebitering sopbil, avgift för hämtat avfall tillkommer
Timdebitering liten flakbil, avgift för hämtat avfall tillkommer
Abonnemangsförändring, byte av kärlstorlek eller antal kärl
Felsorteringsavgift, vid grov och upprepad felsortering
Extra tömning av kärl, oavsett storlek
Per extra säck vid ordinarie tömning

11
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973 kr/tim
733 kr/tim
149 kr/st
1101 kr/kärl
445 kr/kärl
145 - kr/säck

28. Verksamheter/företag
Brännbart restavfall och matavfall från verksamheter hanteras enligt punkt
avgiftsbestämmelser.
Alla verksamheter/företag skall införskaffa ett årskort före avlämning av
verksamhetsavfall på valfri återvinningscentral i Tierps kommun. Årskortet
skall alltid medföras och uppvisas till återvinningscentralens personal innan
avlämning. Korten beställs via TEMAB:s kundtjänst eller på TEMAB:s
hemsida; www.temab.tierp.se.
Årskort för avlämning av max 2 m3 avfall per dag
Kompletteringskort per extra fordon till årskort maximalt tre extra kort
per årskort

5453 kr
545 kr

Flera årskort kan lösas per företag, med kompletteringskort.
Vid större mängder än 2 m3 avfall per gång, hänvisas verksamheter/företag till
ÅVC Gatmot. Där sker invägning och debitering per ton enligt taxa.
För Farligt Avfall (FA) från verksamheter/företag hänvisas till punkt 35 längre
fram.
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29. Hämtning av FNI och förpackningar/tidningar vid verksamheter/företag
Årsabonnemang 140 l kärl hämtning 1 gång varje vecka
Årsabonnemang 140 l kärl hämtning 1 gång varannan vecka
Årsabonnemang 240 l kärl hämtning 1 gång varje vecka
Årsabonnemang 240 l kärl hämtning 1 gång varannan vecka
Årsabonnemang 650 l kärl hämtning 1 gång varje vecka
Årsabonnemang 650 l kärl hämtning 1 gång varannan vecka
Årsabonnemang häckar för kartong hämtning 1 gång varje vecka
Årsabonnemang häckar för kartong hämtning 1 gång varannan vecka
Hämtning av wellbalar storlek SJ pall minimum 5 st max 20 st/gång
Hämtning av enstaka wellbalar

848 kr
424 kr
2282 kr
1141 kr
5582 kr
2791 kr
5582 kr
2791 kr
128 kr/st
295 kr/st

30. Avfall till återvinning från verksamheter/företag
Brännbart avfall
utsorterat
Rent trä, sorterad
fraktion
Asfalt, ren

per ton

1808 kr

per ton

626 kr

per ton

515 kr

Metallskrot
Wellpapp

per ton
per ton

279 kr
400 kr

Park- och
trädgårdsavfall

per ton

734 kr

Grovt Ris från träd o
buskar

per ton

623 kr

Endast omålat, obehandlat trä med
begränsat inslag av spik och beslag
Asfalt fri från stenkolstjära eller andra
föroreningar

31. Organiskt avfall
Blandat grönavfall. Park- och trädgårdsavfallet
får ej innehålla stubbar, stenar, glas, plast eller
jord.

32. Farligt avfall (FA)
32.1.

Från hushåll

Farligt avfall som kommer från ett hushåll kan alltid lämnas kostnadsfritt på valfri
ÅVC inom Tierps kommun.
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32.2.

Från verksamheter/företag

Farligt avfall som kommer från en verksamhet, är som grundregel dess eget ansvar.
Observera de strikta reglerna (ta kontakt med Länsstyrelsen) som gäller för
transport av FA.
Verksamheter äger rätt att anlita valfritt godkänt miljöföretag/entreprenör för
omhändertagande av FA.
Av serviceskäl har TEMAB upphandlat en möjlighet att mot avgift kunna få FA
avhämtat och omhändertaget av samma miljöföretag som TEMAB anlitar. För
aktuella kontaktuppgifter och avtalsnummer kontakta TEMAB:s kundtjänst.
32.3.

Mottagning på Gatmot återvinningscentral (för verksamheter/företag)

Trä, tryckimpregnerat
Kylar/frysar av
företagskaraktär
Elektronik, ej
producentansvar
Spillolja
Spillolja
Asbest*

per ton
per styck

3895 kr
1252 kr

per kg

14 kr

per liter
per fat
per ton

9 kr
1113 kr
4091 kr

Tryckimpregnerat virke och slipers.

Asbesthaltigt avfall, eternit och dylikt.
Avfallet ska vara inplastat.

*Karaktärisering och analysprotokoll med föroreningsgrad ska överlämnas
innan avlämning

14
1003

Lagstöd för avgifter och/eller beräkningsgrunder
Miljöbalken 27 kap. 5§ ger kommunen möjlighet att ta ut avgifter på ett sådant sätt
att miljöanpassad avfallshantering främjas.
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Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2020-10-08

KS 2020/811

Skattesats för år 2021
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa skattesatsen för 2021 till 21,29%.
Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige har i § 112/2019 beslutat om skattesats för år 2020
till 21,29%. Skattesatsen föreslås bli oförändrad år 2021.
Beslutsunderlag



Handläggarens tjänsteutlåtande

Beslutet skickas till



Ekonomienheten

I tjänsten
Veikko Niemi
Ekonomichef
Ekonomienheten
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Dokumentnamn

Förslag till beslut
Datum

Diarienummer

2020-10-12

KS 2020/793

Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet 2021-2023
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avsätta 1 625 tkr till revisionen i enlighet med förslag från
kommunfullmäktiges presidium,
att fastställa borgensavgiften för år 2021 till 0,4 %,
att fastställa förslag till driftbudget enligt avsnitt 7.2 och resultatbudget
enligt avsnitt 7.4 för 2021,
att fastställa investeringsbudget enligt avsnitt 7.3 och bilaga 6 samt
nettoexploateringsbudget enligt bilaga 7 för 2021,
att fastställa finansieringsbudget enligt avsnitt 7.5 och balansbudget enligt
avsnitt 7.6 för 2021,
att anta mål och särskilda uppdrag för Tierps kommun enligt kapitel 6,
avsnitt 6.1 – 6.7,
att komplettera befintliga ägardirektiv i enlighet med förslag i kapitel 8,
att anta budget och verksamhetsplan för IT-nämnden enligt bilaga 3,
att anta budget och verksamhetsplan för Lönenämnden enligt bilaga 4,
samt
att fastställa förslag till flerårsplan 2021 – 2022 enligt avsnitt 7.2, 7.4, 7.5
och 7.6.
Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunallagens 8 kap. 4-5 §§ ska kommuner upprätta en budget
för nästa kalenderår (budgetår). Budgeten ska också innehålla en plan för
ekonomin för en period av tre år, där budgetåret är periodens första år.
Förslaget bygger på en befolkningsprognos på 21 240 personer per 1
november 2020.
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Beslutsunderlag







Förslag till beslut
Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet för 2021-2023
Beslut IT-nämnden § 19/2020 - Plan för IT-nämndens ekonomi och
verksamhet 2021-2023
Beslut Lönenämnden § 14/2020 - Plan för lönenämndens ekonomi
och verksamhet 2021-2023
§ 3 Central samverkansgrupp 2020-10-12 - Samverkan inför beslut:
Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet 2021 – 2023

Beslutet skickas till







Ekonomienheten
Verksamhetschefer
De kommunala bolagen
IT-nämndens medlemskommuner
Lönenämndens medlemskommuner

Sara Sjödal
Kommunstyrelsens ordförande
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Kompletteringar kommer med elevstatistik per 15 oktober 2020.
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Kapitel 1 Kommunstyrelsens ordförande har ordet
Tierps kommun befinner sig i en världsomspännande pandemi. En orolig omvärld som
påverkar alla. Det handlar om att hantera situationen samtidigt som arbetet med att ställa om
samhället måste pågå inom systemgränserna för att hantera finansieringen av den framtida
välfärden, behovet av klimat- och miljöomställning samt socialt utanförskap.
Kommunen måste klara av att effektivisera genom att använda de befintliga resurserna till att
få mer gjort, höja kvaliteten och skapa större robusthet. En nyckel till lyckad effektivisering är
att fokusera på systemnivå istället för på enskild detaljnivå. Agenda 2030 ser till att inte
någon avgörande pusselbit missas för att långsiktigt klara av den systemomställning vi står
inför där ekonomi, miljö- och klimat samt den sociala biten måste gå hand i hand.
Vårt fokus ligger på att lyfta skolan. Nu finns finansieringen av digitaliseringen med bäring
på ett-till-ett på plats för skolans elever. Moderna verktyg för våra elever höjer också samhällsberedskapen. Pandemin har påmint om att beredskapen måste finnas på plats den dagen
en så pass stor samhällsstörning uppstår så att skolor inte kan ha fysiskt öppet eller i de fall
enskilda elever på grund av sjukdom har svårt att närvara under längre tid. Även i år läggs
ytterligare medel till skolan för att höja resultaten för alla. Uppdrag ges med syfte att ersätta
tillfälliga förskolelokaler med nya ordinarie lokaler rörande Söderfors, Skärplinge och Tierp
för att lokalerna ska vara ändamålsenliga och ha god arbetsmiljö för både barn och
medarbetare.
Tillfälliga medel från statligt håll ser vi bör användas till bland annat utveckling och uppstartskostnader för införande av nya arbetssätt som syftar till att skapa högre kvalitet inom
vård och omsorg samt en bättre arbetsmiljö för medarbetare inom området. Vi i Kvintetten
(C, M, KD, MP, L) presenterar en budget som hanterar tillfälliga statliga medel utifrån en
tydlig medvetenhet att organisationen måste använda dem till samhällsomställning i
möjligaste mån.
Miljö- och klimatarbete ska vara en del i all verksamhet. En del som kräver omställning är
fordonsflottan. Nu finns omställningsmedel till att genomföra steget till att använda en bilpool
som kan nyttjas av allmänheten då bilarna står stilla. Det skyndar på stegen mot fossilfrihet
såväl inom kommunen som för medborgare. Till det kommer ett uppdrag om att påbörja
arbetet med att ta fram en mobilitetsplan för hållbara lokala rese- och transportsystem.
Det ska vara attraktivt att vara en av Tierps kommuns viktiga medarbetare. En kraftig höjning
av friskvårdsbidraget är en del i detta som länge varit efterfrågat. Avskaffandet av avgift för
pedagogisk måltid är en annan del för en stor yrkesgrupp. Kompetensutveckling behöver
erbjudas inom hela organisationen och ökas nu på genom de statliga tillfälliga medlen.
De ekonomiska utmaningarna för Tierps kommun delas med de flesta av Sveriges kommuner.
Det stora underskottet från 2018 innebar ytterligare ekonomisk press. Till det är kommunens
låneutrymme minst sagt pressat. Kommunkoncernens låneskuld per invånare ligger på över
100 000 kr, det är ungefär dubbelt så högt som rikssnittet och Tierps kommun ligger i toppen
av kommuner som har högst belåning per invånare. Det krävs nya lösningar inom samhällsbyggandet för att lätta på lånebördan. Vi bjuder därför in näringslivet att vara en del i
samhällsbyggandet istället för att bygga allt i egen regi. Exploateringen, inklusive villatomter,
av södra delen av Siggbo trädgårdsstad läggs ut på anbud och Vallskoga förskola föreslås
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upphandlas i form av långsiktigt all-inclusive hyresavtal. Det minskar behovet av att
ytterligare öka belåningen.
Denna budget är ett steg i samhällsomställningen som behöver möta trycket från stora globala
utmaningar som vi alla är berörda av lokalt.
Sara Sjödal
Kommunstyrelsens ordförande.
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Kapitel 2 Vision för Tierps kommun
Antagen av kommunfullmäktige 15 september 2015
Tierps kommun är en grön och harmonisk oas för hela livet.
Här förenas landsbygdens lugn med närheten till storstadens puls.
Vi använder kraften ur vår historia och med engagemang
och företagsamhet går vi gemensamt tryggt in i framtiden.

Visionens konkretiserande i tre arenor

Livsarenan
I Tierps kommun har vi stora ambitioner för vårt samhälle. Tierp ska vara en kommun att
räkna med. En kommun att upptäcka. Att växa upp i. Att bo i. Och leva ett rikt liv i.
Föräldrar och barn ska känna sig trygga och veta att barnen får bästa möjliga start i livet i
Tierps kommun. Förskola och skola ska vara jämlik och hålla högsta kvalitet. Varje elev ska
ges förutsättningar till en fast förankring i vuxenlivet. Ungdomar har minst
gymnasieutbildning, eftersom det ger tillträde till arbetsmarknad och vidare studier.
Nyanlända måste få chanser att komma in i samhället. Ökad delaktighet och inkludering är
kommunens sammanhållande kitt. Alla ska ha en plats i samhället och känna sig behövda.
På ålderns höst ska invånarna erbjudas ett rikt liv och god omsorg som möter upp de egna
önskemålen.
I Tierps kommun finns en stark lokal identitet. Människor som lever och verkar här ska känna
stolthet, bry sig om varandra, vara trygga och delaktiga i samhällets utveckling. Tierps
kommun är ett småskaligt samhälle som erbjuder invånarna både storstadens tempo och
småstadens lugn och sammanhållning, med prisvärt boende i en grön miljö.
Hela kommunen måste utvecklas i takt med omvärlden, men också tillvarata det som är
kulturellt och historiskt förankrat. I den lokala identiteten ingår starka sociala nätverk, det
geografiska läget, goda kommunikationer, ett brett och omfattande föreningsliv, starka naturoch kulturvärden och närhet till allt.
Utbyggda kollektiva transporter, gång- och cykelvägar, goda bytespunkter mellan trafikslag
och utbyggd digital infrastruktur gör att hela kommunen kan leva. Det ska vara möjligt att
driva och utveckla företag, studera på distans, växa upp och bo i alla delar av Tierps kommun.

Affärsarenan
Tierps kommun ligger i en av Europas mest attraktiva storstads- och kunskapsregioner.
Tillväxten i Gävle och Uppsala skapar möjligheter för Tierps kommun att växa och blomstra.
Närheten till dessa städer och Stockholm ger kommuninvånarna tillgång till över en miljon
arbetstillfällen. Med 60 minuter till Arlanda är steget ut i världen kort. Tillgängligheten och
kommunikationerna, både fysiska och digitala, måste därför vara utmärkta.
Tierps kommun har vuxit fram ur en stark bruks- och industritradition, med flera
världsledande företag som fortfarande dominerar näringslivet. Tierp ska vara en exceptionellt
god värdkommun för sina företag. De flesta nya jobb uppstår i nystartade små och medelstora
företag. Därför ska Tierps kommun stödja framväxten av nya företag och bidra till en stark
entreprenörsanda. Vägen till hjälp ska vara kort och snabb.
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Grunden för detta läggs genom ett mycket gott företagsklimat med hög kundservice, enkelhet,
effektiv hantering och gott personligt bemötande. Tierps kommuns anställda ska ha som
utgångspunkt att ge bästa möjliga service till sina kunder, oavsett om det gäller skola,
företagsservice, omsorg eller myndighetsutövning.
Satsningarna på entreprenörskap och kreativitet börjar redan i skolan. Samarbetet mellan
arbetsliv och utbildning behövs för att dels förbereda ungdomar inför arbetslivet, dels säkra
kompetensförsörjningen. Det gäller både inom näringslivet och inom offentligt finansierade
tjänster.
Ett besök i Tierps kommun ska ge minnesvärda upplevelser för livet. Kommunens invånare
står för ett gott värdskap. En besöksnäring baserad på äventyr kan växa fram med motorsport
som dragplåster, toppat med fallskärmshoppning, dykning, cykelleder och ekoturism. Allt
inramat i attraktiva natur- och kulturmiljöer och en historisk fond skapad av vikingar med
förfäder och invandrade valloner.

Utvecklingsarenan
Tierps kommun ska vara en föregångare i omställningen till ett hållbart samhälle. Varje beslut
ska vägas mot dess påverkan på den ekonomiska, ekologiska och sociala utvecklingen. Alla
kommuninvånare ska ha möjlighet till ett gott liv, samtidigt som kommunen ser till att även
kommande generationer ges den möjligheten.
Tierps kommun siktar på att öka sin befolkning. Det krävs för att trygga den kommunala
ekonomin och klara växande behov av omsorg och service. En befolkningsökning på en
procent per år, motsvarande 200 invånare, eftersträvas. Med den tillväxttakten passerar
kommunen 23 000 invånare år 2030. Detta skapar underlag för fler företag, fler arbetstillfällen
och bättre offentlig och kommersiell service.
Fler invånare fordrar fler bostäder, som tillgodoser invånarnas behov i olika livsskeden. Den
fysiska översiktsplaneringen har stor betydelse för kommunens utveckling som boende- och
etableringsort.
Bebyggelse i stationsnära lägen kring Tobo, Örbyhus, Tierp och Mehedeby, ger god
tillgänglighet till en stor arbetsmarknad och kan locka till sig välutbildade invånare.
Alternativa boendeformer kan prövas för att nå nya invånare med utgångspunkt från deras
fritidsintressen och livspreferenser. En långsiktig markanvändning förutsätter att tillgång till
rent vatten och möjlighet till grön produktion säkras, liksom hållbara transportlösningar.
Längs kusten och på landsbygden, samt i flera av kommunens mindre orter, finns attraktiva
boendemiljöer och närhet till natur och rekreation på armlängds avstånd från storstadens
utbud och puls.
Med snabba kommunikationer som kortar restider till Uppsala och Gävle har Tierps kommun
goda förutsättningar att attrahera företagsetableringar som söker platser med god balans
mellan kostnader och nytta i val av lokalisering. I Tierps kommun finns mark, lokaler och
närhet till beslutsfattare. Kommunikationer till närliggande städer direkt från kransorterna
underlättar arbetskraftsförsörjningen i hela kommunen.
__________________________
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Kapitel 3 Strategiska utvecklingsområden
För att visionen ska få verkningskraft fastställer kommunfullmäktige för varje ny
mandatperiod de områden som visionsarbetet ska inriktas på. Kommunfullmäktige har
fastställt i §110/2019 att följande strategiska områden gäller för åren 2020-2023:
Livsarenan








Det ska vara lätt för invånarna i Tierps kommun att engagera sig och delta i den lokala
samhällsutvecklingen. Alla behöver hjälpas åt.
Vid planering och byggande ska ett grönt, rent och tilltalande utseende eftersträvas.
Kommunens olika delar ska ha tillgång till natur, grönska, rent vatten och präglas av
god tillgänglighet.
Prioritera hög kvalitet inom skolan utifrån elevernas och den framtida
arbetsmarknadens behov.
Ett gott utbud av offentlig och kommersiell service med hög kvalitet och tillgänglighet
får hela kommunen att leva.
Kommunen ska arbeta för att mer vård, inklusive specialistvård, ska erbjudas nära.
Arbeta förebyggande för att minska utanförskap.

Affärsarenan








Stärka attityder till entreprenörskap och företagande.
Involvera hela kommunorganisationen för att skapa ett vinnande företagsklimat som
gör det lätt att starta, driva och låta sitt företag växa här.
Göra kommunen synlig för företag som söker etableringsplats.
Jobba aktivt i skolan med att utveckla och stimulera generella kompetenser som att ta
initiativ, ansvar och omsätta idéer till handling, dvs. entreprenöriellt lärande.
Utveckla ett kommunalt utbildningsutbud på rätt nivå, utifrån företagens behov.
Samordna och koordinera insatserna för stärkt besöksnäring
Säkerställa tillgången till snabbt bredband i hela kommunen.

Utvecklingsarenan








Stödja en omställning av samhället utifrån Agenda 2030:s mål om att uppnå en
ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet och konkretisera hur de ska införlivas i
den kommunala verksamheten.
Underlätta införandet av småskaliga energilösningar.
Främja tillgängligheten i transportinfrastrukturen med bättre samordning mellan olika
trafiksystem.
Inleda omställningen till fossilfria transporter, med början i den kommunala bilparken
och inom kollektivtrafiken.
Kommunens ska ha hög beredskap för byggande av attraktivt och behovsanpassat
boende för invånare i olika faser av livet.
Aktivt arbeta med omvärldsbevakning och samverkan för att hitta nya lösningar på
lokala utmaningar.
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Kapitel 4 Planeringsförutsättningar
En kommun med stora möjligheter
Tierps kommun växer. Kommunens folkmängd ökar, samtidigt som det byggs fler bostäder
och antalet företagsetableringar blir fler.
I Tierps kommun finns en attraktiv boendemiljö med närhet till hav, storstäder och landsbygd.
Kommunen ligger i en av Europas mest attraktiva storstads- och kunskapsregioner. Två
universitet och en högskola ligger drygt 30 minuter bort. Med 60 minuter till Arlanda är steget
ut i världen kort. Täta kommunikationer, korta restider, låga boendekostnader och
framgångsrika företag i en av Sveriges främsta tillväxtregioner gör Tierp till en attraktiv
kommun att besöka, bo och etablera sig i.
Tierps kommun ska vara en föregångare i omställningen till ett hållbart samhälle. FN:s
globala utvecklingsmål, Agenda 2030, är vägledande för att utveckla kommunen i den
riktningen. All utveckling och tillväxt ska ske med hänsyn till ekonomisk, ekologisk och
social hållbarhet.
En kommun som växer
Antalet invånare i Tierps kommun uppgick till 21 136 personer den 31 december 2019, så
många invånare har kommunen inte haft sedan år 1972. Det var en befolkningsökning med 9
personer jämfört med år 2018. År 2019 flyttade 1 235 personer till Tierps kommun och 1 264
personer flyttade ut från kommunen. Det ger ett flyttningsnetto på -29 personer. Kommunens
födelsenetto var 34 personer, vilket betyder att det föddes 34 personer fler än vad som avled
under året. Tabell 1 visar en sammanställning över befolkningsutvecklingen de senaste fem
åren i Tierps kommun.
Folkmängd
Män
Kvinnor
Totalt
Befolkningsförändringar
Födda
Avlidna
Födelsenetto
Inflyttade
Utflyttade
Flyttningsnetto
Justeringspost*
Befolkningsökning

2015
10 388
10 159
20 547

2016
10 489
10 255
20 744

2017
10 652
10 278
20 930

2018
10 743
10 384
21 127

2019
10 796
10 340
21 136

275
240
35

255
255
0

229
233
-4

230
243
-13

241
207
34

1 228
972
256

1 427
1 230
197

1 364
1 186
178

1 297
1 087
210

1 235
1264
-29

11
302

0
197

12
186

0
197

4
9

Tabell 1: Befolkningsutveckling mellan 2015 till 2019 i Tierps kommun. Källa SCB
*Folkökningen definieras som skillnaden mellan folkmängden vid årets början och årets slut. Den del av folkökningen som inte kan
förklaras av födelseöverskott och invandringsöverskott under året redovisas som en justeringspost, vilken avser födslar, dödsfall, in- och
utflyttningar som rapporterats under året, men som egentligen inträffat före den 1 januari.
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Statistiska Centralbyrån, SCB, har tagit fram en befolkningsprognos för kommunen som
sträcker sig från år 2016 till 2040. Enligt den beräknas kommunens folkmängd fortsätta öka,
men i en lägre takt med cirka en procent per år.
De närmaste åren kommer Sverige att ha en snabb ökning av andelen personer över 80 år,
även andelen barn och unga kommer öka. Den arbetsföra grupp som föranleder de lägsta
kostnaderna och högsta intäkterna i form av inkomstskatt, åldersgruppen 20-65 år, kommer
samtidigt att öka relativt långsamt. Om Sverige inte hade haft en tillströmning i form av
invandring, skulle antalet personer i yrkesverksam ålder minska. Kommunsektorns stora
utmaningar är tätt kopplade till den demografiska utvecklingen. Kostnaderna för att i
framtiden upprätthålla välfärd på samma nivå som i dag kommer att öka kraftigt. Samma
trend som i riket gällande demografin går också att se i Tierps kommun. Diagram 1 visar
Tierps kommuns befolkningsstruktur jämfört med riket den 31 december 2019.

Diagram 1: Befolkningsstruktur i Tierps kommun den 31 december 2019

Covid-19
Sedan december 2019 sprids ett nytt coronavirus i världen. Sjukdomen som viruset orsakar
har fått namnet covid-19. Världshälsoorganisationen, WHO, deklarerade den 11 mars 2020 att
covid-19 är en pandemi. Sjukdomen finns i alla världsdelarna och kommer sannolikt att
drabba alla världens länder. De allra flesta blir lindrigt sjuka, men en del blir allvarligt sjuka
med andningssvårigheter och lunginflammation. Vissa grupper har ökad risk för allvarligare
symtom vid smitta.
Covid-19 medför konsekvenser för samhället både på kort och lång sikt. I ett inledande skede
vidtogs åtgärder i Sverige för att minimera risken för smittspridning. Bland annat genom att
begränsa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, distansundervisning för
gymnasium, vuxenutbildning och svenska för invandrare (SFI), besöksstopp på vård- och
omsorgsboenden, samt särskilda åtgärder för restauranger, barer och caféer i hela landet.
I dagsläget vet vi inte exakt hur pandemin kommer att påverka Tierps kommun på lång sikt.
Några av de konsekvenser som går att förutse är stigande arbetslöshet, ökat behov av
försörjningsstöd, minskat skatteunderlag samt ett hårdare tryck på kommunens verksamheter.
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Nu under hösten kan vi också se att arbetslösheten i kommunen har stigit kraftigt sedan i
februari, att fler personer söker försörjningsstöd än tidigare och att vi har merkostnader i våra
verksamheter till följd av Covid-19.
Sysselsättning och näringsliv
Tierps kommun har vuxit fram ur en stark bruks- och industritradition, med flera världsledande företag som fortfarande dominerar näringslivet. De flesta nya jobben uppstår i
nystartade små och medelstora företag.
Enligt Bolagsverket ökade nyföretagandet i Sverige med 1,3 procent under år 2019 jämfört
med 2018. Enligt Upplysningscentralen (UC) registrerades 104 nya företag i Tierps kommun
under 2019, jämfört med 136 nya företag 2018 och 101 nya företag år 2017. I Uppsala län
registrerades totalt 2 296 nya företag under 2019.
Arbetslösheten sjönk i hela Uppsala län år 2019. Arbetslösheten*1 i Tierps kommun uppgick
till 7,7 procent av arbetskraften i åldrarna 16-64 år, vilket är 0,6 procentenheter lägre än år
2018. I Uppsala län, liksom i riket som helhet, ökade antalet personer som år 2019 berördes
av varsel om uppsägning. Flest berörda i riket fanns inom näringsgrenarna tillverkning samt
uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster.
Antalet varsel om uppsägningar stiger till följd av covid-19, det slår mot efterfrågan på
produkter och tjänster brett i ekonomin. De företag som drabbas av minskad efterfrågan
behöver göra kostnadsbesparingar. Företag i branscher som bygger på att människor möts
drabbas hårt, till exempel hotell, restauranger, evenemang, biografer och resebyråer. I ett
första skede är det troligt att företagen drar ner på antalet inhyrda konsulter,
bemanningspersonal, forskning och utveckling. Om dessa åtgärder inte räcker väntar
sannolikt personalneddragningar. Det påverkar arbetsmarknaden och skulle innebära att fler
behöver stöd från kommunen med försörjningsstöd.
Kommunstyrelsen i Tierps kommun beslutade i mars 2020 om åtgärder för att mildra
effekterna för det lokala näringslivet med anledning av coronaviruset. Företagens överlevnad
är av stor vikt för Tierps kommuns invånare. Dels för att de bidrar till sysselsättning och dels
för att det ger invånarna tillgång till service i närområdet. Under de första månaderna av
virusets spridning hade företagen i Tierps kommun inte påverkats i samma utsträckning som i
andra närliggande kommuner. Det kan delvis bero på näringslivsstrukturen i Norduppland,
med färre företag inom servicesektorn.
Den 31 december 2018 var det 5 648 personer som både bodde och arbetade i kommunen.
Det var 4 312 kommuninvånare som pendlade till arbete utanför kommunen. 1 916 personer
pendlade in från andra kommuner till Tierps kommun för att arbeta. Tabell 2 visar vilka
kommuner det var störst utpendling till och inpendling från år 2018.

1 Arbetslösheten är här den procentuella andelen av den registerbaserade arbetskraften, 16-64 år, som är öppet arbetslösa eller

sökande i program med aktivitetsstöd. Baseras på registerdata från Arbetsförmedlingarna och skiljer sig därmed från arbetslöshetssiffrorna från SCB:s AKU. Anledningen till att AKU-siffrorna inte redovisas är att dessa inte är tillgängliga på kommunnivå.
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Störst utpendling till

Störst inpendling från

Kommun

Antal

Kommun

Uppsala

2 274

Antal

Gävle

598

Östhammar

531

Uppsala

487

Gävle

507

Älvkarleby

292

Stockholm

215

Östhammar

198

Älvkarleby

154

Heby

68

Tabell 2: In- och utpendling till och från Tierps kommun 31 december 2018

Bostadsmarknad
I Tierps kommun var medelpriset för småhus för permanentboende 1 656 000 kronor år
20192. Medelpriset för småhus steg med 10 procent från år 2018 till 2019. På tio år har
medelpriset stigit med 65 procent. Enligt Statistiska centralbyrån, SCB, steg priserna på
permanenta småhus i Sverige med 3 procent under helåret 2019, jämfört med helåret 2018.
Det genomsnittliga priset i landet för ett småhus för permanent boende var 3 039 000 kronor
under 2019.
Totalt finns planberedskap för cirka 1 000 bostäder i Tierps kommun, där merparten inryms i
detaljplanerna för Siggbo samt detaljplanen för Karlholm strand. Dock är exploatering och
försäljning av huvuddelen av byggrätterna inom Siggbo beroende av kommunala
genomförandeprojekt och investeringar i infrastruktur. För Karlholm strand är
genomförandet och rådigheten beroende av privata exploatörer. Planberedskapen är, sett till
planlagd bostadsmark, god i Tierps köping genom att detaljplanerna för Siggbo fått laga kraft.
Det återstår dock mycket arbete och stora investeringar i infrastruktur innan planen kommer
till nytta för de som letar bostad.
I Örbyhus är planberedskapen för villabebyggelse låg, en ny och storskalig detaljplan (Västra
Libbarbo) med huvudfokus på villabebyggelse är under framtagande och planen står i nuläget
inför samråd. En detaljplan för fyra flerfamiljshus har vunnit laga kraft under 2020 och det
pågår förstudier och arbete inför projektering tillsammans med allmännyttan.
I majoriteten av de mindre orterna finns god eller någorlunda god planberedskap för bostäder
i förhållande till efterfrågan. Ett eventuellt beslut om slutförvar av kärnbränsle i Forsmark
skulle enligt kommunens bedömningar kunna medföra en ökad efterfrågan på bostäder i
flertalet av kommunens orter, inte minst i Skärplinge. Vid ett sådant scenario behöver
planberedskapen i orterna med geografisk närhet till Forsmark förstärkas.
Flyttkedjorna har börjat komma igång i kommunen. Allt fler äldre villaägare väljer att flytta
till lägenhet, vilket leder till att fler hus blir tillgängliga på marknaden för till exempel
barnfamiljer.

2

Siffrorna från SCB gällande bostäder och fastighetsmarknad i Tierps kommun avser år 2019.
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Kapitel 5 Ekonomiska förutsättningar
Omvärlden
Covid-19 har ökat osäkerheten på finans- och aktiemarknaden. Ekonomin påverkas både till
följd av att produktionen bromsar in och att hushållens konsumtion minskar på grund av oron.
Risken för inflation är liten då krisen trycker inflationen nedåt.
Enligt Sveriges kommuner och regioner, SKR, är effekterna för kommunernas ekonomi på
längre sikt oklara. De flesta ekonomer gör bedömningen att BNP kommer att falla rejält under
2020 för att sedan öka relativt snabbt och att läget återgår till det normala år 2021. Det vill
säga, att detta blir ett hack i kurvan under något år. Men hur det blir beror förstås på hur lång
tid det tar innan smittoläget förbättras och hur situationen påverkar människors agerande.
Kommuner och regioner har behov av ersättning från staten för merkostnaderna för det nya
coronaviruset och till följd av att skatteintäkterna påverkas. Under våren har staten avsatt stöd
för merkostnader till följd av Covid-pandemin inom bl.a. den kommunala äldre- och
funktionshinderomsorgen. I regeringens höstbudget höjs också de generella statsbidragen till
kommuner tillfälligt under 2021 och 2022 för att täcka merkostnader och minskade
skatteunderlag.
Intäkter
Kommunens största och viktigaste intäkt är kommunalskatten som utgör cirka 56 procent av
de totala intäkterna, därefter kommer inkomstutjämningsbidrag som motsvarar cirka 17
procent av kommunens intäkter. Intäkten som kommunen erhåller från brukare i form av taxor
och avgifter utgör endast cirka 2,5 procent av samtliga intäkter och möjligheten att öka taxor
och avgifter är begränsad främst på grund av maxtaxor. De är trots detta viktiga för
finansieringen. I övrigt består intäkterna främst av riktade bidrag och därefter hyror och
arrenden, försäljningsintäkter, försäljning av tjänster till andra huvudmän och borgensavgifter
med mera.
Skatteunderlaget

Jämfört med den prognos SKR publicerade i augusti (cirkulär 20:32) har de i den aktuella
prognosen justerat ner skatteunderlagets ökningstakt 2020, justerat upp utvecklingen för 2021
och reviderat ner utvecklingen åren därefter. Ändringarna beror delvis på att SKR nu utgår
från en lite annorlunda bild av den samhällsekonomiska utvecklingen än den de grundade
förra prognosen på. I oktober-kalkylen beräknas nedgången i arbetade timmar under 2020 bli
mindre än tidigare beräkning för augusti. Samtidigt är den beräknade uppgången 2021–2023
inte fullt lika stor som i augustiberäkningen.
Utöver revideringar i den samhällsekonomiska bilden har SKR också gjort ändringar till följd
av förslag i budgetpropositionen för 2021. Dessa påverkar skatteunderlagets faktiska
utveckling men inte den underliggande, eftersom konsekvenserna för regionernas och
kommunernas skatteintäkter neutraliseras på det generella statsbidraget. År 2021 dämpas
skatteunderlaget av förslaget om höjt grundavdrag för personer som fyllt 65 år och förstärks
av förslaget om ändrade förmånsvärden för personbilar. Nettoeffekten är negativ.
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De senaste skatteunderlagsprognoserna
Procentuell förändring
2019

2020

2021

2022

2023

2024

2019–2023

SKR oktober

2,8

1,9

1,5

3,5

3,9

3,5

14,5

SKR oktober underliggande

3,0

2,5

1,8

3,5

3,6

3,5

15,1

Regeringen september*

2,9

2,0*

2,2*

3,6

3,9

15,5

Ekonomistyrningsverket september

2,7

1,0

1,5

3,8

3,6

13,1

SKR augusti

2,8

2,4

1,3

3,9

4,0

15,2

* Har

fastställts som underlag för uppräkning av preliminärt utbetald kommunalskatt år 2021 till 1,020 och 2022
till 1,022.

Tabell 3: Skatteunderlagsprognoser

Den prognos regeringen presenterade i budgetpropositionen för år 2021 visar mer gynnsam
skatteunderlagstillväxt än SKR:s samtliga år 2019–2022, men skillnaderna är små alla år
utom 2021. Den större skillnaden avseende utvecklingen under 2021 förklaras till ungefär
hälften av att regeringen utgår från betydligt större ökning av lönesumman.
Avgiftsnivå

En del kommunala verksamheter finansieras helt eller delvis genom avgifter och taxor. Inom
verksamheter som exempelvis miljötillsyn, planfrågor och utskänkningstillstånd är det
kommunens självkostnad som begränsar hur hög taxan kan vara. Verksamheter som förskola,
fritidshem samt vård och omsorg finansieras delvis via avgifter. För många av dessa avgifter
finns tak uttryckta som maxtaxor.
Kostnader
Den största delen av en kommuns kostnader utgörs av löner. De huvudsakliga
verksamheterna, skola, vård och omsorg är personalintensiva. Lönekostnaderna är därför
grundläggande oavsett i vilken regi verksamheten bedrivs i. Utöver detta påverkas kommunen
direkt eller indirekt av lokalhyror, ränteläge, energipriser med mera. För att möta behovet av
att förutse och räkna på prisutveckling har SKR tagit fram ”Prisindex för kommunal
verksamhet”.
Prisindex för kommunal verksamhet (PKV)
Index
2019

2020

2021

2022

2023

Personalkostnad*

2,7

2,3

1,8

2,1

2,6

Övrig förbrukning**

2,9

1,5

1,5

1,8

2,1

2,7%

2,1%

1,7%

2,0%

2,5%

Prisindex kommunal verksamhet

*Kvalitetsjusterad lönekostnadsförändring inkl. förändring i arbetsgivaravgifter.
** 50% lönekostnadsförändring och 50% KPIF, konsumentprisindex med fast ränta
Tabell 4: Löne- och prisutveckling i kommunal verksamhet enligt prognos från SKR.
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Hyresuppräkningar

I enlighet med budgetdirektiv har de hyror som kommunen sätter gentemot bolaget räknats
upp med 0 %. De hyror som bolaget tar ut av kommunen gällande verksamhetslokaler (gäller
inte bostäder) räknas upp med 0 %.
Volym

Volymförändring har en direkt påverkan på kommunens totala kostnad. Kostnaden med några
undantag ökar om befolkningen ökar för att det blir fler som behöver stöd och service.
Volymer kan också påverkas av flera andra faktorer än befolkningsförändringar, exempelvis
lagstiftning som ändrar den personkrets som är aktuell för en viss insats.
Ambitionsnivå

På grund av omvärldsfaktorer är det relativt svårt att påverka effekterna av pris och volym.
Däremot är effekterna av ambitionsnivå påverkbara då den har en tydlig koppling till politiska
beslut. Kommunens resurser är begränsade därför måste prioriteringar mellan olika
intressegruppers behov göras. Man kan exempelvis välja olika nivåer av personaltäthet per
elev eller brukare i skola eller omsorg. Kostnaden varierar beroende på personaltäthet,
gruppstorlek, lokalutformning med mera.
Om alla kommunala insatser utfördes med en för riket genomsnittlig prisnivå, volym och
ambition skulle inga utläsbara skillnader finnas i nedlagd kostnad per individ i jämförelse
mellan kommunerna. Skillnader i kostnad förklaras till stor del av en variation i ambition som
handlar om lokala förutsättningar, inklusive den politik som bedrivs eller har bedrivits. En
annan förklaring till skilda kostnadsnivåer kommuner emellan är varierad förmåga att styra
och leda verksamheten på ett effektivt sätt.
Att följa och mäta de egna kostnaderna i relation till standardkostnader och kostnader hos
liknande kommuner ger värdefulla indikationer om vilka verksamheter som ur ett
effektivitetsperspektiv verkar avvika positivt eller negativt mot jämförelsekommunerna. Det
blir en viktig utgångspunkt för fördjupad analys.
Finansiella och ekonomiska mål
Förslaget innebär att resultatnivån återställs till 1,5 procent av skatt och generella statsbidrag
under planperioden. Det finansiella överskottet ska dels reglera underskottet i bokslutet för år
2018 och 2019 och dels täcka oförutsedda händelser som kan påverka kommunens
ekonomiska resultat. Målet är att nettokostnaderna inte ska öka snabbare än skatter och andra
intäkter.
Kommunkoncernens samlade investeringsutgifter för planperioden år 2021 till och med år
2023 är cirka 950 mkr.
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Kapitel 6 Verksamhetsavsnitt
Avsnitt 6.1 Kommun och inflytande
Utvecklingsförutsättningar
Tierps kommun har ett gynnsamt läge mellan Uppsala och Gävle. Tillgången till bra
kommunikationer är god och skapar förutsättningar för medborgarna att på ett klimatsmart
sätt förflytta sig mellan bostad och arbetsplats. För arbetsgivarna inom kommunen är det
gynnsamma läget också av stor vikt för att rekrytera arbetskraft.
Tierps kommun har växt under senare år och väntas fortsätta växa, framförallt är det
åldersgrupperna äldre samt barn och unga som ökar. Det innebär att de kommunala
verksamheterna ska erbjuda service till ett växande antal invånare, samtidigt som
försörjningskvoten3 ökar.
Kommunens organisation ger förutsättningar att generera samordningsvinster för
verksamheterna då alla arbetar för samma nämnd - kommunstyrelsen.
Nationell lagstiftning och styrande beslut
Kommunallagen reglerar stora delar av kommunernas verksamhet. Den ska ge ett stabilt
ramverk, goda förutsättningar för den lokala demokratin och bidra till ett fungerande samspel
mellan förtroendevalda och tjänstemän. Medborgarna och samhället i övrigt ska ges goda
möjligheter att följa och granska arbetet i kommunerna.
Förvaltningslagen ger en grundläggande struktur för kontakterna mellan myndigheter och
enskilda vid ärendehandläggning. Lagens främsta syfte är att värna medborgarnas
rättssäkerhet när de har med förvaltningsmyndigheter att göra.
Under 2020 ska en ny Regional utvecklingsstrategin (RUS) utarbetats. Den är en långsiktig
strategi som handlar om hur organisationen Region Uppsala vill möta framtidens utmaningar
och utveckla det geografiska området Uppsala län tillsammans med Tierps kommun och
övriga kommuner i länet. Syftet är att tillsammans kunna skapa bästa möjliga förutsättningar
för invånarna att leva ett gott liv i en nyskapande kunskapsregion med internationell lyskraft.
Demokrati och inflytande
Det politiska uppdraget är tvådelat, dels som ”serviceaktör” och dels som ”demokratiaktör”.
Som serviceaktör tar politiken ansvar för att kommunen uppfyller sitt uppdrag enligt lag och
att medborgarna ges den service och de tjänster de har rätt till.
Att vara demokratiaktör innebär att skapa förståelse för kommunens uppdrag. Dels att ta
ansvar för helheten och för att prioritera de gemensamma resurserna. Dels att medborgare,
föreningar, företag och de som arbetar i kommunen ges möjlighet till insyn och inflytande
över kommunens utveckling. Det handlar om ett aktivt samspel där alla ska ges möjlighet att
3

Försörjningskvoten visar hur många de som är i arbetsför ålder försörjer av kommunens totala befolkning.

16 av 121
1024

vara en aktiv medspelare i samhällsutvecklingen. Transparens, dialog och inflytande är
viktiga delar.
Under kommunfullmäktige finns en särskild demokratiberedning. Beredningen arbetar för att
utveckla och öka dialogen med kommunens medborgare. Beredningen ska också verka för
ökat politiskt engagemang med förbättrad representativitet och mångfald i kommunens
styrande organ. Kommunen har olika former för kontinuerligt inflytande och dialog, till
exempel brukarråd, allmänhetens frågestund i kommunfullmäktige och synpunktshantering.
Genom kommunens riktlinjer för medborgardialog ges förutsättningar för medborgarnas
delaktighet, inflytande och medskapande. Möjlighet att påverka beslut som rör våra
levnadsförhållanden är en demokratisk rättighet.
Styrmodell
Kommunens styrmodell arbetades om under 2019. Den nya modellen bygger på målstyrning
och ett tillitsbaserat förhållningssätt. Stor vikt har lagts på medborgarnas insyn i och förståelse
för kommunens verksamheter. Utformningen av budgetdokumentet är ett led i det.
Budgetdokumentets utformning möjliggör också en harmonisering med FN:s antagna
hållbarhetsmål, Agenda 2030, och regionala mål.
Intern styrning och kontroll är en del av ekonomi- och verksamhetsstyrningen och syftar till
att hjälpa kommunstyrelsen och kommunledningen att säkerställa att de mål som
kommunfullmäktige har beslutat om uppnås, att intern och extern rapporteringen är tillförlitlig
och att såväl lokala som nationella bestämmelser följs.
Kommunstyrelsen har beslutat att kommunen ska arbeta med tillitsbaserad styrning.
Tillitsbaserat förhållningssätt i styrning syftar till att skapa och vidmakthålla en känsla av tillit
och förtroende mellan chefer, mellan medarbetare och mellan chefer och medarbetare. Som
organisationskultur innebär det att det finns en allmän respekt och tilltro till den enskilde
chefens eller medarbetarens professionella kunskap, integritet och förmåga till att utföra sina
arbetsuppgifter utan omfattande översyn.
Ett tillitsbaserat förhållningssätt förutsätter att det finns en känsla av gemensamt syfte för
organisationen – ett gemensamt ställningstagande till varför kommunen behövs i samhället –
där alla upplever att de bidrar, är värderade, är uppskattade, och att de får utrymme att fatta
egna beslut inom de ramar som fastställts genom lag och andra bestämmelser.
Tillitsbaserat förhållningssätt i styrning innebär inte att verksamhet är befriad från all form av
uppföljning och kontroll. Till viss del är uppföljning och kontroll, så länge den är på en rimlig
nivå och utformad på ett nyttigt sätt, en förutsättning för att skapa tillit i en stor organisation.
Uppföljningar och kontroller blir i detta sammanhang ett instrument för lärande, utveckling
och för att kommunicera syftet med verksamheten.
Krisberedskap
En kris är en händelse som drabbar många människor och stora delar av samhället. Kriser
uppstår ofta oväntat och utan förvarning, det är därför viktigt att bygga upp en god beredskap.
Alla berörda aktörer behöver ha en god uppfattning om sin egen roll och ansvar, samt
kunskaper och färdigheter i att hantera information, samverka, fatta beslut och kommunicera.
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Under 2019 deltog Tierps kommun i övning Havsörn som var en kärnkraftsövning med
omfattande samhällsstörningar, informationspåverkan och inslag av allvarliga antagonistiska
handlingar. Covid-19 har aktualiserat behovet av en ökad krisberedskap och förmåga att
hantera extrema situationer och kriser i kommunen framöver.
Kommunerna står starka tillsammans
Tierps kommun samverkar redan idag med andra kommuner. Dels för att uppnå samordningsvinster, men även för att skapa förutsättningar för de mindre kommunerna att såväl
tillhandahålla som attrahera spetskompetens. Tierp är idag värdkommun för en IT-nämnd och
en Lönenämnd och samverkar med andra kommuner i en gemensam Överförmyndarnämnd
och en Räddningsnämnd där Uppsala är värdkommun. Ytterligare samverkan utreds och
planeras mellan kommunerna för att möta kommande utmaningar. Inte minst de demografiska
utmaningarna gör att samverkan är nödvändig för att klara ekonomin framöver.
Kommunstyrelsen beslutade i mars 2020 att ställa sig bakom ambitionen att skapa större nytta
för medborgarna genom ökad samverkan inom Uppsala län. Ambitionen är att kommunerna
Tierp, Älvkarleby, Enköping, Knivsta, Heby, Östhammar och Håbo, gemensamt ska
genomföra en första bred förstudie angående möjligheterna att samverka mer kring olika
kommunala uppdrag.
Effektiv organisationsstruktur
Sedan år 2007 arbetar Tierp i en organisationsmodell där kommunstyrelsen är ansvarig nämnd
för kommunens verksamheter. Idag finns fyra verksamhetsutskott under kommunstyrelsen,
utskottet för Barn och unga, utskottet för Arbete och omsorg och utskottet för
Samhällsbyggnad som bereder ärenden inom sina områden, samt kommunstyrelsens
arbetsutskott. Under kommunstyrelsens arbetsutskott ligger verksamhetsansvar då det gäller
näringsliv samt kultur och fritid.
Organisationsmodellen ger förutsättningar att generera samordningsvinster för
verksamheterna då alla arbetar under samma nämnd (se bilaga 2).
Varumärket Tierp
Tierps kommun har en rik historia som vi ska synliggöra för att lyfta och utveckla bilden av
kommunen, dess verksamheter och geografiska område. Kommunen arbetar med en
gemensam varumärkesplattform som tar vara på både historien och de framtida möjligheterna
som finns. På grund av corona har dock det arbete med varumärkesplattformen som
planerades 2020 inte kunnat genomföras. Arbetet kommer genomföras när omständigheterna
så tillåter. Varumärkesplattformen ska användas vid såväl marknadsföring som rekryteringar.
Digitalisering
Samhällets digitalisering medför att medborgare och företag ställer högre krav på
tillgänglighet, delaktighet och service. Att ta tillvara digitaliseringens möjligheter är ett sätt
för kommunen att effektivisera verksamheten. Digitalisering är inte en IT-fråga utan handlar
framförallt om verksamhetsutveckling och ett förändrat arbetssätt. Ett flertal e-tjänster har
utformats och flera planeras.
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Covid-19-pandemin fungerar som en katalysator för ökad digitalisering i samhället. Det ställs
krav på digitala verktyg och plattformar för att kunna hålla verksamheter igång under
pandemin. Till exempel plattformar för distansundervisning för gymnasieelever, samt intern
och extern kommunikation. Pandemin påskyndar den digitala omställningen och medför ökad
acceptans för digitala möten även i framtiden.
Att samarbeta med andra, dra nytta av varandras erfarenheter och samutnyttja resurser är
viktigt för att få ett ökat mervärde och för att driva ett effektivt digitaliseringsarbete. Därför
har en samverkansmodell tagits fram gemensamt med Älvkarleby, Östhammar, Knivsta och
Heby kommun. Modellen strukturerar upp digitaliseringsarbetet och möjliggör ett ökat
samarbete mellan kommunerna.
En viktig del i digitaliseringen är övergången till E-arkiv (digital förvaring av handlingar).
Dels för att spara utrymme, men även för att underlätta den administrativa hanteringen av
handlingar. En kartläggning och analys är genomförd och förberedelserna har gått in i ett
fördjupat arbete som ska leda fram till ställningstagande om lösning.
Upphandling
Under 2019 annonserades upphandlingar till ett värde av cirka 150 miljoner. Kommunen har
arbetat upp en kvalitetssäkrad upphandlingsprocess för kommunkoncernens totala behov av
varor och tjänster. Det innebär att all anskaffning sker enligt gällande regler, att utbildningar
hålls löpande och att företag bjuds in till informationsträffar.
Med syfte att tillsammans nyttja resurser och volymer så effektivt som möjligt finns det sedan
lång tid tillbaka en samverkan mellan kommunerna i Uppsala län kring genomförande av
upphandlingar men även för vidareutbildning av upphandlare.
Mål
Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen
Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling,
tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla samt bygga upp effektiva, och
inkluderande institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer.
Delmål för Tierps kommun:
16.1 Medborgarnas delaktighet i kommunens verksamhet och utveckling ska öka.
16.2 Kommunens verksamheter ska vara effektiva, transparanta och rättssäkra.
16.3 Antal hushåll och verksamheter som är anslutna till snabbt och kapacitetsstarkt
bredband ska öka.
16.4 Kommunkoncernens ekonomi ska vara långsiktigt hållbar.
16.5 Kommunens soliditet ska inte vara lägre än 40 procent och inte minska fler år
än två år i rad.
Mål 17 Genomförande och globalt partnerskap
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Stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar
utveckling.

Delmål för Tierps kommun:
17.1 Kommunens samverkan och partnerskap med andra kommuner, Region
Uppsala, företag och civilsamhälle ska öka.
17.2 Kommunens upphandlingar ska genomföras på ett sätt som bidrar positivt till
Agenda 2030 även utanför kommunens gränser.
17.3 Tilliten bland kommunens invånare ska öka.
Särskilda uppdrag
Särskilda uppdrag för verksamhetsområden under kommunstyrelsen:
6.1.a

Medborgardialog ska genomföras för att öka delaktigheten och medskapandet för
kommunens invånare inför alla större utvecklingsförändringar. Kommunen ska främja
lokalt engagemang för lokal utveckling på samtliga orter/områden i kommunen
6.1.c Digitaliseringstakten inom kommunens verksamheter ska öka för att uppnå bättre
service gentemot medborgare, verksamhetseffektivisering samt ge möjligheter för nya
servicelösningar.
6.1.g Den mat som serveras i kommunens verksamheter ska vara god och näringsrik.
Upphandlingarna ska utformas så att lokala livsmedelsproducenter ges goda
förutsättningar att kunna bli leverantörer och andelen ekologisk mat ska öka.
6.1.h Se över menyer och metoder för att minska på matsvinnet ytterligare och öka
nöjdheten med maten inom alla verksamheter utifrån föregående års nivå.
6.1.i Inrättande av visselblåsarfunktion
6.1.j Intensifierat effektiviseringsarbete inom hela kommunkoncernen för att resurserna ska
räcka till mer, generera kvalitetshöjningar samt öka organisationens robusthet såväl
ekonomiskt som organisatoriskt.
Samt uppdrag finansierade av statens tillskjutna tillfälliga medel i de generella
statsbidragen för år 2021 och år 2022.
6.1.k.x Inrätta generella KS-medel under kommundirektören som enbart kan tas i anspråk
efter särskilt beslut i kommunstyrelsen under året. De generella KS-medlen är avsedda
att under 2021 och 2022 användas till att dämpa negativa effekter som tillkommer
under året orsakade av den pågående pandemin (exempelvis skattebortfall, ökad
arbetslöshet och ökade kostnader för försörjningsstöd) som inte täcks upp av statliga
medel.
6.1.l.x Inrätta samverkansmedel som under 2021 används till att möjliggöra samverkan med
kommuner och regionen för att minska sårbarheten och på sikt spara resurser. I detta
ingår uppstart och utveckling av ytterligare samverkansområden eller uppbyggnad av
gemensam infrastruktur/system för att ta bort identifierade hinder för samverkan inom
exempelvis C-tillsammans.
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Avsnitt 6.2 Barnomsorg och utbildning
Utvecklingsförutsättningar
År 2019 hade kommunen 3434 barn och elever i förskola och grundskola. Antalet elever har
ökat de senaste tre åren och trenden ser ut att fortsätta vilket för med sig behov av långsiktigt
hållbara strategier gällande lokaltillgång och lokalutnyttjande. Antalet elever i
gymnasieskolan har minskat de senaste åren och var 553 elever år 2019 och i
vuxenutbildningen var 567 personer inskrivna.
I Tierps kommun omfattar utbildningsområdet barnomsorg, förskola, förskoleklass,
grundskola, fritidshem, fritidsklubb, gymnasieskola, grund- och gymnasiesärskola, kommunal
vuxenutbildning (Yrkesvux), särskild utbildning för vuxna (Lärvux) och utbildning i svenska
för invandrare (SFI). Kommunen har arton förskolor, elva grundskolor, en gymnasieskola
med ungdomsgymnasium samt vuxenutbildning.
Elevstatistik

2018

2019

2020

SCBs årliga statistik per
oktober

SCBs årliga statistik per
oktober

(Statistik blir tillgänglig 15
okt)

Förskola och
pedagogisk
omsorg

1083 (kommunal
förskola)
10 (kommunal
pedagogisk omsorg)
32 (fristående pedagogisk
omsorg)

1110 (kommunal
förskola)
6 (kommunal
pedagogisk omsorg)
26 (fristående
pedagogisk omsorg)

Grundskola

2253 (förskoleklass
inkluderade), varav 934
elever i fritidshem

2262 (inklusive
förskoleklass), varav
943 i fritidshem och 57 i
fritidsklubb

Grundsärskola
och
träningssärskola

26

30

Gymnasium

575

553

Gymnasiesärskola

18

19

Vuxenutbildning

573

567

Tabell 5: Elevantal i Tierps kommuns skolor. Källa: SCB

Nationell lagstiftning och styrande beslut
All utbildning vilar på skollagen och de olika förordningarna för förskola, grundskola,
gymnasium och vuxenutbildning. Tierps kommun följer de allmänna råden som är
rekommendationer om hur pedagogisk omsorg, förskolor, skolor och vuxenutbildningen bör
tillämpa lagar och regler.
Huvudmän har möjlighet att söka riktade statsbidrag för att skapa bättre förutsättningar att
arbeta med skolutvecklingsfrågor och stödja barns och elevers lärande och utveckling. Tierps
kommun har i dagsläget cirka 70 olika statsbidrag inom ett stort antal områden.
Tierps kommun arbetar med en modell som initierats av skolverket och som kallas
Samverkan för bästa förskola/skola och som syftar till att förbättra elevers resultat och öka
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likvärdighet inom och mellan förskolor/skolor. Samtliga förskolor och grundskolor i
kommunen ingår i arbetet som engagerar all personal i utvecklingsarbetet.
Förskola
Antalet barn i förskolan har ökat de senaste åren och trenden ser ut att fortsätta. Antal barn per
heltidstjänst var 5,8 år 2019, att jämföra med rikssnittet på 5,2. Andel heltidsanställda med
förskollärarlegitimation år 2019 var 42 procent, att jämföra med rikssnittet på 41 procent.
Förskolan är hänvisad att bedriva en stor del av sin verksamhet i tillfälliga lokaler och
investeringsbehovet är därför stort. De planerade nybyggnationerna i kommunen ställer också
krav på ett ökat antal förskoleplatser i centralorten och Örbyhus.
Den pedagogiska kvaliteten i förskolan är god. Kommunens vårdnadshavarenkät och
personalenkät visar på mycket goda resultat när det handlar om utbildningen i fråga om
omsorg, utveckling och lärande samt normer och värden. Utvecklingsområden handlar om
frågor kring övergång och samverkan mellan förskola och skola. Förskolan deltar också i
”Samverkan för bästa förskola”.
I förskolan är kostnaderna per inskrivet barn fortfarande under rikssnitt. Kommunen har dock
ökat tilldelningen till förskolan under de senaste åren, då barnantalet under perioden har ökat.
Grundskola och gymnasium
Kunskapsresultaten i Tierps kommun är låga. De varierar mellan skolor även med hänsyn
tagen till socioekonomiska förutsättningar. Därför krävs insatser över tid som syftar till att
stärka likvärdigheten och höja kunskapsresultaten. Hela grundskolan arbetar med satsningen
”Samverkan för bästa skola”, en modell framtagen av Skolverket. Utvecklingsarbetet sker i
nära samverkan med såväl Skolverket som Uppsala universitet.
De totala elevkostnaderna samt de andelar som utgör undervisningskostnader och kostnader
för elevhälsa ligger under rikssnitt inom grundskolan. Den största skillnaden sett i en
riksjämförelse finns att hitta i den del som berör undervisning. Under planperioden är
ambitionen att vända denna trend i syfte att nå en likvärdig skola.
För att hjälpa elever med låg skolnärvaro är samarbetet i samverkan kring barn i Tierp
(SAMBAT) viktigt. Där samarbetar skola, Individ och familjeomsorg, Kultur och Fritid med
elev och vårdnadshavare. Tack vare arbetet som drivits av Högbergsskolan via ”Trygg
övergång” har man kunnat fånga upp många elever med hög frånvaro i grundskolan.
Kommunens gymnasieskola har ett brett programutbud som ger våra elever goda möjligheter
att kunna välja det program som de önskar. Samarbetet mellan ungdomsgymnasiet och
vuxenutbildningen är en viktig förutsättning för att kunna behålla program trots få sökande.
Teknik- och vårdcollege är viktiga forum för att säkerställa att utbildningen motsvarar
arbetsgivarnas krav på våra elever. Andelen elever som är folkbokförda i kommunen och som
väljer att studera på kommunens gymnasieskola var år 2019 cirka 58 procent.
Under 2019 tog 63,8 procent av eleverna i gymnasieskolan examen inom 3 eller 4 år. Detta
resultat ligger något under det förväntade med hänsyn tagen till socioekonomiska faktorer.
Gymnasieskolan arbetar med ett systematiskt kvalitetsarbete med inriktning på värdegrund
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och delaktighet. Ett prioriterat område är arbetet med ökad elevnärvaro. Insatserna syftar till
att ytterligare höja kvaliteten på utbildningen så att andelen elever med examen ökar.
Kommunens största utmaning handlar om att höja måluppfyllelsen, öka andelen elever som
lämnar gymnasieskolan med en examen samt se till att skolan i kommunen blir likvärdig för
alla elever. Planerade insatser för att lyckas med detta är kompetensutvecklingsinsatser för
chefer och personal, utvecklande av ett nytt systematiskt kvalitetsarbete samt olika lokala
skolanknutna åtgärder framtagna inom processarbetet ”Samverkan för bästa skola” inom
grundskolan.
Vuxenutbildning och matchning mot kompetensbehov
Inom vuxenutbildningen i Tierp erbjuds studier på grundläggande och gymnasial nivå,
Yrkesvux, SFI, samt Särvux. Antalet studerande var 567 under år 2019. Samtliga
utbildningsformer erbjuds även som distansstudier genom en extern aktör. Vuxenutbildningen
är en arbetsmarknadsåtgärd för att minska utanförskap och rusta människor till arbete.
Den statliga styrningen av Yrkesvux, genom riktade statsbidrag, har sedan år 2017 drivit på
för ett utökat regionalt samarbete i planering och genomförande av yrkesutbildningar för
vuxna. En kartläggning över arbetskraftsbehovet i Tierps kommun visar på arbetskraftbrist
inom framför allt tre områden: vården, barnomsorgen och industrin. Här bedrivs utbildningar
både inom vuxenutbildningen och gymnasiet. Det pågår också ett samarbete inom
lärlingsutbildningar, för att kunna matcha mindre arbetsgivares efterfrågan.
En kombination av studier på SFI och en yrkesutbildning erbjuds inom Barn och fritid, Vård
och omsorg samt inom Industriprogrammet. Dessa utbildningar ska möta arbetsgivarnas
efterfrågan, samt korta utbildningstiden för elever inom SFI.
För att kunna kombinera arbete och studier erbjuds särskilda så kallade flexutbildningar inom
vård och omsorg. Under 2020 utökas detta till fler utbildningar.
Trygghet och hälsa
Barns, elevers och vuxnas upplevelser av trygghet och trivsel är viktiga förutsättningar för
lärande, hälsa och välbefinnande. Ett förebyggande och främjande elevhälsoarbete är ett
högprioriterat område. Resultat på Skolinspektionsenkäter, centrala trygghetsundersökningar
samt den riksomfattande undersökningen Liv-Hälsa-Ung visar att grundskolan behöver
utveckla arbetet med likabehandlingsfrågor.
Tierp har nolltolerans mot mobbing. Alla incidenter ska utredas, rapporteras, dokumenteras,
åtgärdas och följas upp. Ett viktigt samarbete mellan olika professioner inom utbildning,
socialtjänst och kultur och fritidsverksamhet sker i forumet SamBat (Samverkan för Barn i
Tierp), där man övergripande utifrån olika perspektiv arbetar förebyggande kring barns och
ungas förutsättningar i Tierps Kommun.
Det främjande arbetet för psykisk hälsa ställer stora krav på kompetensen inom samtliga
skolformer och därför är behovet av en elevhälsa med samtliga professioner viktig.
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Digitalisering
Ett viktigt mål i grundskolans läroplan är att våra elever ska förberedas för det digitala
samhälle som de ska verka i. Digitaliseringen i skolan innebär stora möjligheter samtidigt som
det ställer krav på en god tillgång till digitala enheter och digitala system.
Kompetensutvecklingsinsatser genomförs för chefer där begreppet digitalisering definieras
och där ledarskapsstrategier för att leda digitalt lärande diskuteras. Mål är att förbättra
infrastruktur, arbetssätt, förhållningssätt, lärmiljöer och organisation för att möjliggöra elevers
och personals digitala lärande och kompetensutveckling. Alla som arbetar inom förskolan och
skolan ska få bra förutsättningar för att utveckla sin förståelse för digitaliseringens
möjligheter och utmaningar.
Kompetensförsörjning
Tillgången till legitimerade pedagoger är låg i förskola och grundskola. Inom förskolan är
andelen heltidstjänster med förskollärarexamen 42 procent och inom grundskolan är andelen
heltidstjänster med lärarlegitimation och behörighet i det ämne man undervisar 60,7 procent.
För att möta detta och framtida behov arbetar vi aktivt med kompetensutveckling, exempelvis
uppdragsutbildningar för att öka andelen legitimerade pedagoger eller genom att bevilja
studier inom Lärarlyftet. Försök kommer att göras för att ta in andra yrkeskategorier i skolan.
Genom förändrat stöd till lärare exempelvis genom lärarassistenter, administrativt stöd och
elevstödjande funktioner kan lärararbetet effektiviseras.
Mål
Mål 4 God utbildning för alla
Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja
livslångt lärande för alla.

Delmål för Tierps kommun:
4.1
Alla barn ska ha tillgång till förskola av god kvalitet som ger omvårdnad och
förbereder dem för att börja grundskolan.
4.2
Alla barn ska erbjudas en likvärdig grundskola av god kvalitet som leder till
relevanta och ändamålsenliga kunskaper.
4.4
Säkerställ skolornas tillgång till närliggande naturmiljöer för
utomhuspedagogik
4.6
Andelen behöriga till gymnasieskolans yrkes- eller högskoleförberedande
program ska öka på kommunens samtliga högstadieskolor
Mål 5 Jämställdhet
Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt.
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Delmål för Tierps kommun:
5.1
Kommunens verksamheter ska planeras utifrån både kvinnor och mäns,
flickors och pojkars behov och resurser ska fördelas likvärdigt mellan könen
5.2
Alla vuxna och barn ska bemötas utan diskriminering och utan stereotypa
föreställningar om kön.

Mål 10 Minskad ojämlikhet
Minska ojämlikheten inom och mellan länder.

Delmål för Tierps kommun:
10.1 Verka för att alla barn och vuxna i utbildningsverksamheterna, oavsett ålder,
kön, funktionsnedsättning, etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk eller
annan ställning ska behandlas lika.
Särskilda uppdrag
Särskilda uppdrag för verksamhetsområden under kommunstyrelsen:
6.2.a
6.2.b
6.2.c
6.2.d

6.2.e
6.2.f
6.2.g
6.2.i

6.2.j
6.2.k
6.2.l
6.2.m

Dagens skolstruktur i form av skol- och förskoleverksamhet på nuvarande orter ska
bibehållas och insatserna för en likvärdig skola ska öka.
Fokus på tidiga insatser och förebyggande arbete för högre resultat.
Snabbare vägar till arbete för vuxna genom praktikplatser varvat med SFI redan från
början. Utveckla SFI och yrkes SFI för bättre resultat.
Regional samverkan inom gymnasie- och vuxenutbildningen för bättre matchning mot
arbetsmarknad och resurseffektivare verksamhet. Ökad samverkan mellan utbildning
näringsliv och de offentliga arbetsgivarna och se mer UF-företagande.
lärlingsutbildningar samt utveckla teknik- respektive vård och omsorgscollege.
I samverkan med arbetsgivare inom Industri och Vård- och omsorg undersöka
möjligheten att anordna Yrkeshögskoleutbildningar (YH) inom respektive bransch.
Pedagogisk omsorg ska erbjudas som ett alternativ.
Utredning av fritidshemsverksamheten i Tierp med syfte att hitta en form som når
lagstadgad nivå samt använder resurser på bästa vis.
Sammanställa och synliggöra den statistik som redan finns i syfte att tydliggöra och
stötta det systematiska kvalitetsutvecklingsarbetet samt vidta riktade insatser för att
förbättra elevernas måluppfyllelse och öka likvärdigheten inom skolan.
Stärka det förebyggande elevhälsoarbetet.
I Kyrkbyn ska skolverksamheten återupptas i samma omfattning som tidigare.
Ny förskola i Söderfors ska beställas under 2021. Dyra paviljonger avvecklas då nya
lokaler är på plats. Solgläntan avyttras eftersom nya lokaler kommer byggas.
Ny förskola i Skärplinge ska projekteras och beställas med hänsyn till beslut fattade
avseende organisationsutredningen och medborgardialogsprocessen runt
skolsituationen i Skärplinge och Hållnäs. Befintliga lokaler säljs/återgår till
lägenheter/återlämnas till skolan
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6.2.n Nya förskolelokaler på Vallskogatomten upphandlas inklusive förvaltning och städ.
Storlek upphandlas utifrån hänsyn till kommunens egna behov och storlek på
fristående pedagogisk omsorgs- och förskoleetablering på orten. TKAB ska vid
upphandling sälja tomten till vinnande anbudsgivare till det pris TKAB inför
upphandling begär inklusive täckning för tidigare projektering. Paviljonger avvecklas
då nya lokaler är på plats.
6.2.o Genomlysning av samordningsvinster i planering av skolskjuts- och fritidsverksamhet,
genomförs under 2021.
6.2.p Avgiften för pedagogisk lunch tas bort. Finansieras inom befintlig ram.
6.2.q Bred satsning för att höja resultaten såväl för dem som riskerar missa målen som för
dem som vill nå högsta betyg. Statliga medel som ges för lovskola matchas upp
tillsammans med andra insatser utöver ordinarie undervisning. 2 400 tkr avsätts till
detta under 2021, satsningen utvärderas och de delar som fallit väl ut utvecklas vidare
och finns med i den kommande beredningen för implementering i ordinarie
verksamhet.
6.2.r Införande av digitala enheter i grundskolan enligt ett-till-ett.
Samt uppdrag finansierade av statens tillskjutna tillfälliga medel i de generella
statsbidragen för år 2021 och år 2022.
6.2.s.x Skolmedel ska under 2021 användas till inköp av utrustning och enheter för att
möjliggöra ett-till-ett digitalisering som svarar upp mot de behov skolan flaggat för
som är kopplade till exempelvis genomförandet av nationella prov och moderna
läromedel. Ett-till-ett digitaliseringen är också ett led i att bygga ett robustare
samhälle. Inte minst under pandemin där gymnasieskolorna var stängda märktes
vikten av att kunna bedriva undervisning vid behov på distans.
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Avsnitt 6.3 Bo, trafik och miljö
Utvecklingsförutsättningar
Tierps kommuns folkningsmängd har ökat under de senaste åren. Inflyttning är den
bidragande orsaken till den ökade folkmängden då födelseöverskottet under samma period
varit negativ.
Den ökade befolkningsmängden samt en befolkningsprognos som visar fortsatt tillväxt
innebär en ökad efterfrågan på bostäder samt kommunal verksamhet och service.
Den ökade befolkningsmängden ställer även krav på infrastruktur som gynnar effektiva och
fossilfria transporter och att samhällsexpansionen är hållbar.
Utbyggnad av infrastruktur ställer höga krav på upphandlingar av utförande tjänster för att
erhålla hög kvalitet till fördelaktig kostnad. Tierps kommun kommer fortsätta att använda sig
av dynamiska inköpssystem för infrastrukturarbeten, detta för att skapa goda möjligheter för
mindre och lokala leverantörer att delta i upphandlingar.
Nationell lagstiftning och styrande beslut
En stor del av området handlar om myndighetsutövning och är därmed lagstyrande inom t.ex.
samhällsplanering, byggnation, miljö, livsmedel samt alkohol och tobak.
Området berörs av Regional utvecklingsstrategi Uppsala län (RUS) och dess målsättningar
om att bidra till en växande region och en hållbar utveckling.
Hållbart samhälle
För att nå ett klimatsmart samhälle måste kommunens samhällsplanering ha ett starkt fokus på
att skapa förutsättningar för effektiva och fossilfria transporter. Det handlar om att prioritera
nya bostads- och verksamhetsområden i kollektivtrafiknära lägen, verka för säkra skolvägar
och genom att verka för att tillgången till förnybara drivmedel inom kommunen ökar,
exempelvis via en publik biogastankstation liksom el-laddstationer i hela kommunen.
Kommunen ska även ställa miljökrav vid upphandlingar, på exploatörer vid markanvisningar
och på de kommunala bolagen via ägardirektiv och genom det gemensamma arbetet kring
avfall och VA-planerna. Detaljplanering av befintliga och nya områden ska motsvara de
hållbara aspekterna och kraven. Vid all planering ska lösningar som främjar resurseffektivitet
eftersträvas.
Hållbara samhällen och tätorter kräver fungerande grön infrastruktur och spridningsvägar för
djur och växter, och detta ska vara en integrerad del av samhällsplaneringen. Varierade
grönområden och skyddad natur skapar högre motståndskraft mot klimatförändringarna och
förser invånarna med flertalet ekosystemtjänster, bland annat luftrening, dagvattenhantering
och svalka vid värmeböljor.
Enligt Tierps kommuns Naturvårdspolicy ska det finnas god tillgång till en rik och varierad
natur med goda förutsättningar för friluftsliv och rekreation. I ett samhälle där arbetstakten
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blir allt högre är det viktigt med natur och grönområden som har hög tillgänglighet då dessa är
viktiga för en god folkhälsa.
Ny översiktsplan
Kommunfullmäktige beslutade hösten 2018 att utarbeta en ny översiktsplan. Arbetet har en
särskild beredningsgrupp som tillsatts av kommunfullmäktige. Beredningen har genomfört
medborgardialoger på flera orter för att fånga upp medborgarnas kunskap och intressen inom
det geografiska området. Arbetet har fortsatt under 2020 med fler samråd utifrån alla
synpunkter och idéer som kommit in, och arbetet ska sedan slutföras under 2021.
Samverkan och kompetensförsörjning
Den kompetens och kapacitet som är kopplat till myndighetsutövande, såsom bygglov,
serveringstillstånd eller miljötillsyn, är högt efterfrågad på arbetsmarknaden. Det finns en risk
för högre personalomsättning än normalt vilket innebär kapacitetsförluster under vissa
perioder. Konsekvensen är längre ledtider för myndighetsärenden samt sämre tillgänglighet
för medborgare, verksamheter och företag.
Utvärdering av samverkansgrader kommer genomföras med närliggande mindre kommuner
för att eventuellt ingå i en gemensam förvaltning. Fördelar med en sådan förvaltning skulle
kunna vara att samla viktig kompetens, skapa flera karriärvägar och få en högre grad av
effektivitet och specialisering, och därigenom nå en ökad attraktivitet som arbetsgivare.
Mål
Mål 6 Rent vatten och sanitet
Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för
alla.

Delmål för Tierps kommun:
6.1
Förbättra vattenkvaliteten genom att minska föroreningar, stoppa dumpning
och minimera utsläpp av farliga kemikalier och material.
6.2
Effektivisera vattenanvändningen inom alla sektorer samt säkerställ en hållbar
försörjning av sötvatten för att förebygga vattenbrist och låga
grundvattennivåer.
6.3
Verka för att återställa de vattenrelaterade ekosystemen, däribland våtmarker,
floder och sjöar.

Mål 7 Hållbar energi för alla
Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern
energi för alla.
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Delmål för Tierps kommun:
7.1
Öka andelen förnybar energi i den kommunala energimixen och underlätta
införandet av småskaliga energilösningar.
7.2
Minska kommunens energiförbrukning, bland annat genom
energieffektivisering.
Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar
industrialisering samt främja innovation.
Delmål för Tierps kommun:
9.1
Bygga ut en tillförlitlig och hållbar infrastruktur, där kollektivtrafik och olika
mobilitetslösningar är en naturlig del, för att stödja ekonomisk utveckling och
människors välbefinnande.
9.2
Genom upphandling styra mot renare och smartare teknik.

Mål 10 Minskad ojämlikhet
Minska ojämlikheten inom och mellan länder.

Delmål för Tierps kommun:
10.8 Kommunens fysiska planering ska verka för att socioekonomisk segregation
motverkas.

Mål 11 Hållbara städer och samhällen
Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och
hållbara.
Delmål för Tierps kommun:
11.1 Verka för till fullgoda och ekonomiskt överkomliga bostäder för alla.
11.2 Kommunen ska ha planberedskap för 300 bostäder per år. Fokus ska vara att
planera i kollektivtrafiknära lägen.
11.3 Skapa inkluderande tätortsmiljöer som erbjuder god tillgång till grönområden
och offentliga platser och som ger möjlighet att ta sig fram säkert som gångoch cykeltrafikant.
11.6 Ett gott utbud av offentlig och kommersiell service med hög kvalitet och
tillgänglighet i hela kommunen.
Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion
Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.
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Delmål för Tierps kommun:
12.1 Minska mängden avfall genom åtgärder för att förebygga, minska, återanvända
och återvinna avfall.
12.2 Matsvinnet ska minska.
12.3 Kommunens upphandlingar ska främja hållbar produktion och stimulera en
cirkulär ekonomi.
Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna
Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess
konsekvenser.
Delmål för Tierps kommun:
13.1 Senast år 2045 ska kommunen inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser.
13.2 Klimatanpassa den fysiska planeringen för att begränsa klimatpåverkan och
minska sårbarheten vid ett förändrat klimat.
13.3 Kommunens och kommunkoncernens transporter ska vara fossilfria till
år 2030.
Mål 14 Hav och marina resurser
Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för en
hållbar utveckling.
Delmål för Tierps kommun:
14.1 Förebygg och minska alla slags föroreningar i havet, i synnerhet från
landbaserad verksamhet, såsom marint skräp och tillförsel av näringsämnen.
14.2 Förvalta och skydda marina och kustnära ekosystem på ett hållbart sätt.
14.3 Verka för stärkta populationer av fisk och andra vattenanknutna arter, bland
annat genom åtgärder som förstärker fiskrekryteringen vid kusten.
Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald
Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem,
hållbart bruka skogar, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda
förlusten av biologisk mångfald.
Delmål för Tierps kommun:
15.1 Integrera stadsgrönska och ekosystemtjänster vid planering, byggande och
förvaltning i kommunens orter.
15.2 Bevara biologisk mångfald och säkerställ att värdefulla naturmiljöer får
adekvat skydd och vårdas ur ett framtidsperspektiv.
15.3 Vidta åtgärder för att stärka ekosystemtjänster och motverka minskning av
biologisk mångfald och spridning av invasiva arter på kommunägd mark.
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Särskilda uppdrag
Särskilda uppdrag för verksamhetsområden under kommunstyrelsen:
6.3.a

Kommunens resepolicy ska revideras i syfte att minska behovet av resande och minska
tjänsteresornas klimatpåverkan. Klimatpåverkan vid tjänsteresor ska mätas och system
med klimatkompensation alternativt klimatväxling ska införas.
6.3.b Vid upphandling ska krav ställas på ökande andel fossilfria bränslen, för att nå
fossilfria transporter till år 2030. Kommunen ska även främja lösningar som
underlättar för privatpersoner att nå effektiva och fossilfria transporter.
6.3.c Källsortering av avfall ska införas i kommunens samtliga verksamheter.
6.3.e Kommunen ska verka för att kommuninvånare och kommunens företagare har den
information och medvetenhet som behövs för att göra medvetna val som främjar
hållbar utveckling.
6.3.f Införande av ersättning för cesiumprovtagning av vildsvin som ej uppfyller nivåerna
för tjänlighet.
6.3.g Genomgång av hyreskontrakt inom bostadsbeståndet för att om möjligt tillgodose
behov inom kommunens egna verksamhetslokaler för att effektivisera
lokalutnyttjandet och möta bostadsefterfrågan.
6.3.h Området södra villorna i Siggbo trädgårdsstad läggs ut på anbud under 2021 inför
tecknande av exploateringsavtal för att hålla nere kommunens belåningsgrad och öka
näringslivets medverkan i exploatering av området.
6.3.i Utreda möjligheterna för ytterligare delområden inom Siggbo trädgårdsstad att hantera
via exploateringsavtal.
6.3.j Under 2021 påbörja arbetet med att ta fram en Mobilitetsplan (plan för ett hållbart
rese- och transportsystem) för Tierps kommun.
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Avsnitt 6.4 Kultur, fritid och friluftsliv
Utvecklingsförutsättningar
Kultur, fritid och friluftsliv är en av grundstenarna i ett väl fungerande samhälle som bidrar
till att vidga människors vyer och skapa förståelse för andras perspektiv. Tierps kommun har
ett gott samarbete med länets institutioner, fria kulturskapare, civilsamhälle och näringsliv.
Internationella utblickar, utbyten och samarbeten är viktiga i ett mångkulturellt och globalt
samhälle.
Tierps kommun har också god tillgång på rik och varierad natur. Den långa, relativt
oexploaterade kuststräckan, Dalälvslandskapet och odlingslandskapet ger ett intryck av såväl
orördhet som av tusenårig kulturprägel. I kommunen finns flera naturreservat, ett
kulturreservat, ett biosfärområde och flera riksintressen för friluftslivet och naturvården.
Kommunen samverkar med och stödjer föreningslivet genom bidrag till kulturarrangemang,
föreningar, studieförbund och för aktiviteter på lov. Kommunen bidrar även med kompetens
vid samverkan och erbjuder föreningslivet ändamålsenliga lokaler och mötesplatser.
Nationell lagstiftning och styrande beslut
Området är i liten utsträckning reglerat i nationell lagstiftning. Uppdrag runt bibliotek och
skolbibliotek regleras i bibliotekslagen respektive skollagen. Region Uppsala antog 2020 en
regional biblioteksplan för perioden 2020-2023 som kommunen förhåller sig till.
Regeringen antog år 2012 tio mål för friluftslivspolitiken. Utgångspunkten är att friluftslivet
bidrar till hälsa, naturförståelse och regional utveckling.
Motion och friluftsliv
Kommunen tillhandahåller flera sport- och motionshallar, två ishallar, fotbollsplaner, utegym
och motionsspår. Det finns tre inomhusbad, i Tierp, i Örbyhus och en mindre bassäng i
Karlholm. I Kulturhuset Möbeln finns en boulehall med tre banor. Vegavallen i Tierp är ett
område för träning, rörelse och hälsa. Där finns ishall, fotbollsplaner, friidrottsanläggning,
motions- och skidspår. Vintertid är skidspåren attraktiva besöksmål för långväga gäster.
Fritidsbanken som finns på Vegavallen, är ett kostnadsfritt bibliotek för idrotts- och
fritidsutrustning. Möjligheterna att vandra, cykla, bada, fiska och utöva friluftsaktiviteter är
stora i kommunen. Kombinationen av träning, möten och kultur bidrar till en bättre folkhälsa.
Kultur och välmående
I kommunen finns ett rikt kulturarv med vallonbruken och Örbyhus slott. Kommunen
bedriver kulturverksamhet i egen regi, i samarbete med föreningsliv, civilsamhälle och
kulturarbetare. Bibliotek, föreningsliv och studieförbund ger möjligheter att bevara och
utveckla eget skapande, fortsatt bildning, stimulans och sociala möten.
Verksamheten med kultur i vården, med kulturprogram och studiecirklar, ger möjlighet till
social gemenskap, minnesträning och trivsel. Bibliotekens uppsökande arbete med ”Boken
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kommer” riktar sig till de som inte har möjlighet att ta sig till biblioteken i kommunen, inte
minst de äldre.
Den offentliga konsten finns att hitta på olika ställen runt om i kommunen. Arrangemanget
”Konst på väg” med öppet hus hos konstnärer och konsthantverkare i Tierps kommun lockar
varje påsk till 15 000 besök.
Tierps kommun har också ett rikt musikliv. Konsertserien Konsertkarusellen är ett samarbete
mellan Musik i Uppland, Tierps kommun och det lokala föreningslivet. Sju konserter i olika
genrer genomförs under höst och vår på olika orter. Kommunen har även en rik folkmusikoch folkdanstradition. Genom Sveriges första och enda folkmusikinstitut, Eric Sahlström
Institutet, tas kunskaper och erfarenheter inom folkmusik- och folkdansområdet tillvara och
utvecklas. I kommunen finns flera spelmanslag och ett folkdanslag, spelmansstämmor
anordnas vid flera tillfällen under året. Lövstabruks kammarmusikfestival och Musik i
Orangeriet på Örbyhus slott erbjuder under sommaren högklassig musik. Körlivet är också
mycket aktivt genom Norra Upplands Kammarorkester och kulturskolan i Tierps kommun
uppträder löpande under året och är ett nav i de goda samarbeten som bedrivs inom
musiklivet.
Barn och unga
Kommunen erbjuder barn och unga ett varierat kulturutbud i förskola, skola och på fritiden. I
kommunen finns familjelördagar, lovverksamhet, filmvisningar och bokprat riktat mot
familjer, barn och unga. Kulturskolan verkar på alla skolor och erbjuder möjligheter till
utveckling på fritiden inom olika konstformer. Kommunen erbjuder Dans för Hälsa som
insats för att stärka den psykiska hälsan. Folk- och skolbiblioteken stimulerar och inspirerar
till läsning, skrivande och eget skapande. Barn och unga ges förutsättningar att utveckla
läsförståelse och språk genom god tillgång till litteratur och andra medier.
Tierps kommun har en kulturgaranti där alla barn genom en Kulturslinga får ta del av olika
kulturupplevelser varje år. Tierps kommun har även Kulturarvstrappan där barnen i skolan tar
del av det lokala, materiella och immateriella kulturarvet.
Fritidsgårdarna är i kommunen en träffpunkt för barn och unga och anordnar flera olika
kulturarrangemang och aktiviteter under skolloven. Fritidsgårdarna är kostnadsfria och finns i
orterna Tierp, Örbyhus, Söderfors och Skärplinge. Fritidsgårdarna är HBTQ-certifierade.
Idrottsanläggningar, sporthallar och bad ger förutsättningar för fysisk aktivitet och rörelse för
barn och ungdomar. Genom föreningslivet och skolan skapas många aktiviteter på
anläggningarna. Tierps kommun arbetar för en vattensäker kommun där simundervisning, lek
och plask är en viktig del för att säkerställa simkunnigheten.
Kommunen prioriterar också utemiljön för barn och ungdomar. I Karlholm, Skärplinge,
Söderfors, Tierp och Örbyhus finns lekplatser med olika teman. I Tierp, vid Vegavallen, finns
även en hinderbana och en mysig sagostig för barn. Kommunägd skog, parkmark och
grönområden ska främja den biologiska mångfalden och erbjuda människor en miljö som
stimulerar till lek och utevistelse.
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Mötesplatser
Kultur- och fritidsverksamheten skapar mötesplatser för människor. Digitala och fysiska
mötesplatser med kompetent personal och gott värdskap ger människor livsglädje.
Kulturhuset Möbeln är ett levande hus som genom liv och verksamhet blir en mötesplats för
alla. I Kulturhuset Möbeln finns lärcentrum som erbjuder högskole- och universitetsstuderande möjligheter till studier och tentamen. Biblioteken, baden och Vegavallen är
exempel på andra inkluderande mötesplatser som kommunen driver. Mer öppet hållna
bibliotekslokaler i kransorterna skapar möjligheter och kommunens offentliga konst erbjuder
vardagliga mötesplatser för medborgarna i gemensamma utemiljöer.
Mål
Mål 3 Hälsa och välbefinnande
Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar.
Delmål för Tierps kommun:
3.1
Säkerställa kultur- och fritidsaktiviteter för alla, oavsett kön, bakgrund eller
ekonomiska förutsättningar.
3.2
Säkerställa ett tillgängligt friluftsliv för alla, oavsett rörelseförmåga.
3.3
Säkerställa god tillgång till grönområden med höga rekreations- och
naturvärden, som stimulerar till lek och utevistelse.
Mål 4 God utbildning för alla
Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja
livslångt lärande för alla.
Delmål för Tierps kommun:
4.5
Ge goda förutsättningar för livslångt lärande, bildning och tillgång till ett rikt
kultur- och fritidsliv för alla.
Mål 5 Jämställdhet
Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt.

Delmål för Tierps kommun:
5.3
Verksamheter ska planeras utifrån både pojkar/män och flickor/kvinnors behov
och resurser fördelas likvärdigt mellan könen.
Mål 10 Minskad ojämlikhet
Minska ojämlikheten inom och mellan länder.

34 av 121
1042

Delmål för Tierps kommun:
10.2 Verka för att alla människor, oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, etnicitet,
ursprung, religion eller ekonomisk eller annan ställning, blir inkluderade i det
sociala, ekonomiska och politiska livet.
Mål 11 Hållbara städer och samhällen
Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och
hållbara.
Delmål för Tierps kommun:
11.4 Stärka arbetet för att skydda och trygga våra kultur- och naturarv.
11.5 Säkerställa möjligheten till tätortsnära friluftsliv.

Mål 14 Hav och marina resurser
Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för en
hållbar utveckling.
Delmål för Tierps kommun:
14.4 Främja ett hållbart fritidsfiske genom att skapa bättre förutsättningar för
naturlig fiskreproduktion.
14.5 Verka för att det ska finnas tillräcklig infrastruktur för att minska fritidsbåtars
påverkan på marina ekosystem.
14.6 Minska mängden plastavfall som hamnar i haven.
Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald
Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem,
hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka
markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald.
Delmål för Tierps kommun:
15.4 Förvalta och tillgängliggöra kommunens grön- och naturområden så de både
utvecklar höga naturvärden och lockar till utevistelse.
15.5 Informera om natur- och kulturvärden i tätortsnära miljöer för att öka
medvetenheten hos kommuninnevånare och besökare.
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Särskilda uppdrag
Särskilda uppdrag för verksamhetsområden under kommunstyrelsen:
6.4.a

Ökat deltagande i det lokala föreningslivet ska stödjas då brobyggandet mellan
människor via den ideella sektorn är nyckeln till att möta de utmaningar som pågående
värderingsförändringar ger upphov till.
6.4.c Översyn och effektivisering av lokaluthyrning, hyror och avgifter inom Kultur och
fritidsverksamheten.
6.4.d Aktiv samverkan kring gränsdragningslistor med TKAB för minskade driftkostnader
för anläggningar.
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Avsnitt 6.5 Näringsliv och arbete
Utvecklingsförutsättningar
Tierps kommun har ett gynnsamt läge mellan Uppsala och Gävle. Tillgången till bra
kommunikationer är god och skapar förutsättningar för medborgarna att på ett klimatsmart
sätt förflytta sig mellan bostad och arbetsplats. För arbetsgivarna inom kommunen är det
gynnsamma läget också av stor vikt för att rekrytera arbetskraft. I Uppsala län beräknas minst
50 000 nya jobb erbjudas fram till år 2025 och befolkningen i länet bedöms öka med 16
procent fram till år 2030.
Tierps kommun har en lång bruks- och industritradition och traditionen lever vidare i flera
stora multinationella företag samt innovativa mindre och medelstora företag inom verkstad
och tillverkning. Den största branschen i kommunen är jordbruk, skogsbruk och fiske som
står för 27 procent av antalet företag och därefter byggverksamhet på 14 procent. Den
näringsgren som har flest antal arbetstillfällen i kommunen är tillverkning och utvinning där
Atlas Copco, Erasteel kloster, Munters och Habia Cable är de största arbetsgivarna. Det är i
dagsläget osäkert vilka följder Covid-19 får för företagen på lång sikt i kommunen, men trots
insatser såväl nationellt som kommunalt ser vi ett ökande antal varsel och permitteringar hos
fler av våra större företag och många småföretag har fått se en kraftigt minskad omsättning
under våren och har fortsatt ett tufft ekonomiskt läge.
Befolkningstillväxten skapar utrymme för nya företag samtidigt som befintliga växer och fler
näringar har rekryteringsbehov. Utmaningarna ligger såväl i infrastrukturen där
kapacitetsbrister inom elförsörjning hindrar nyetableringar liksom i kompetensförsörjning där
utbildningar måste anpassas för att tillmötesgå näringarnas behov.
Tierps kommuns närhet till starka arbetsmarknadsregioner gör att många invånare har sitt
arbete i en annan kommun. Det gör att vi har en negativ nettopendling och
pendlingsunderskottet har ökat betydligt och låg år 2018 på -2038 personer. Den största
utpendlingen sker till Uppsala kommun och Arlanda flygplats. Därefter till Östhammars
kommun med Forsmark som stor arbetsgivare.
I Tierps kommun ska det finnas goda förutsättningar för att leva, bo och verka i hela
kommunen. Kommunens landsbygd har en viktig roll då det gäller livsmedels- och
energiförsörjning, och detta skapar också en ökad robusthet för samhället utifrån ett
krisberedskapsperspektiv.
Nya näringar kommer att vara i behov av att förstärkas, främst inom besöksnäringen med
marknadsföring samt fördjupat samverkansstöd till privata aktörer. Detta ligger i linje med
den nationella inriktningen från Riksdagen att besöksnäring är den näring som kommer
utvecklas mest i närtid. Såväl bruksmiljöerna, naturområden samt kommunens kuststräcka
innebär goda utvecklingsmöjligheter, liksom företagandet inom konsthantverk, mat och det
småskaliga kustnära yrkesfisket.
Tierps kommun har flera intressanta besöksmål med varierande etablering av service.
Bruksmiljöerna, Dalälven, kulturlandskapet, fiskelägena och den relativt orörda naturen har
något att erbjuda för alla. Dessa pärlor ligger ofta på landsbygden och skapar möjligheter till
landsbygdsutveckling genom turism och besöksnäring.
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Nationell lagstiftning och styrande beslut
Landsbygdspropositionen som regeringen har tagit fram har ett tydligt fokus att skapa
förutsättningar för landsbygderna att utvecklas. Propositionen innehåller mål och inriktningar
som kan komma att påverka kommunernas åtaganden inom landsbygdsutveckling. Några
exempel är satsningarna på bredband, service på landsbygd, ökad statlig närvaro, lärcentra
och livsmedelsstrategin. Under 2019 släppte såväl regeringen som Region Uppsala sina
strategier för en hållbar besöksnäring vars förslag kommunen kommer att jobba vidare med.
Sysselsättning i relation till socialt utanförskap
Arbetslösheten i Tierps kommun uppgick år 2019 till 7,7 procent av arbetskraften i åldrarna
16-64, vilket är högre än snittet i riket. Kommunen ser utmaningar inom etableringsområdet
där vi behöver utveckla andra arbetssätt för att fler nyanlända samt de som står längst ifrån
arbetsmarknaden ska kunna komma ut i jobb eller studier. Det finns samtidigt en stor
osäkerhet med tanke på Covid-19 och hur pandemin kommer påverka sysselsättningen och
antal varsel i kommunen framöver. För att möta kommande behov behöver kommunen
förbättra och öka samverkan inom och utom kommunen.
Näringslivsarbete
Näringslivsarbetet syftar till att skapa och underlätta utvecklingen av ett starkt näringsliv med
många arbetstillfällen och en bred branschbredd som skapar bättre förutsättningar i såväl lågsom högkonjunktur.
Medborgarservice är en väg in som ansvarar för att underlätta kontakten mellan kommunen,
medborgaren och företagare. Näringslivsarbetet präglas av ett starkt kundfokus där relationer,
förtroende, problemlösning och snabb hantering är prioriterat.
Företagsetableringar underlättas genom snabbt och effektivt bemötande samt ett skräddarsytt
team av tjänstemän som möter företagets behov under ett tidigt skede. Varje år följer
kommunen två olika näringslivsrankingar för att kontinuerligt följa näringslivsklimatet och
företagens kontakt med kommunen.
Generellt är de medelstora och stora företagen nöjda med relationen till kommunen. De
mindre företagen önskar ytterligare stöd av hantering kring enklare ärenden t.ex. snabbare
handläggningstider inom byggbranschen samt de gröna näringarna. Digitalisering inom
myndighetsprocess från ansökan till beslut sker för att ytterligare underlätta för företagen.
Under 2020 fick kommunen ekonomiskt stöd från Jordbruksverket för ett projekt för att korta
livsmedelskedjorna i kommunen. Projektet som kommer att pågå under 2020 och 2021 syftar
till att möjliggöra för flera lokala lantbrukare att kunna delta i kommunens upphandlingar och
på så sätt öka andelen närproducerad mat i skola, vård och omsorgsverksamheter i
kommunen.
Samverkan
Kommunens arbete bygger på samverkan med andra. Tierps kommun är aktiv inom
Stockholm Business Alliance för att bibehålla och skapa nya nätverk till företagsetableringar
och branscher inom kommunen. Genom nätverket får kommunen information om framtida
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etableringar och yttre påverkansfaktorer såsom elförsörjning, slutförvaring av kärnavfall,
fyrspår Uppsala-Stockholm samt Arlanda flygplats utveckling.
Kommunen arbetar för att skapa utbildningsinriktningar inom vuxenutbildningen och
gymnasiet som motsvarar arbetsmarknadens behov. För att stödja landsbygdsutveckling finns
ett nära samarbete med lokala projekt och utvecklingsgrupper, såsom Framtid Hållnäs, som
drivs av Hållnäs sockenråd, och Framtidsfabriken som drivs av Utveckla Örbyhus, Vendel
och Tobo.
Mål
Mål 5 Jämställdhet
Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt.

Delmål för Tierps kommun:
5.4
Tillförsäkra kvinnor fullt och faktiskt deltagande och lika möjligheter till
ledarskap på alla beslutsnivåer i det politiska, ekonomiska och offentliga livet.
5.5
Öka andelen kvinnligt företagande.
Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och
produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.
Delmål för Tierps kommun:
8.1
Stödja utvecklingen av arbetstillfällen för alla grupper, även de som står långt
från arbetsmarknaden.
8.2
Minska andelen ungdomar som varken arbetar eller studerar
8.3
Kommunens uppdrag som kontrollmyndighet, markägare och tillståndsgivare
ska ske på ett rättssäkert, effektivt och professionellt sätt för att skapa bästa
förutsättningar för näringslivet att bedriva sin verksamhet och växa.
8.4
Verka för att bibehålla och öka antalet företag och stärka positiva attityder till
entreprenörskap och företagande.
Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar
industrialisering samt främja innovation.

Delmål för Tierps kommun:
9.3
Samverka med universitet och företag för att bidra till ny kunskap och
innovationer.
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Mål 10 Minskad ojämlikhet
Minska ojämlikheten inom och mellan länder.

Delmål för Tierps kommun:
10.3 Motverka utanförskap och öka allas upplevda trygghet och hälsa.
10.4 Fler nyanlända ska ha lämnat etableringsuppdraget för att börja arbeta eller
studera.
10.5 De socioekonomiska skillnaderna ska minska.
Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion
Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

Delmål för Tierps kommun:
12.4 Stärka framväxten av en hållbar turism som skapar arbetstillfällen och främjar
lokal kultur och lokala produkter.
12.5 Produktionsvärdet från jordbruks- och trädgårdssektorn ska öka med 20
procent fram till år 2030.
12.6 Produktionsvärdet från ekologiska livsmedel ska öka med minst 200 procent
till år 2030.
Särskilda uppdrag
Särskilda uppdrag för verksamhetsområden under kommunstyrelsen:
6.5.a
6.5.c

Fortsätta arbetet med att digitalt marknadsföra de utflyktsmål som finns i kommunen.
Arbeta med att lyfta fram kommunens attraktivitet för företag, skapa goda
förutsättningar för nyetableringar av hållbara företag och säkra upp att redan
etablerade företag stannar i kommunen och ges förutsättningar att utvecklas.
6.5.d I samband med att Arbetsförmedlingen omorganiseras ska kommunen arbeta aktivt för
att åta sig eventuella uppdrag som utlyses.
6.5.f Genomföra en översyn av kommunens arbete med näringslivsfrågor kopplat till
service gentemot det lokala näringslivet med bäring på utvecklingsmöjligheter.
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Avsnitt 6.6 Omsorg och stöd
Utvecklingsförutsättningar
Här ryms socialtjänst, individ- och familjeomsorg, funktionshindradeomsorg, äldreomsorg
och kommunal hälso- och sjukvård. Kommunen samverkar med andra aktörer för att på så
sätt öka chanserna till trygghet för särskilt utsatta invånare och grupper. Inom de närmaste
åren kommer antalet äldre över 65 år att öka. Andelen äldre i förhållande till befolkningen i
Tierps kommun beräknas att öka med fyra procentenheter, från 20 procent år 2019 till 24
procent år 2022.
Kommunen har också utmaningar vad gäller barn och unga. Vi arbetar aktivt sedan år 2016
med att öka samverkan mellan skola, vård och omsorg, kultur och fritid och socialtjänst kring
barn i Tierp. Psykisk hälsa är en fråga som blir viktigare och spänner över många områden,
från barn till äldre. Tierps kommun är med i länsgemensam handlingsplan 2019 som syftar till
att främja invånarnas psykiska hälsa.
Åren med högkonjunktur har haft en positiv effekt och antalet personer som söker ekonomiskt
bistånd minskar. Om det blir lågkonjunktur finns risk att antalet ansökningar ökar igen. Totalt
mellan år 2014 till 2018 har utbetalningarna för ekonomiskt bistånd minskat med 28 procent,
vilket motsvarar 9,2 miljoner. Under 2019 har nedgången brutits och en ökning skett som ser
ut att vara en trend orsakad av att etableringsersättningar upphör. Under början av 2020 råder
stor osäkerhet kring utvecklingen av ekonomiskt bistånd då många företag påverkas av
Covid-19-pandemin och ett ökat antal varsel är att vänta i kommunen.
Nationell lagstiftning och styrande beslut
Området är till stor del reglerat i lag. Kommunens beslut kan i många fall överprövas av
domstol. Såväl i socialtjänstlagen, lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
som hälso- och sjukvårdslagen betonas att socialtjänsten och hälso- och sjukvårdens uppgift
är att främja jämlikhet i levnadsvillkor.
Det pågår flera statliga utredningar som kan påverka området. En översyn av socialtjänstlagen
pågår och kommer att presenteras i juni år 2020. Inom området personlig assistans finns både
beslutade lagändringar, redovisade och pågående utredningar. Bland annat kommer hjälp med
andning och sondmatning ingå i de grundläggande behoven från och med 1 juli 2020.
Betänkandet Översyn av yrket personlig assistans (SOU 2020:1) lyfter ett antal åtgärder för
att förbättra och säkra arbetsmiljö, arbetsuppgifter och kompetens för personliga assistenter.
I maj 2021 redovisas utredningen god och nära vård för barn och unga (dir 2019:93).
Betänkandet En tydlig definition av idéburna aktörer i välfärden (SOU2019:56) överlämnades
i december 2019 och syftar till att underlätta för idéburna organisationer som aktörer inom
välfärden. Utredningen Fast omsorgskontakt i hemtjänsten (SOU 2019:52) ska lämna sitt
betänkande 1 oktober 2020. Denna syftar till att inrätta en funktion som den enskilde kan
vända sig till för att få svar på frågor om sin omsorg. Regeringen har även tillsatt Nationell
samordnare för kompetensförsörjning i vård och omsorg om äldre (S2019:04), Samordnaren
ska stödja kommunerna genom att bland annat stimulera förändringsarbete för en attraktivare
arbetsmiljö, stärka ledarskapet samt föreslå välfärdstekniska lösningar som kan avlasta
personalen. Uppdraget ska slutredovisas 15 juni 2021.
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Samverkan med andra huvudmän och civilsamhället
För att på bästa sätt ge stöd till de individer som behöver det krävs att kommunen samverkar
med andra huvudmän. Inom Region Uppsala pågår förändringar och förnyelse av dagens
vårdstruktur för att anpassa vården till nya behov. Arbetet kallas går under namnet ”Effektiv
och nära vård 2030”. Målbilden är etablering av ett vårdcentrum i Tierp för att vård som
behövs ofta ska komma närmare invånarna både geografiskt, digitalt, tillgänglig och
relationellt. Detta kommer även påverka Tierps kommun och hemsjukvården då regionen är
en stor samverkanspart. En annan aspekt i det arbetet är att jobba mer förebyggande och
hälsofrämjande i ett förstärkt geografiskt hälsouppdrag vilket går i linje med Agenda 2030.
Öppenvården finns för den som har beroendeproblematik, och drivs i samarbete med Region
Uppsala.
Individ och familjeomsorgen har idag samarbete, i form av idéburna offentliga partnerskap,
med Kvinnojouren Liljan som är verksam i Tierp och Älvkarleby och med brottsofferjouren
som stödjer brottsoffer. Kommunala pensionärsrådet och rådet för funktionshinderfrågor är
kommunens samverkansorgan med brukarorganisationer inom äldre- och
funktionshinderområdet. Samverkan med det civila samhället behöver utvecklas och stärkas.
Arbetssätt för att stärka brukarinflytande och delaktighet för de medborgare som inte är
föreningsaktiva behöver utvecklas ytterligare.
Nationellt och även i regionen görs det satsningar för att utbilda personal inom omsorg och
stöd när det gäller våld i nära relation. Individ- och familjeomsorgen arbetar med att ta fram
nya rutiner för arbetet med våld i nära relation. I samarbete med Nationellt centrum för
kvinnofrid (NCK) och Länsstyrelsen utbildas medarbetarna regelbundet och årligen i hur de
ska upptäcka de personer som blir utsatta.
Digitalisering
Då färre medarbetare ska ge stöd till fler behövs nya arbetssätt. Digitalisering och e-hälsa kan
vara en lösning för att frigöra resurser och öka kvaliteten för brukarna. Det pågår ett aktivt
arbete med att utifrån både brukarnas och verksamhetens behov se över och utveckla tjänster
som kan ersätta eller komplettera befintligt arbetssätt. Enligt Vision e-hälsa 20254 är
målsättningen att Sverige år 2025 ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och
e-hälsans möjligheter. Med hälsa menas fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. E-hälsa är
att använda digitala verktyg och utbyta information digitalt för att uppnå och bibehålla hälsa. I
mars 2020 presenterades betänkandet Framtidens teknik i omsorgens tjänst (SOU 2020:14).
Utredningen lämnar förslag på åtgärder som kan främja införandet av välfärdsteknik, bland
annat vissa lagändringar.
Kommunen har sedan våren 2020 en e-tjänst för ekonomiskt bistånd. När du ansöker om
ekonomiskt bistånd första gången måste du kontakta socialtjänsten. Om du återansöker kan du
göra det via en e-ansökan för ekonomiskt bistånd på kommunens hemsida.

Vision e-hälsa 2025 är statens och Sveriges kommuner och landstings gemensamma utgångspunkter för
digitalisering i socialtjänst och hälso- och sjukvård.
4
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Kompetensförsörjning
Det är en stor utmaning att rekrytera medarbetare med rätt kompetens inom området. Då fler
behöver stöd från omsorg och stöd ökar behovet av medarbetare. Området använder sig i
dagsläget av inhyrd personal för att kunna utföra ett rätts- och patientsäkert arbete. Det gäller
framför allt socialsekreterare, biståndshandläggare och sjuksköterskor. Målet är att minska
beroendet av inhyrd personal. Inom socialtjänsten barn- och ungdomsvård finns det krav på
att handläggare ska ha avlagt svensk socionomexamen.
Samtidigt behöver kommunen jobba med att skapa en god personkontinuitet för att minimera
antalet personer den enskilde möter. Detta är främst en utmaning inom äldreomsorgen där det
finns tendenser nationellt att vilja dela upp arbetsuppgifter mellan olika yrkesgrupper för att
möjliggöra sysselsättning för fler. Samtidigt behövs en översyn av vilka arbetsuppgifter som
kan utföras av andra yrkesgrupper.
Omsorg och vård på hemmaplan
Ett samhälle som är tillgängligt underlättar för personer med funktionsnedsättning så att de i
högre grad kan vara självständiga. Såväl den fysiska tillgängligheten som den informativa och
kommunikativa tillgängligheten behöver förbättras. Allt utvecklingsarbete måste utgå från
människors olikheter och variationer i funktionsförmåga.
Ett större fokus behöver läggas på förebyggande arbete inom hela socialtjänsten. Det görs
genom att erbjuda generella insatser som en service till medborgarna, så kallade öppna
insatser. Det finns fungerande öppna insatser i form av familjestöd, boendestöd och
gruppverksamhet och råd och stöd för personer med beroendeproblematik.
Allt mer stöd ges i brukarens hem. Den yngre generationen personer med
funktionsnedsättning efterfrågar delvis andra typer av boendeformer. Det gäller både den
fysiska utformningen av bostaden som tillgången till personalstöd. Inom äldreomsorgen har
inriktningen under flera år varit kvarboendeprincipen. En utmaning är att kunna erbjuda ett
likvärdigt utbud i hela kommunen. Under 2020 byggs en ny enhet upp inom socialtjänsten,
Ungdomsenheten. Den kommer arbeta med hemmaplanslösningar för barn och unga och
deras familjer. Genom att arbeta med den unges situation och samtidigt stärka föräldern i sitt
föräldraskap är målet att undvika placeringar på HVB-hem.
Förändrade behov, nya målgrupper
Utvecklingen inom hälso- och sjukvårdens område gör att fler personer lever med stora
funktionsnedsättningar och/eller svåra sjukdomar. Det här innebär att kommunens omsorg
och vård delvis möter nya målgrupper som har andra behov. Allt fler med ovanliga sjukdomar
får diagnos. Verksamheten behöver följa med i utvecklingen både vad gäller kompetens och
inriktning
Personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och/eller intellektuell
funktionsnedsättning är idag mer integrerade i samhället och har fått större möjligheter att
leva som andra. Detta är positivt och medför samtidigt att kommunens verksamhet behöver
anpassas för att kunna möta andra behov. Kompetens inom till exempel riskbruk, missbruk
och familjebildning behöver finnas hos medarbetare inom funktionshindradeomsorgen.
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Kompetens i att möta personer med intellektuell funktionsnedsättning behöver finns hos
medarbete i socialtjänsten.
Mål
Mål 1 Ingen fattigdom
Fattigdom omfattar fler dimensioner än den ekonomiska. Fattigdom innebär
bl.a. även brist på frihet, makt, inflytande, hälsa, utbildning och fysisk säkerhet.

Delmål för Tierps kommun:
1.1
Andelen vuxna och barn som lever i ekonomisk utsatthet ska minska.
Mål 2 Ingen hunger
Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad nutrition
samt främja ett hållbart jordbruk.
Delmål för Tierps kommun:
2.1
Arbeta för bevarande av viktiga jordbruksmarker, minskat matsvinn och en
hälsosam och näringsrik kost inom skola, vård och omsorg.
2.2. Stärk måltidsverksamheterna för att minska risk för undernäring hos äldre.
Mål 3 Hälsa och välbefinnande
Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar.
Delmål för Tierps kommun:
3.4
Kommuninvånarnas självskattade hälsa ska öka och skillnaderna mellan
grupper och individer ska minska.
3.5
Stärk arbetet för att förebygga och behandla drogmissbruk, inklusive
narkotikamissbruk och skadligt alkoholbruk.
3.6
Minskad psykisk ohälsa hos såväl vuxna som barn.
3.7
Minskad ofrivillig ensamhet bland äldre.
3.8
Kommunen ska arbeta för att mer vård, inklusive specialistvård, ska erbjudas
nära.
Mål 5 Jämställdhet
Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt.

Delmål för Tierps kommun:
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5.7

Minimera och förebygg alla former av våld mot kvinnor och flickor i det
offentliga och privata rummet, inklusive våld i nära relationer, hedersrelaterat
våld, sexuellt utnyttjande och andra typer av exploatering.
Mål 10 Minskad ojämlikhet
Minska ojämlikheten inom och mellan länder.

Delmål för Tierps kommun:
10.6 Ökning av andelen brukare som anser att de får bestämma om saker som är
viktiga.
Särskilda uppdrag
Särskilda uppdrag för verksamhetsområden under kommunstyrelsen:
6.6.a

Verka för hemmaplanslösningar istället för placeringar av barn, ungdomar och vuxna
där kommunens kunskaper, erfarenheter och arbetssätt kan användas.
6.6.c Utveckla måltiderna för äldre så att den bidrar till förbättrad hälsa och högre
livskvalitet.
6.6.d Utveckla insatser för att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre.
6.6.e Arbeta fram nya arbetssätt för att öka kontinuiteten hos kund inom hemtjänsten.
6.6.f Aktivt arbeta med effektiv och nära vård i samverkan med regionen.
6.6.g Arbeta förebyggande med uppsökande verksamhet hos personer äldre än 80 år för att
kunna kartlägga och tidigt möta framtida behov.
6.6.h Utveckla arbetet med personcentrerad vård för att stärka den enskildes delaktighet,
inflytande och självbestämmande över utförda insatserna.
6.6.i Aktivt arbete med föräldrar genom samverkan mellan SFI/vuxenutbildning/arbetsmarknadsenheten och familjeenheten i syfte att stärka föräldraskapet samt stoppa och
förebygga förekomsten av våld i hemmet.
6.6.j Projektet ”Dans för hälsa” permanentas och blir en del av ordinarie verksamhet under
2021
Samt uppdrag finansierade av statens tillskjutna tillfälliga medel i de generella
statsbidragen för år 2021 och år 2022.
6.7.k.x Hälsomedel: Inom det gemensamma vårdomställningsprogrammet Effektiv och nära
vård är en viktig del förstärkt geografiskt hälsouppdrag som är lagt till Tierps
vårdcentrum med bäring på att kommunens invånares ohälsotal är högt. Det är viktigt
att gemensamt arbeta med åtgärder via detta område inom samverkansstrukturerna
mellan regionen och kommunen. Hälsomedlen är avsedda att användas för insatser och
utvecklingsdelar som sker under 2021 och 2022 och är av engångskaraktär men som
lägger grunden för ökad hälsa. Inom hälsomedlen ingår också en matchning av
regionens arbete med cykelturism där kommunen tillsammans med regionen ska ta
fram en åtgärdsplan för ökad cykelbarhet. Detta kommer tillgodose det behov som
såväl medborgardialogerna inom översiktsplaneområdet lyft som sommarens
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erfarenheter från hemester och att det finns ett stort allmänintresse kring
hälsofrämjande aktiviteter.
6.7.l.x Sociala medel: Antalet orosanmälningar för barn har ökat drastiskt senaste åren och
kostnader för placeringar och insatser ökar i hög takt. Sociala medel är avsedda för att
möta delar av de föreslagna åtgärderna och insatserna som framkommer utifrån den
analys som givits i uppdrag till utskottet barn och ungdom att ta fram. Delar som inte
ryms inom befintlig ram och uppdrag för individ och familj eller delar av akut karaktär
finansieras med dessa medel.
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Avsnitt 6.7 Kommunen som arbetsgivare
Utvecklingsförutsättningar
Tierps kommun har cirka 1600 tillsvidareanställda varav andelen kvinnor är cirka 80 procent.
Antalet årsarbetare uppgick år 2019 till 1 762, vilket är all arbetad tid, oavsett
anställningsform. Av kommunens totala budget är cirka 60 procent personalkostnader.
Medelåldern är 46 år. Under de kommande fem åren kommer cirka 300 medarbetare uppnå 65
år. Det innebär att kommunen via pensionsavgångar kommer att tappa omkring 20 procent av
sina anställda inom denna period, givet att de går i pension vid 65 års ålder. Pensionsåldern
kan dock sträcka sig till 68 år.
Kommunen har ett pensionsåtagande vilket är ett avtal med anställda om att tjänstepension
ska utgå efter avslutad anställning då de går i pension.
Kommunens utmaning som arbetsgivare är bland annat att klara kompetensförsörjningen,
minska könssegregeringen i verksamheterna och sänka sjuktalet. För att klara kompetensförsörjningen fastställde Kommunstyrelsen i maj 2018 en strategi för kompetensförsörjning.
Syftet med strategin är att Tierps kommun både ska vara och framstå som en attraktiv
arbetsgivare. Kommunens värdeord; Ansvar, Kundfokus, Mod, Framtidstro och Respekt ska
genomsyra arbetsmiljön.
Nationell lagstiftning och styrande beslut
Det finns arbetsrättsliga lagar och föreskrifter samt centrala- och lokala kollektivavtal som
arbetsgivare måste följa. De centrala kollektivavtalen förhandlas fram och tecknas av Sveriges
kommuner och regioner, SKR och de centrala fackliga organisationerna. Några exempel på
arbetsrättsliga lagar är arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen med tillhörande
föreskrifter från arbetsmiljöverket, diskrimineringslagen, medbestämmandelagen och lagen
om anställningsskydd. I Tierps kommun finns ett lokalt samverkansavtal som ersätter delar av
medbestämmandelagen.
I arbetsmiljölagen ställs krav på ett systematiskt arbetsmiljöarbete. För att följa upp kraven
påbörjade Arbetsmiljöverket en nationell tillsyn av systematiskt arbetsmiljöarbete inom
kommuner och landsting. Tillsynen kommer pågå till 2022. I Tierps kommun sker tillsynen
under perioden maj – juni 2020. Utifrån tillsynens resultat kommer ett utvecklingsarbete i att
förbättra det systematiska arbetsmiljöarbetet att påbörjas.
Av det centrala kollektivavtalet, HÖK 16 mellan Kommunal och SKR framgår det att alla
arbetsgivare ska planera för hur andelen medarbetare som har heltidsbefattningar ska öka. När
heltid införs bör dessutom en sammanhållen arbetstid utan delade turer eftersträvas. En plan
för arbetet är framtagen i Tierps kommun. Arbetet ska pågå till den 31 maj 2021 då heltid som
norm ska vara infört.
Marknadsföring av Tierps kommun som en attraktiv arbetsgivare
I kommunens strategi för kompetensförsörjning har följande arbetsgivarvarumärke för Tierps
kommun fastslagits; ”I Tierps kommun säkerställs att rätt person finns på rätt plats, att var och
en vet vad som ska göras och älskar att göra det. Kontaktvägarna är nära både internt i
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organisationen och gentemot övriga samhällsfunktioner. Närheten till universitet och
högskolor ger goda utvecklingsmöjligheter. Det är lätt att pendla till och från Tierp”.
De viktigaste marknadsförarna av Tierps kommun som attraktiv arbetsgivare är medarbetarna
i kommunen. Alla former av strävanden i syfte att leva upp till arbetsgivarvarumärket är ett
viktigt marknadsföringsarbete. Närvaron i sociala medier kommer att utvecklas för att
marknadsföra arbeten i den kommunala sektorn.
Hälsofrämjande arbetsgivare
Sjukfrånvaron var 7,2 procent under 2019. Den totala sjukfrånvaron för kvinnor uppgick till
7,9 procent och för män till 4,0 procent. Det högsta sjuktalet per verksamhet återfinns inom
förskolan. Kostnaden för sjuklön, det vill säga de första fjorton dagarna då kommunen betalar
sjuklön, uppgick under 2019 till 11,6 mkr vilket är en liten minskning från 2018 då kostnaden
låg på 12 mkr. Det har dock skett en betydande ökning sedan 2010 då motsvarande kostnad
låg på 5,7 mkr.
Arbetet med att sänka sjukfrånvaron kräver många olika åtgärder. Kompetensen kring
rehabilitering har förstärkts vilket har ökat chefsstödet i rehabiliteringsarbetet. Samarbetet
med försäkringskassan och hälso- och sjukvården har intensifierats.
Det är viktigt att följa den forskning som kan omsättas i verksamheten för att skapa
hälsosamma arbetsplatser. Under december 2018 anslöt sig Tierps kommun till ett
forskningsprojekt som drivs av Uppsala universitet. Projektet bygger på aktuell forskning
kring faktorer som skapar hälsosamma arbetsmiljöer. Metoden kallas STAMINA och är ett
strukturerat tidseffektivt arbetssätt med tillhörande metoder för ett inkluderande arbetsliv.
Projektet startade i januari 2019 och pågår under två år. Varje chef får hjälpmedel att
tillsammans med sina medarbetare åstadkomma ett systematiskt arbetsmiljö- och
verksamhetsarbete, och det är viktigt att slutsatserna från projektet implementeras i
verksamheterna.
Inom förskolan har ett forskningsprojekt bedrivits tillsammans med SKR och
Linnéuniversitetet. Syftet var att minska risken för medarbetare att drabbats av sjukdom på
grund av utmattning genom att delta i reflekterande kollegiala samtalsgrupper. Resultatet av
forskningsprojektet var mycket positivt. Då samtliga medarbetare inom HR enheten har
handledarutbildning har fler grupper startas upp då behov uppkommit.
I februari 2020 har en ansökan om medel till ett forskningsprojekt skickats in till
försäkringskassan av Uppsala universitet med Tierps kommun som medsökande. Ansökans
titel är ”Effekter av meditation på arbetsförmåga, sjukskrivning och stressrelaterad ohälsa
inom kvinnodominerade kontaktyrken. En åtgärd på individnivå för ett hållbart arbetsliv.”
Upplägget är att cirka 160 anställda inom vård- och omsorg, skola eller socialt arbete i Tierps
kommun lottas ut till att antingen delta i en grundkurs i Acem-meditation och att därefter
fortsätta med meditation på egen hand eller en kurs i stresshantering. Projektet som kommer
att pågå i två år förväntas bidra med ökad kunskap om en möjlig metod för att hantera stress
och minska risken för sjukskrivning.
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Rättvis och engagerande arbetsgivare
Tierps kommun främjar lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Villkor, rättigheter och
utvecklingsmöjligheter ska upplevas och vara transparanta och tåla granskning.
En policy för lika rättigheter och möjligheter har beslutats av kommunfullmäktige.
Diskriminering eller trakasserier ska motverkas genom en framtagen rutin.
Det pågår också ett arbete med att åstadkomma rättvis lönesättning, tillitsbaserat ledarskap
och att vara en inkluderande arbetsgivare.
Lärande arbetsgivare
Årliga kartläggningar av kompetensbehovet görs och rutiner för avslutningssamtalen följs upp
fortlöpande. Det är viktigt att säkerställa att samtliga medarbetare som slutar sin anställning
får möjlighet att lämna synpunkter som kan leda till förbättringar.
För att klara framtidens kompetensförsörjning ska användningen av ny teknik uppmuntras och
främjas.
Kompetens- och karriärutvecklande arbetsgivare
Genom individuella utvecklingsplaner kan man både säkra att kompetensen används rätt och
kartlägga karriärmöjligheter. Det är även viktigt att medarbetare får arbeta med sin
kärnkompetens. Att medarbetare kan utvecklas och göra karriär i kommunen är viktigt för att
säkra framtida kompetensförsörjning.
Strategiskt rekryterande arbetsgivare
Enligt SKR arbetar 1,2 miljoner människor i välfärden. De kommande tio åren ökar både
antalet barn och äldre i befolkningen kraftigt. Antalet personer i arbetsför ålder ökar däremot
betydligt mindre. Det innebär att konkurrensen om arbetskraften på hela arbetsmarknaden
kommer att tillta. Som framgår av andra avsnitt finns stor konkurrens inom flera områden
inom kommunen, såsom legitimerade pedagoger, vårdpersonal, specialister inom IT och
upphandling med flera. En ökad samverkan med utbildningsaktörer såväl inom som utanför
kommunen är också viktigt för att säkerställa nuvarande och framtida kompetensbehov i
kommunen.
Det pågår ett arbete med att införa kompetensbaserad rekrytering i kommunen och att tänka i
nya banor då kompetensbehov uppstår. Att skapa goda arbetsmiljöer för att behålla
medarbetare är ett viktigt arbete som ständigt måste fortgå.
Mål
Mål 3 Hälsa och välbefinnande
Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar.
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Delmål för Tierps kommun:
3.9
Minskad sjukfrånvaro i kommunens verksamhet.
Mål 5 Jämställdhet
Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt.

Delmål för Tierps kommun:
5.6
Förbättra arbetsvillkor och arbetsmiljön inom kommunens verksamheter. Som
arbetsgivare i en kvinnodominerad sektor har kommunen ett särskilt stort
ansvar för att förbättra kvinnors arbetsvillkor.
Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och
produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.
Delmål för Tierps kommun:
8.5
Verka för full sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla kvinnor och
män, inklusive ungdomar och personer med funktionsnedsättning, samt lika lön
för likvärdigt arbete.
Mål 10 Minskad ojämlikhet
Minska ojämlikheten inom och mellan länder.

Delmål för Tierps kommun:
10.7 Verka för att alla människor, oavsett kön, funktionsnedsättning, etnicitet,
ursprung, religion eller ekonomisk ställning, blir inkluderade i det sociala,
ekonomiska och politiska livet.
Särskilda uppdrag
Särskilda uppdrag för verksamhetsområden under kommunstyrelsen:
6.7.a

Ökad samverkan inom kommunkoncernen, med andra kommuner, näringsliv samt
universiteten och högskola för att säkra kompetens, resurseffektivisera, rekrytera
personal och bli en attraktiv arbetsgivare.
6.7.b Öka attraktiviteten för Tierps kommun som arbetsgivare. Kompetensutveckla
personalen. Möjliggöra nya lösningar för att öka attraktiviteten för att få fler äldre att
vilja stanna kvar i arbetslivet.
6.7.c Heltidsresan. Målet ska enligt avtal vara uppnått 2021.
6.7.d Alla verksamheter ska verka för att möjliggöra för fler deltidsbrandmän (RIB) bland
kommunens medarbetare.
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6.7.e

Kompetensbaserad rekrytering ska genomsyra alla verksamheter för att rekrytering
alltid ska basera sig på det behov som finns vid rekryteringstillfället.
6.7.f Förtjänsttecken inom Daglig verksamhet införs anpassat till deltagarna och
verksamheten.
6.7.g Höjning av friskvårdsbidraget till 1500 kronor per år och medarbetare, samt
avskaffande av friskvårdstimme utifrån ett rättviseperspektiv.
Samt uppdrag finansierade av statens tillskjutna tillfälliga medel i de generella
statsbidragen för år 2021 och år 2022.
6.7.h.x Kompetensutvecklingsmedel ska användas under året för kompetensutveckling för att
rusta kommunens medarbetare samt bidra till att kommunen som arbetsgivare blir
attraktivare. Helt enkelt en investering för framtiden.
6.7.i.x Under 2021 avsätts omställningsmedel för att möjliggöra långsiktiga besparingar i
kombination med miljönytta. Medlen ska under året användas till planering och
inrättande av central fordonspool i syfte att minska fordonskostnaderna, ta bort
arbetsuppgifter kopplat till bilvård, däckbyten mm för vårdpersonal samt lägga
grunden för etablering av en fossilfri bilpool i kommunen som kan nyttjas av
privatpersoner de tider kommunen ej har behov av bilarna. Omställningsmedlen ska
också användas till att införa källsortering i kommunens alla verksamheter för att
minska kostnaderna för brännbart avfall samt öka sorteringsgraden.
Omställningsmedel är också en del i att införa digitala verktyg för att digitalisera
tjänster som kan erbjuda samma eller bättre service till kommuninvånarna till en lägre
kostnad för kommunen än idag.
Samt uppdrag finansierade av statens tillskjutna tillfälliga medel för äldreomsorgen i
statsbidragen för år 2021 och år 2022. Förutsatt att statsbidraget inte villkoras av en
riktad satsning ska nedanstående utvecklingsområden prioriteras. Prioritering görs
utifrån behov och möjlighet till långsiktiga positiva effekter.
6.7.j.x Senast maj 2021 ska heltidsresan vara på plats. Medel användas för att möjliggöra en
optimal övergång från dagens läge till fullt ut genomfört.
6.7.k.x Kompetenshöjande aktiviteter för att rusta och stärka medarbetarna utifrån de
förändringar och behov som sker inom vård- och omsorgsområdet. Stärka kommunens
attraktivitet som arbetsgivare utifrån ett aktivt arbete med att skapa ett öppet och
involverande arbetsklimat.
6.7.l.x Medel används till utveckling och uppstartskostnader för införande av nya arbetssätt
som syftar till att skapa högre kvalitet inom vård och omsorg samt en bättre
arbetsmiljö för medarbetare.
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Kapitel 7 Ekonomi
Avsnitt 7.1 Ekonomin i sammandrag

Bokslut Bokslut Bokslut Prognos Budget
2017
2018
2019
2020
2021
Från resultaträkningen
Nettokostnader (mnkr)
därav avskrivningar (mnkr)
Förändring av eget kapital årets resultat
(mnkr)
Från balansräkningen
Tillgångar (mnkr)
Eget kapital (mnkr)
Långfristiga skulder och avsättning (mnkr)
Nettoinvesteringar (mnkr)
Soliditet (%)
Personalkostnader (mnkr)
Utdebitering kr
Antal kommuninvånare 31/12

1159
39

1237
36

1268
25

1335
24

1319
28

4,0

-30,4

0,9

-16,9

20,1

1119
429
363
56
38
858
20:99
20 930

1071
399
392
49
37
902
20:99
21 127

1127
400
452
62
35
937
0,90
21 136

1156
383
440
52
33
951
21:29
21 250

1185
403
429
53
34
930
21:29
21 355
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Avsnitt 7.2 Driftbudget
I driftbudgeten specificeras alla löpande kostnader som kommunen har för att driva och
upprätthålla sin verksamhet, exempel på löpande kostnader är personalkostnader, hyror, inköp
av förbruknings-varor och dylikt. Dessa kostnader kallas driftskostnader. Dessa finansieras av
driftsintäkter, exempel barnomsorgs- och äldreomsorgsavgifter samt skatteintäkter och
statsbidrag. Driftskostnader redovisas i en kommuns resultaträkning.
Driftbudget (tkr)
Nämnd/Ansvarsområde

Revision
Valnämnd
Jävsnämnd
Lönenämnd
It-nämnd
Kommunstyrelsen:
Gemensam service
Medborgarservice
Produktion:
Kultur och fritid
Förskola
Grundskola
Gymnasieskola
Äldreomsorg
Funktionshindradeomsorg
Individ- och familjeomsorg
Summa nettokostnad
Finansiering
Resultat

Prognos Prognos Budget
(per
0830)
avvikelse
2020
2020

Förslag

Förslag

Förslag

Budget
2021

Plan
2022

Plan
2023

1 125
4
32
0
0
1 306 566
102 272
53 669
1 150 625
77 868
139 230
284 333
127 854
270 768
100 165
150 407
1 307 727
1 290 825
-16 902

1 625
29
44
0
0
1 269 076
76 254
51 540
1 141 282
76 975
139 566
274 450
120 051
283 672
107 606
138 963
1 270 775
1 290 852
20 077

1 654
30
45
0
0
1 285 087
70 795
52 467
1 161 825
78 361
142 078
279 390
122 212
288 778
109 543
141 464
1 286 817
1 308 963
22 147

1 698
31
46
0
0
1 311 614
65 750
53 831
1 192 033
80 398
145 772
286 654
125 390
296 286
112 391
145 142
1 313 389
1 332 257
18 869

0
25
11
0
0
-76 400
-37 477
-3 649
-35 274
-259
443
-14 506
-8 773
-2 300
3 900
-13 779
-76 364
35 074
-41 291
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1 125
29
43
0
0
1 230 166
64 795
50 020
1 115 351
77 609
139 673
269 827
119 081
268 468
104 065
136 628
1 231 363
1 255 751
24 389

Ramförändringar på verksamhetsnivå
Revision
Förändring
(tkr)
491

Orsak/Förklaring
Äskande utöver föregående års ram.

Tabell 6.1: Driftbudget – ramförändringar, Revision

Gemensam service
Förändring
Orsak/Förklaring
(tkr)
-700
Omställningskostnad för Arenaavtalet ger årligt driftutrymme 700 tkr, beslutad i KS.
-1 200
Tidigare given ramutökning för hyra av gamla brandstationen.
-850
Tidigare given ramutökning för införande av Stratsys.
200
Inrättande av visselblåsarfunktion, (6.1.i)
Tabell 6.2: Driftbudget – ramförändringar, Gemensam service

Medborgarservice
Förändring
(tkr)
500

Orsak/Förklaring

20

Införande av ersättning för cesiumprovtagning av vildsvin som ej uppfyller nivåerna för
tjänlighet. (6.3.c)

Ökade kostnader för den gemensamma räddningsnämnden som ej täcks av uppräkning.

Tabell 6.3: Driftbudget – ramförändringar, Medborgarservice

Kultur och fritid
Förändring
(tkr)
-1 000

Orsak/Förklaring

-500

Översyn och effektivisering av lokaluthyrning, hyror och avgifter inom Kultur och fritidsverksamheten. (6.4.b)
Projektet ”Dans för hälsa” permanentas och blir en del av ordinarie verksamhet under 2021.
(6.6.j)

500

Aktiv samverkan kring gränsdragningslistor med TKAB för minskade driftkostnader för
anläggningar. (6.4.c)

Tabell 6.4: Driftbudget – ramförändringar, Kultur och fritid

Förskola
Förändring
(tkr)
-495(tot -2 400)

Orsak/Förklaring

-635

Omställningskostnad för Traktorn ger årligt driftutrymme 635 tkr, förutsätter beslut om
omställningskostnad.

-50

Solgläntan avyttras eftersom nya lokaler kommer byggas (6.2.l), nuvarande driftkostnad
upphör.

Tillfällig minskning av arbetsgivaravgifter för unga.

Tabell 6.5: Driftbudget – ramförändringar, Förskola
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Grundskola
Förändring
(tkr)
-687(tot -2 400)

Orsak/Förklaring

-1 000

Genomlysning av samordningsvinster i planering av skolskjuts- och fritidsverksamhet,
genomförs under 2021. (6.2.o)

2 400

Bred satsning för att höja resultaten såväl för dem som riskerar missa målen som för dem
som vill nå högsta betyg. (6.2.q)
Införande av digitala enheter i grundskolan enligt ett-till-ett. (6.2.r) Ökade årliga drift/licenskostnader.

1 850

Tillfällig minskning av arbetsgivaravgifter för unga.

Tabell 6.6: Driftbudget – ramförändringar, Grundskola

Gymnasieskola
Förändring
(tkr)

Orsak/Förklaring

Inga ramförändringar utöver uppräkning.
Tabell 6.7: Driftbudget – ramförändringar, Gymnasieskola

Äldreomsorg
Förändring
(tkr)
-931(tot -2 400)

Orsak/Förklaring
Tillfällig minskning av arbetsgivaravgifter för unga.

13 500
Finansiering av överkapacitet avseende platser vid avtalsstart tecknat med privat aktör.
Tabell 6.8: Driftbudget – ramförändringar, Äldreomsorg

Funktionshindradeomsorg
Förändring
(tkr)
-287(tot -2 400)

Orsak/Förklaring
Tillfällig minskning av arbetsgivaravgifter för unga.

1 500
1 250
80

Ökade volymer och ökad vårdtyngd servicebostad.
Ökade volymer daglig verksamhet.
Förtjänsttecken inom Daglig verksamhet införs anpassat till deltagarna och verksamheten.
(6.7.g)
Tabell 6.9: Driftbudget – ramförändringar, Funktionshindradeomsorg

Individ- och familjeomsorg
Förändring
(tkr)
1 000

Orsak/Förklaring

Aktivt arbete med föräldrar genom samverkan mellan SFI/vuxenutbildning/arbetsmarknadsenheten och familjeenheten i syfte att stärka föräldraskapet samt stoppa och
förebygga förekomsten av våld i hemmet. (6.6.i)
Tabell 6.10: Driftbudget – ramförändringar, Individ- och familjeomsorg
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Tillfälliga extra medel från staten för åren 2021 och 2022
Generella extra statsbidrag 2021-2022

De tillfälliga generella statsbidragen faller ut för Tierps kommun enligt följande: 2021 drygt
14 miljoner och 2022 7 miljoner sedan upphör de helt. Enligt senaste
skatteunderlagsprognosen (20201001) ökar skattebortfallet ytterligare. Då konjunktursvackan
enligt exempelvis SKR bedöms vara tillfällig används medel från de generella statsbidragen
för att täcka upp finansieringen under 2021. Kvar återstår 13 422 tkr.
Dessa medel bör inte användas som ramförstärkningar som sedan behöver dras tillbaka utan
bör användas för engångsinsatser för att lösa långsiktiga problem, som om de löses genererar
minskade kostnader för ordinarie verksamhet och på det viset bygger en stabilare ekonomi i
en allt mer orolig omvärld. För att det ska råda en tydlighet avseende dessa av staten
tillskjutna tillfälliga medel ska de särredovisas. Samtliga medel läggs in under gemensam
service direkt under kommundirektören och fördelas enligt följande, se nedan.
Generella KS-medel

2021: 1 822 tkr
2022: 3 400 tkr
Inrättande av generella KS-medel under kommundirektören som enbart kan tas i anspråk efter särskilt beslut i
kommunstyrelsen under året. De generella KS-medlen är avsedda att under 2021 och 2022 användas till att
dämpa negativa effekter som tillkommer under året orsakade av den pågående pandemin (exempelvis
skattebortfall, ökad arbetslöshet och ökade kostnader för försörjningsstöd) som inte täcks upp av statliga
medel.
Skolmedel

2021: 5 600 tkr,
2022: - åtgärder bedöms genomföras fullt ut under 2021
Skolmedel ska under 2021 användas till inköp av utrustning och enheter för att möjliggöra ett-till-ett
digitalisering som svarar upp mot de behov skolan flaggat för som är kopplade till exempelvis genomförandet
av nationella prov och moderna läromedel. Ett-till-ett digitaliseringen är också ett led i att bygga ett robustare
samhälle. Inte minst under pandemin där gymnasieskolorna var stängda märktes vikten av att kunna bedriva
undervisning vid behov på distans.
Kompetensutvecklingsmedel

2021: 3 000 tkr
2022: 2 000 tkr
Kompetensutvecklingsmedel ska användas under året för kompetensutveckling för att rusta kommunens
medarbetare samt bidra till att kommunen som arbetsgivare blir attraktivare. Helt enkelt en investering för
framtiden.
Samverkansmedel

2021: 400 tkr
2022: 100 tkr
Inrättandet av samverkansmedel för att under 2021 användas till att möjliggöra samverkan med kommuner och
regionen för att minska sårbarheten och på sikt spara resurser. I detta ingår uppstart och utveckling av
ytterligare samverkansområden eller uppbyggnad av gemensam infrastruktur/system för att ta bort
identifierade hinder för samverkan inom exempelvis C-tillsammans.

Omställningsmedel

2021: 600 tkr
2022: - åtgärder bedöms genomföras fullt ut under 2021
Under 2021 avsätts omställningsmedel för att möjliggöra långsiktiga besparingar i kombination med miljönytta.
Medlen ska under året användas till planering och inrättande av central fordonspool i syfte att minska
fordonskostnaderna, ta bort arbetsuppgifter kopplat till bilvård, däckbyten mm för vårdpersonal samt lägga
grunden för etablering av en fossilfri bilpool i kommunen som kan nyttjas av privatpersoner de tider kommunen
ej har behov av bilarna. Omställningsmedlen ska också användas till att införa källsortering i kommunens alla
verksamheter för att minska kostnaderna för brännbart avfall samt öka sorteringsgraden. Omställningsmedel är
också en del i att införa digitala verktyg för att digitalisera tjänster som kan erbjuda samma eller bättre service
till kommuninvånarna till en lägre kostnad för kommunen än idag..
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Hälsomedel

2021: 500 tkr
2022: 500 tkr
Inom det gemensamma vårdomställningsprogrammet Effektiv och nära vård är en viktig del förstärkt
geografiskt hälsouppdrag som är lagt till Tierps vårdcentrum med bäring på att kommunens invånares
ohälsotal är högt. Det är viktigt att gemensamt arbeta med åtgärder inom detta område via
samverkansstrukturerna mellan regionen och kommunen. Hälsomedlen är avsedda att användas för insatser
och utvecklingsdelar som sker under 2021 och 2022 och är av engångskaraktär men som lägger grunden för
ökad hälsa. Inom hälsomedlen ingår också en matchning av regionens arbete med cykelturism där kommunen
tillsammans med regionen ska ta fram en åtgärdsplan för ökad cykelbarhet. Detta kommer tillgodose det behov
som såväl medborgardialogerna inom översiktsplaneområdet lyft som sommarens erfarenheter från hemester
och att det finns ett stort allmänintresse kring hälsofrämjande aktiviteter.
Sociala medel

2021: 1 500 tkr
2022: 1 000 tkr
Antalet orosanmälningar för barn har ökat drastiskt senaste åren och kostnader för placeringar och insatser
ökar i hög takt. Sociala medel är avsedda för att möta delar av de föreslagna åtgärderna och insatserna som
framkommer utifrån den analys som givits i uppdrag till utskottet barn och ungdom att ta fram. Delar som inte
ryms inom befintlig ram och uppdrag för individ och familj eller delar av akut karaktär finansieras med dessa
medel.

Särskilda extra statsbidrag för äldreomsorg år 2021 och år 2022

Äldreomsorgsmedlen faller ut för Tierps kommun enligt följande: 2021 9,9 miljoner och 2022
9,9 miljoner sedan upphör de helt. Det innebär att dessa medel inte ska användas som
ramförstärkningar som sedan behöver dras tillbaka utan ska användas för engångsinsatser för
att rusta inför framtiden. För att det ska råda en tydlighet av dessa av staten tillskjutna
tillfälliga medel ska de särredovisas. Förutsatt att statsbidraget inte villkoras av en riktad
satsning ska nedanstående utvecklingsområden prioriteras. Prioritering görs utifrån behov och
möjlighet till långsiktiga positiva effekter.
Äldreomsorgen

2021 9,9 miljoner
2022 9,9 miljoner

Prioriterade områden:
Heltidsresan
Senast maj 2021 ska heltidsresan vara på plats. Medel användas för att möjliggöra en optimal övergång från
dagens läge till fullt ut genomfört.
Medarbetare
Kompetenshöjande aktiviteter för att rusta och stärka medarbetarna utifrån de förändringar och behov som
sker inom vård- och omsorgsområdet. Stärka kommunens attraktivitet som arbetsgivare utifrån ett aktivt arbete
med att skapa ett öppet och involverande arbetsklimat.
Nya arbetssätt
Medel används till utveckling och uppstartskostnader för införande av nya arbetssätt som syftar till att skapa
högre kvalitet inom vård och omsorg samt en bättre arbetsmiljö för medarbetare.
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Avsnitt 7.3 Investeringsbudget
En investering räknas inte som en driftkostnad eftersom det är en kostnad av engångskaraktär
och ha en belopp överstigande ett prisbasbelopp och en livslängd över 3 år.
Investeringsbudgeten delas normalt upp i två delar, investeringsverksamhet och
exploateringsverksamhet. Exploateringsverksamheten avser oftast investering och utveckling
av nya områden inom kommunen, t.ex. Siggbo området.
En investering finansieras antingen med lån från externa långivare som exempelvis banken
eller från kommunen själv. De kostnader som uppstår i samband med räntebetalningar och
värdeminskning på investeringen kallas för kapitalkostnad, vilket är en driftkostnad.
Exempel på investeringar i kommunen kan vara investeringar i vägar, torg, parker och i
utrustning.
Investeringsbudget (tkr)

Kommunstyrelsen:
Kommunchef
Gemensam service
IT-nämnden
Medborgarservice
Produktion:
Kultur och fritid
Förskola
Grundskola
Gymnasieskola
Äldreomsorg
Funktionshindradeomsorg
Individ- och familjeomsorg
Exploatering Kommunstyrelsen
Medborgarservice

2021

2022

2023

750
8 600
24 825

750
5 600
29 650

750
5 600
28 625

950
750
1 100
1 500
1 500
350
350

950
750
1 100
1 500
1 500
350
350

950
750
1 100
1 500
1 500
350
350

12 100

8 520

3 200

Investeringsbudgeten specificeras i bilaga 6 och nettoexploateringen i bilaga 7.
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Avsnitt 7.4 Resultatbudget
Resultatbudget (mkr)

Verksamhetens intäkter*
Verksamhetens kostnader*
Avskrivningar
Verksamhetens
nettokostnader
Skatteintäkter
Generella statsbidrag
Verksamhetens resultat
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella
poster
Extraordinära poster
Årets resultat

Redovisat

Budget

2019

2020

Prognos

Förslag Förslag Förslag
Plan
Plan
(per 0831) budget
2020
2021
2022
2023

329,3
-1 572,8
-24,9
-1 268,4

388,4
-1 638,7
-26,1
-1 276,4

319,9
-1 631,0
-24,4
-1 335,5

391,7
-1 682,5
-27,7
-1 318,5

398,7
-1 714,9
-26,5
-1 342,6

409,1
-1 751,3
-25,3
-1 367,5

882,8
383,0
-2,6
9,4
-5,8
0,9

897,8
409,4
30,8
0,5
-12,7
18,5

887,7
431,1
-16,7
7,7
-7,9
-16,9

890,6
447,9
19,9
6,0
-5,9
20,1

920,4
445,5
23,3
6,0
-7,1
22,1

949,6
438,3
20,3
6,5
-7,9
18,9

0,0
0,9

0,0
18,5

0,0
-16,9

0,0
20,1

0,0
22,1

0,0
18,9

* Interna poster är inte avdragna från verksamhetens intäkter och kostnader för kolumnerna med budget och plan.
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Avsnitt 7.5 Finansieringsbudget

Utfall
2019

Mkr
Löpande verksamhet
Årets resultat
Justering för avskrivning
Justering för upplösning bidrag statlig infrastruktur
Minskning av avsättningar pga. utbetalningar
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster

Prognos Budget
2020
2021

Plan
2022

Plan
2023

0,9
24,5
0,8
-8,4
20,2

-16,9
24,4
0,8
-3,7
21,1

20,1
27,7
0,8
-5,0
13,9

22,1
26,5
0,8
-5,6
20,5

18,9
25,3
0,8
-6,2
20,5

38,1

25,6

57,5

64,2

59,3

Ö (-) / M (+) av förråd m m
Ö (-) / M (+) av kortfristiga fordringar
Ö (+) / M (-) av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

-1,1
-63,2
-5,1
-31,3

-1,0
-3,9
57,7
78,5

0,7
-1,1
20,4
77,4

0,4
-1,1
-10,5
53,0

0,2
-1,1
-13,8
44,6

Investeringsverksamhet
Investeringar i immateriella anl.tillgångar
Investeringar i materiella anl.tillgångar
Försäljning av materiella anl.tillgångar
Investering i finansiella tillgångar
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-0,2
-63,9
1,8
0,0
0,0
-62,3

0,0
-52,4
0
0,0
0,0
-52,4

0,0
-52,8

0,0
-51,0

0,0
-44,7

0,0
0,0
-52,8

0,0
0,0
-51,0

0,0
0,0
-44,7

Finansieringsverksamhet
Nyupptagna lån
Amortering av skuld
Ökning av långfristiga fordringar
Minskning av långfristiga fordringar
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

46,0
0,0
0,0
0,2
46,2

0,0
-26,0
0,0
0,0
-26,0

0,0
-20,0
0,0
0,0
-20,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Periodens kassaflöde

-47,4

0,1

4,6

2,0

0,0

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid periodens slut
Förändring likvida medel

47,7
0,3
-47,4

0,3
0,4
0,1

0,4
5,0
4,6

5,0
7,0
2,0

7,0
7,0
0,0

Medel från verksamheten före förändring av
rörelsekapital
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Avsnitt 7.6 Balansbudget

Mkr
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggn
Maskiner och inventarier
Övriga materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Förråd m.m.
Fordringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar

Utfall
2019

Prognos Budget
2020
2021

Plan
2022

Plan
2023

4,9

0,7

0,6

0,5

0,4

512,1
39,4
0,0
317,9
874,4

535,3
45,1
0,0
317,9
898,9

553,9
51,7
0,0
317,9
924,0

574,5
55,7
0,0
317,9
948,6

589,5
60,2
0,0
317,9
967,9

16,8

16,1

15,3

14,6

13,8

21,5
214,3
0,3
236,1
1 127,3

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Årets resultat
0,9
Resultatutjämningsreserv
0,0
Övrigt eget kapital
398,9
Summa eget kapital
399,8

22,5
21,8
21,5
21,2
218,2
219,3
220,4
221,5
0,4
5,0
7,0
7,0
241,1
246,1
248,8
249,7
1 156,1 1 185,5 1 212,0 1 231,5

-16,9

20,1

22,1

18,9

399,8
382,9

382,9
403,0

403,0
425,1

425,1
444,0

116,6
13,3

127,3
16,3

134,6
18,3

151,3
16,8

168,1
14,7

322,0
275,6

296,3
333,4

275,9
353,7

275,6
343,2

275,3
329,4

Avsättningar
Avsättning för pensioner och liknande
förpliktelser
Andra avsättningar
Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa eget kapital, avsättningar och
skulder

1 127,3

1 156,1 1 185,5 1 212,0 1 231,5

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
Panter och därmed jämförliga säkerheter
Ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser som inte har tagits
upp
bland skulderna eller avsättningarna
Övriga ansvarsförbindelser
Leasingkontrakt/hyresavtal
Summa panter och ansvarsförbindelser

221,2
1 789,9
128,7
2 139,8

200,7
181,6
162,3
148,1
1 838,8 1 838,8 1 838,8 1 838,8
63,2
63,2
63,2
63,2
2 102,8 2 083,6 2 064,3 2 050,2
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Avsnitt 7.7 Nyckeltal
Bokslut Prognos
2019
2020
Nettokostnadernas (exkl. avskr.) andel
av skatteintäkter och generella
statsbidrag
Finansnettots andel av skatteintäkterna
Årets resultat (mkr)
Soliditet

Budget
2021

Plan
2022

Plan
2023

100,2%

101,3%

98,5%

98,3%

98,5%

-0,3%

0,0%

0,0%

0,1%

0,1%

0,9

-16,9

20,1

22,1

18,9

35%

33%

34%

35%

36%
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Kapitel 8 Ägardirektiv
Om kommunens bolag
Kommunen har två bolag, Tierps kommunfastigheter AB (TKAB) samt Tierps Energi och
Miljö AB (TEMAB). Dessa två bolag har i sin tur var sitt dotterbolag, AB Tierpsbyggen
(ABTB) respektive TEMAB FjärrvärmeAB (TFAB).
Bolagen är helägda av Tierps kommun och är en del av kommunens verksamhet. Bolagens
verksamhet regleras, utöver av lag och av bolagsordningen, av ägardirektiv utfärdade av
kommunfullmäktige och fastställda av en bolagsstämma.
Bolagen ska följa de av kommunen antagna styrdokument som är applicerbara för det aktuella
bolagets verksamhet. Styrelserna i de kommunala bolagen ansvarar för att verksamheten i
respektive bolag bedrivs i enlighet med bolagets ändamål och fullmäktiges ägardirektiv samt
övriga krav som beslutas av kommunfullmäktige eller kommunstyrelse.
Nytt i ägardirektiven
Till år 2021 görs följande förändringar i ägardirektiven till bolagen:
Ägardirektiv för Tierps kommunfastigheter AB (TKAB)
- Bolaget ska planera och genomföra försäljning av fastigheter där,
- kommunkoncernen ej bedriver verksamhet
- kommunkoncernen ej avser att nyttja för verksamhet
- kommunen ej anser att fastigheten ur annat perspektiv är av kommunalt
ägandeintresse.
(ny §15)
Ägardirektiv för AB Tierpsbyggen (ABTB)
Nyinvesteringar i bostäder och andra verksamhetslokaler än kommunens egna
ska egenfinansieras över tid, senast inom 6 år från nyinvestering.
(ny §16)
Ändringar i ägardirektiv
Ägardirektiv för samtliga bolag, Del 1 Allmänna direktiv
- Omnumrering av paragraferna i ägardirektivens del 1 Allmänna direktiv
-

Tidigare §2 nu § 4 Bolaget ska följa de av Kommunfullmäktige antagna
styrdokumenten som är applicerbara för bolagets verksamhet såvida dessa
styrdokument inte strider mot bolagsordningen eller mot tvingande
bestämmelser i lag eller annan författning. Kommunstyrelsen skall tillse att
bolaget underrättas om och får del av sådana beslutade styrdokument varefter
bolagets styrelse och verkställande ledning har det operativa ansvaret för att
fullmäktiges beslut verkställs. I det fallet ett styrdokument inte är tillämpligt
ska det av bolaget rapporteras och godkännas av Kommunstyrelsen och
därefter, vid ett eventuellt godkännande, rapporteras till fullmäktige.
Bolaget har möjlighet att besluta om egna specifika styrdokument för sin
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verksamhet, men har då att beakta befintliga kommunala motsvarigheter inom
samma område. Bolagets egna dokument får inte uppenbart strida mot ett
kommunalt beslut, men kan i sin innebörd tänkas vara mer omfattande. Sådana
dokument kommuniceras med Kommunstyrelsen.
-

Tidigare §11 nu §13 Basbeloppssiffran 1000 sänks till 500.

-

Tidigare §22 nu §24 Bolagen ska årligen till kommunen lämna de uppgifter
som av kommunen bedöms nödvändiga för upprättande av årsredovisning och
delårsrapport enligt lag (1997:614), i enlighet med kommunens tidplan.

-

Tidigare §23 nu §25 Byt ut kommunfullmäktige till kommunen och lägga till
en skrivning ” i enlighet med kommunens tidplan”.

-

Tidigare §25 nu §27 Lägga till ”i enlighet med kommunens tidplan”.
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Kapitel 9 Uppföljning
Tidsplan
Tidsplan för bokslut, internkontroll, månadsprognoser, tertial- och delårsrapport:
År 2021
23 mars

Uppföljning internkontrollplan 2020

Beslutande organ
Kommunstyrelsen

7 april

Bokslut och årsredovisning för 2020

Kommunfullmäktige

25 maj

Tertialrapport 2021

Kommunstyrelsen

19 oktober

Internkontrollplan för 2022

Kommunstyrelsen

10 november

Delårsrapport och prognos per augusti 2021

Kommunfullmäktige

10 november

Plan för Tierps kommuns ekonomi och
verksamheter 2022-2024, samt skattesats

Kommunfullmäktige

Ekonomiprognoser tas fram per mars, april, juli, augusti, september, oktober. Vid behov kan
prognos även tas fram per november. Prognoserna behandlas av utskott/kommunstyrelse.

Hållbar utveckling - Agenda 2030
Nyckeltal för kommunens övergripande Agenda-2030-mål följer Rådet för främjande av
kommunala analysers (RKA) framtagna nyckeltal nyckeltal för kommuners och regioners
genomförande av Agenda 2030.
Mål 1 Ingen fattigdom
Fattigdom omfattar fler dimensioner än den ekonomiska. Fattigdom innebär
bl.a. även brist på frihet, makt, inflytande, hälsa, utbildning och fysisk säkerhet.
Delmål:
1.1
Andelen vuxna och barn som lever i ekonomisk utsatthet ska minska.
Nyckeltal

5

Indikator

Källa

Utfall
2016
11,5

Utfall
2017
11,7

Utfall
2018
10,4

Utfall
2019

Kolada

Utfall
2015
11,8

Invånare 0-19 år i
ekonomiskt utsatta hushåll,
andel (%)
Vuxna biståndsmottagare
med långvarigt ekonomiskt
bistånd, andel (%) av
befolkningen
Vuxna biståndsmottagare
med ekonomiskt bistånd,
andel (%) av befolkningen

Kolada

1,6

1,5

1,5

1,3

1,3

Socialstyrelsen

5,5

5,2

4,9

4,1

3,95

Prognos år 2020: Under jan- juli 2020 har antalet biståndsmottagare ökat med 8% i jämförelse med föregående

år.
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Mål 2 Ingen hunger
Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad nutrition
samt främja ett hållbart jordbruk.
Delmål:
2.1
Arbeta för bevarande av viktiga jordbruksmarker, minskat matsvinn och en
hälsosam och näringsrik kost inom skola, vård och omsorg.
2.2
Stärk måltidsverksamheterna för att minska risk för undernäring hos äldre.
Nyckeltal
Indikator

Källa

Utfall
2016
-

Utfall
2017
21

Utfall
2018
-

Utfall 2019

Kolada

Utfall
2015
18

Invånare med fetma,
andel (%)
Ekologiskt odlad
åkermark, andel (%)

Kolada

10

12

13

15

14

Vi deltar inte i
undersökningen.

Mål 3 Hälsa och välbefinnande

Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar.
Delmål:
3.1
Säkerställa kultur- och fritidsaktiviteter för alla, oavsett kön, bakgrund eller
ekonomiska förutsättningar.
3.2
Säkerställa ett tillgängligt friluftsliv för alla, oavsett rörelseförmåga.
3.3
Säkerställa god tillgång till grönområden med höga rekreations- och
naturvärden, som stimulerar till lek och utevistelse.
3.4
Kommuninvånarnas självskattade hälsa ska öka och skillnaderna mellan
grupper och individer ska minska.
3.5
Stärk arbetet för att förebygga och behandla drogmissbruk, inklusive
narkotikamissbruk och skadligt alkoholbruk.
3.6
Minskad psykisk ohälsa hos såväl vuxna som barn.
3.7
Minskad ofrivillig ensamhet bland äldre.
3.8
Kommunen ska arbeta för att mer vård, inklusive specialistvård, ska erbjudas
nära.
3.9
Minskad sjukfrånvaro i kommunens verksamhet.
Nyckeltal
Indikator

Källa
Kolada

Utfall
2015
64

Utfall
2016
-

Utfall
2017
67

Utfall
2018
-

Utfall
2019
-

Invånare med bra
självskattat
hälsotillstånd, andel (%)
Medellivslängd kvinnor,
år
Medellivslängd män, år

Kolada

84,1

83,9

83,8

83,3

83,4

Kolada

79,7

79,7

78,9

79

79,5
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Långtidssjukskrivna
med psykiska
sjukdomar och syndrom
samt beteendestörningar, andel (%)
Fallskador bland
personer 65+, 3-årsm,
antal/100 000 inv

Kolada

35,9

36,7

36,3

49,0

Kolada

3534

3492

3228

3142

Antibiotikaförsäljning
kommun, recept/1000
inv
Antal orosanmälningar
till socialtjänsten
rörande barn
Ohälsotalet - Mått på
hur många dagar under
ett år som FK betalar ut
ersättning vid nedsatt
arbetsförmåga i förhållande till antalet försäkrade i åldrarna 16-64år.
Sjukfrånvaro
kommunalt anställda
totalt, % kvinnor
Sjukfrånvaro
kommunalt anställda
totalt, % män

Kolada

323,4

313,3

290,9

268,4

Verksamhets
-statistik

594

742

717

1368

1792

Försäkringskassan

36,3

36,7

34,8

34,6

33,5

Kolada

6,3

7,4

7,1

8,1

7,9

Kolada

3,1

3,3

3,4

4,8

4,0

Mål 4 God utbildning för alla
Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja
livslångt lärande för alla.
Delmål:
4.1
Alla barn ska ha tillgång till förskola av god kvalitet som ger omvårdnad och
förbereder dem för att börja grundskolan.
4.2
Alla barn ska erbjudas en likvärdig grundskola av god kvalitet som leder till
relevanta och ändamålsenliga kunskaper.
4.4
Säkerställ skolornas tillgång till närliggande naturmiljöer för
utomhuspedagogik
4.5
Ge goda förutsättningar för livslångt lärande, bildning och tillgång till ett rikt
kultur- och fritidsliv för alla.
4.6
Andelen behöriga till gymnasieskolans yrkes- eller högskoleförberedande
program ska öka på kommunens samtliga högstadieskolor
Nyckeltal
Indikator

Källa
Kolada

Utfall
2015
81

Utfall
2016
78

Utfall
2017
81

Utfall
2018
82

Utfall
2019
84

Barn 1-5 år inskrivna i förskola,
andel (%)
Elever i åk 9 som är behöriga till
yrkesprogram, hemkommun,
andel (%)
Elever i åk 9: Jag känner mig
trygg i skolan, positiva svar,
andel (%)

Kolada

78,2

85,6

79,6

83,5

80

Kolada

83,1
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85,7

Gymnasieelever med examen
inom 4 år, hemkommun, andel
(%)
Ungdomar som är etablerade på
arbetsmarknaden eller studerar
2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, hemkommun, andel
(%)
Invånare 25-64 år med
eftergymnasial utbildning, andel
(%)
Andel elever (åk 7, åk 9 och åk
2 på gymnasiet) som svarat
ganska bra eller mycket bra på
frågan Hur trivs du i skolan?

Kolada

67,9

70,0

67,9

69,4

Kolada

66,2

73,3

78,6

78,7

Kolada

24,1

24,5

24,3

24,8

Liv och hälsa
ung

83,4

63,8

25,6

75

67,9

Mål 5 Jämställdhet
Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt.

Delmål:
5.1
Kommunens verksamheter ska planeras utifrån både kvinnor och mäns,
flickors och pojkars behov och resurser ska fördelas likvärdigt mellan könen
5.2
Alla vuxna och barn ska bemötas utan diskriminering och utan stereotypa
föreställningar om kön.
5.3
Verksamheter ska planeras utifrån både pojkar/män och flickor/kvinnors behov
och resurser fördelas likvärdigt mellan könen.
5.4
Tillförsäkra kvinnor fullt och faktiskt deltagande och lika möjligheter till
ledarskap på alla beslutsnivåer i det politiska, ekonomiska och offentliga livet.
5.5
Öka andelen kvinnligt företagande.
5.6
Förbättra arbetsvillkor och arbetsmiljön inom kommunens verksamheter. Som
arbetsgivare i en kvinnodominerad sektor har kommunen ett särskilt stort
ansvar för att förbättra kvinnors arbetsvillkor.
5.7
Minimera och förebygg alla former av våld mot kvinnor och flickor i det
offentliga och privata rummet, inklusive våld i nära relationer, hedersrelaterat
våld, sexuellt utnyttjande och andra typer av exploatering.
Nyckeltal
Indikator

Källa
Kolada

Utfall
2015
55

Utfall
2016
55

Utfall
2017
57

Utfall
2018
59

Utfall
2019
63

Heltidsarbetande
månadsavlönade, kommun,
andel (%)
Föräldrapenningdagar som tas
ut av män, andel av antal dagar
(%)
Tillfälliga föräldrapenningdagar
(VAB) som tas ut av män, andel
av antal dagar (%).
Kvinnors mediannettoinkomst
som andel av mäns
mediannettoinkomst, andel (%)

Kolada

23,1

23,7

25,7

28

27,1

Kolada

42,2

44

40

41,5

44,1

Kolada

73,1

73,9

75,1

75,0
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Mål 6 Rent vatten och sanitet
Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för
alla.

Delmål:
6.1
Förbättra vattenkvaliteten genom att minska föroreningar, stoppa dumpning
och minimera utsläpp av farliga kemikalier och material.
6.2
Effektivisera vattenanvändningen inom alla sektorer samt säkerställ en hållbar
försörjning av sötvatten för att förebygga vattenbrist och låga
grundvattennivåer.
6.3
Verka för att återställa de vattenrelaterade ekosystemen, däribland våtmarker,
floder och sjöar.
Nyckeltal
Indikator

Källa

Utfall
2015

Utfall
2016

Vattentäkter med
vattenskyddsområde, andel (%)
Sjöar med god ekologisk status,
andel (%)
Vattendrag med god ekologisk
status, andel (%)
Grundvattenförekomster med god
kemisk och kvantitativ status,
andel (%)

Kolada
Kolada

45,5

45,5

Kolada

26,7

26,7

Kolada

100

100

Utfall
2017
100

Utfall
2018
100

Utfall
2019

Mål 7 Hållbar energi för alla
Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern
energi för alla.
Delmål:
7.1
Öka andelen förnybar energi i den kommunala energimixen och underlätta
införandet av småskaliga energilösningar.
7.2
Minska kommunens energiförbrukning, bland annat genom
energieffektivisering.
Nyckeltal

6

Indikator

Källa

Elavbrott, genomsnittlig
avbrottstid per kund (SAIDI),
minuter/kun
Fjärrvärmeproduktion av
förnybara energikällor på
värmeverk inom det geografiska området, andel (%)

Kolada

Kolada (samt
verksamhetsstatistik)

Utfall
2015

Utfall
2016
180

Utfall
2017
125

Utfall
2018
301

Utfall
2019

97,5

98,2

99,7

99,4

99,66

Utfall för år 2020: 100% förnybara energikällor i fjärrvärmeproduktionen.
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Slutanvändning av energi
totalt inom det geografiska
området, MWh/inv

Kolada

29

30

30

29

-

Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och
produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.
Delmål:
8.1
Stödja utvecklingen av arbetstillfällen för alla grupper, även de som står långt
från arbetsmarknaden.
8.2
Minska andelen ungdomar som varken arbetar eller studerar
8.3
Kommunens uppdrag som kontrollmyndighet, markägare och tillståndsgivare
ska ske på ett rättssäkert, effektivt och professionellt sätt för att skapa bästa
förutsättningar för näringslivet att bedriva sin verksamhet och växa.
8.4
Verka för att bibehålla och öka antalet företag och stärka positiva attityder till
entreprenörskap och företagande.
8.5
Verka för full sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla kvinnor och
män, inklusive ungdomar och personer med funktionsnedsättning, samt lika lön
för likvärdigt arbete.
Nyckeltal
Indikator

Källa
Kolada

Utfall
2015
290845

Utfall
2016
304474

Utfall
2017
310893

Bruttoregionalprodukt
(BRP), kr/inv
Invånare 16-24 år
som varken arbetar
eller studerar, andel
(%)
Långtidsarbetslöshet
25-64 år, andel (%)
av befolkningen
Förvärvsarbetande
invånare 20-64 år,
andel (%)
Arbetslöshet 25-64
år, andel (%) av
befolkningen.

Utfall
2018

Utfall
2019

Kolada

9,7

9,4

8,1

Kolada

4,0

4,3

4,6

4,6

4,5

Kolada

77,8

78,4

79,2

80,2

SCB

8,9

9,2

9,1

8,3

7,77

Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar
industrialisering samt främja innovation.
Delmål:
9.1
Bygga ut en tillförlitlig och hållbar infrastruktur, där kollektivtrafik och olika
mobilitetslösningar är en naturlig del, för att stödja ekonomisk utveckling och
människors välbefinnande.
Prognos år 2020: Antalet öppet arbetslösa har ökat med ca 30% från februari till september 2020 enligt
Arbetsförmedlingen.
7
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9.2
9.3

Genom upphandling styra mot renare och smartare teknik.
Samverka med universitet och företag för att bidra till ny kunskap och
innovationer.

Nyckeltal
Indikator

Källa
Kolada

Utfall
2015
32,1

Utfall
2016
34,8

Utfall
2017
48,4

Utfall
2018
51,9

Utfall
2019
54,4

Tillgång till bredband om minst
100 Mbit/s, andel (%)
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt)
- Totalt, NKI
Befolkning i kollektivtrafiknära
läge, andel (%)

Kolada

69

71

68

71

78

Kolada

62,7

62,7

62,3

67,4

Mål 10 Minskad ojämlikhet
Minska ojämlikheten inom och mellan länder.
Delmål:
10.1 Verka för att alla barn och vuxna i utbildningsverksamheterna, oavsett ålder,
kön, funktionsnedsättning, etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk eller
annan ställning ska behandlas lika.
10.2 Verka för att alla människor, oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, etnicitet,
ursprung, religion eller ekonomisk eller annan ställning, blir inkluderade i det
sociala, ekonomiska och politiska livet.
10.3 Motverka utanförskap och öka allas upplevda trygghet och hälsa.
10.4 Fler nyanlända ska ha lämnat etableringsuppdraget för att börja arbeta eller
studera.
10.5 De socioekonomiska skillnaderna ska minska.
10.6 Ökning av andelen brukare som anser att de får bestämma om saker som är
viktiga.
10.7 Verka för att alla människor, oavsett kön, funktionsnedsättning, etnicitet,
ursprung, religion eller ekonomisk ställning, blir inkluderade i det sociala,
ekonomiska och politiska livet.
10.8 Kommunens fysiska planering ska verka för att socioekonomisk segregation
motverkas.
Nyckeltal
Indikator

Källa

Utfall
2015

Utfall
2017

27

Utfall
2016
-

Invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till
andra, andel (%)
Förvärvsarbetande skyddsbehövande och
anhöriga (flyktingar) 20-64år, vistelsetid 4-6
år, andel (%)
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS Brukaren får bestämma om saker som är
viktiga, andel (%)

Kolada
Kolada

47,3

57,4

40,3

46,5

-

64

66

Kolada

Mål 11 Hållbara städer och samhällen
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Utfall
2018
-

Utfall 2019
Vi deltar inte i
undersökningen.

Vi deltar inte i
undersökningen.

Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.
Delmål:
11.1 Verka för till fullgoda och ekonomiskt överkomliga bostäder för alla.
11.2 Kommunen ska ha planberedskap för 300 bostäder per år. Fokus ska vara att
planera i kollektivtrafiknära lägen.
11.3 Skapa inkluderande tätortsmiljöer som erbjuder god tillgång till grönområden
och offentliga platser och som ger möjlighet att ta sig fram säkert som gångoch cykeltrafikant.
11.4 Stärka arbetet för att skydda och trygga våra kultur- och naturarv.
11.5 Säkerställa möjligheten till tätortsnära friluftsliv.
11.6 Ett gott utbud av offentlig och kommersiell service med hög kvalitet och
tillgänglighet i hela kommunen.
Nyckeltal
Indikator

Källa
Kolada

Utfall
2015
0,84

Utfall
2016
0,84

Utfall
2017
0,85

Utfall
2018
0,85

Demografisk försörjningskvot
Trångboddhet i flerbostadshus, enligt norm 2, andel (%)
Utsläpp till luft av kväveoxider
(NOx), totalt, kg/inv
Utsläpp till luft av PM2.5
(partiklar <2.5 mikrom). kg/inv

Kolada

17,9

18,5

20,6

21

Kolada

27,2

25,9

25,3

24

Kolada

3,78

3,70

3,63

3,31

Utfall
2019
0,86

Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion
Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

Delmål:
12.1 Minska mängden avfall genom åtgärder för att förebygga, minska, återanvända
och återvinna avfall.
12.2 Matsvinnet ska minska.
12.3 Kommunens upphandlingar ska främja hållbar produktion och stimulera en
cirkulär ekonomi.
12.4 Stärka framväxten av en hållbar turism som skapar arbetstillfällen och främjar
lokal kultur och lokala produkter.
12.5 Produktionsvärdet från jordbruks- och trädgårdssektorn ska öka med 20
procent fram till år 2030.
12.6 Produktionsvärdet från ekologiska livsmedel ska öka med minst 200 procent
till år 2030.
Nyckeltal
Indikator

Källa

Insamlat hushållsavfall totalt,
kg/person
Hushållsavfall som samlats
in för materialåtervinning,
inkl. biologisk behandling,
andel (%)

Kolada
Kolada och
verksamhetsstatistik

Utfall
2015
-

Utfall
2016
-

Utfall
2017
-

Utfall
2018
300

-

-

25,7

38,1
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Utfall
2019

Ekologiska livsmedel i
kommunens verksamhet,
andel (%)

Kolada och
verksamhetsstatistik

-

-

22

23

25

Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna
Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess
konsekvenser.
Delmål:
13.1 Senast år 2045 ska kommunen inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser.
13.2 Klimatanpassa den fysiska planeringen för att begränsa klimatpåverkan och
minska sårbarheten vid ett förändrat klimat.
13.3 Kommunens och kommunkoncernens transporter ska vara fossilfria till
år 2030.
Nyckeltal
Indikator

Källa

Utfall
2016
7,68

Utfall
2017
7,72

Utfall
2018
7,32

Utfall
2019

Kolada

Utfall
2015
7,95

Utsläpp till luft av
växthusgaser totalt, ton
CO2-ekv/inv.
Miljöbilar i
kommunorganisationen
andel (%)
Miljöbilar, andel av
totalt antal bilar i det
geografiska området,
(%)
Genomsnittlig
körsträcka med
personbil, mil/inv
Utsläpp till luft av
växthusgaser totalt, ton
CO2-ekv

Kolada

39,7

41,1

33,1

30,1

30,4

Kolada

15

14,5

13,5

13,4

Kolada

796,6

805,2

806,9

786,9

Nationella
emissionsdatabasen

163272,5

159238,2

161668,9

154548,7

771,9

Mål 14 Hav och marina resurser
Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för en
hållbar utveckling.
Delmål:
14.1 Förebygg och minska alla slags föroreningar i havet, i synnerhet från
landbaserad verksamhet, såsom marint skräp och tillförsel av näringsämnen.
14.2 Förvalta och skydda marina och kustnära ekosystem på ett hållbart sätt.
14.3 Verka för stärkta populationer av fisk och andra vattenanknutna arter, bland
annat genom åtgärder som förstärker fiskrekryteringen vid kusten.
14.4 Främja ett hållbart fritidsfiske genom att skapa bättre förutsättningar för
naturlig fiskreproduktion.
14.5 Verka för att det ska finnas tillräcklig infrastruktur för att minska fritidsbåtars
påverkan på marina ekosystem.
14.6 Minska mängden plastavfall som hamnar i haven.
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Nyckeltal saknas på kommunal nivå
Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald
Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem,
hållbart bruka skogar, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda
förlusten av biologisk mångfald.
Delmål:
15.1 Integrera stadsgrönska och ekosystemtjänster vid planering, byggande och
förvaltning i kommunens orter.
15.2 Bevara biologisk mångfald och säkerställ att värdefulla naturmiljöer får
adekvat skydd och vårdas ur ett framtidsperspektiv.
15.3 Vidta åtgärder för att stärka ekosystemtjänster och motverka minskning av
biologisk mångfald och spridning av invasiva arter på kommunägd mark.
15.4 Förvalta och tillgängliggöra kommunens grön- och naturområden så de både
utvecklar höga naturvärden och lockar till utevistelse.
15.5 Informera om natur- och kulturvärden i tätortsnära miljöer för att öka
medvetenheten hos kommuninnevånare och besökare.
Nyckeltal
Indikator

Källa

Skyddad natur totalt, andel
(%)

Kolada

Utfall
2015
3,9

Utfall
2016
3,9

Utfall
2017
3,9

Utfall
2018
5,3

Utfall
2019

Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen
Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling,
tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla samt bygga upp effektiva, och
inkluderande institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer.
Delmål:
16.1 Medborgarnas delaktighet i kommunens verksamhet och utveckling ska öka.
16.2 Kommunens verksamheter ska vara effektiva, transparanta och rättssäkra.
16.3 Antal hushåll och verksamheter som är anslutna till snabbt och kapacitetsstarkt
bredband ska öka.
16.4 Kommunkoncernens ekonomi ska vara långsiktigt hållbar.
16.5 Kommunens soliditet ska inte vara lägre än 40 procent och inte minska fler år
än två år i rad.
Nyckeltal
Indikator

Källa

Utfall
2016
-

Utfall
2017
-

Utfall
2018
-

Utfall
2019

Kolada

Utfall
2015
-

Invånare 16-84 år
som avstår från att gå
ut ensam, andel (%)
Anmälda våldsbrott,
antal/100 000 inv

Kolada

686

844

917

824

710
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Vi deltar inte i
undersökningen.

Valdistrikt med lägst
valdeltagande i
senaste kommunval,
andel (%)
Förstagångsväljare
som röstade i senaste
kommunfullmäktigevalet, andel (%)
Verksamhetens
resultat kommun,
andel(%) av skatter
och statsbidrag
Valdeltagande i
Tierps kommun och i
riket, riksdagsvalen
Tierps
kommunfastigheter
AB: årets resultat
inklusive
dotterbolaget AB
Tierpsbyggen
Kommunens soliditet
Kommunkoncernens
belåning i kronor
räknat per invånare.

Kolada

77,3

77,3

77,3

68,6

68,6

Kolada

76

76

83

83

83

Kolada

Valmyndigheten

-0,2

79,8
(valår
2006)

84
(valår
2010)

85,6
(valår
2014)

87,5
(valår
2018)

Årsbokslut

Årsbokslut
Årsbokslut

Mål 17 Genomförande och globalt partnerskap
Stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för
hållbar utveckling.
Delmål:
17.1 Kommunens samverkan och partnerskap med andra kommuner, Region
Uppsala, företag och civilsamhälle ska öka.
17.2 Kommunens upphandlingar ska genomföras på ett sätt som bidrar positivt till
Agenda 2030 även utanför kommunens gränser.
17.3 Tilliten bland kommunens invånare ska öka.
Nyckeltal saknas på kommunalnivå
Regionala utvecklingsstrategin
Ny regional utvecklingsstrategi antas under våren 2021. Kommunens nyckeltal kommer i
bokslutet redovisas utifrån strategin.
Hållbarhetslöften.
Hållbarhetslöften och åtgärder med anledning av dessa följs upp i bokslut.
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Bilaga 1 - Styrdokument
Redovisning av beslutade styrdokument fram till och med 2020-09-22.
Aktiverande styrdokument (måldokument)
De aktiverande dokumenten fokuserar på vad som ska uppnås och vad som ska göras. Dessa
är de enda styrdokument som innehåller tydliga mål. De bör också vara tidsbestämda.
Varefter som mål uppnås måste nya beslutas.
Typer av dokument: Vision, strategi, program, plan, handlingsplan*
(* Denna typ av styrdokument fastställer tjänstemannaorganisationen.)

Beslutade av kommunfullmäktige
Vision för Tierps kommun
Avfallsplan
Biblioteksbruk, biblioteksplan för
Tierps kommun
Boendeplan bostad med särskild
service för vuxna enligt 9:9§ LSS,
2016-2030
Boendeplan för äldre i Tierps
kommun 2014-2035
Bostadsförsörjningsplan 20132025
Cykelplan för Tierps kommun
Energistrategi för Tierps kommun
E-strategi för Tierps kommun
2009-2013
Funktionsnedsättning 2025
Handlingsplan - Boendeplan för
äldre i Tierps kommun 2014-2035
Handlingsplan mot
våldsbejakande extremism
Handlingsprogram för
förebyggande verksamhet och
räddningstjänst från 2020 enligt
Lagen (2003:778) om skydd mot
olyckor
Näringslivsstrategi
Plan för kommunens ekonomi och
verksamhet
Program för uppföljning av och
insyn i kommunens verksamheter
2018-2019 samt 2020
Skola 2020
Strategi för närvårdssamverkan i
Uppsala län 2018-2020
Tillgänglighetsplan för offentlig
utemiljö i Tierps kommun
Trafikförsörjningsplan för Tierps
kommun 2005/2006
VA-plan
Varuförsörjningsplan för Tierps
kommun
Äldre 2020
Översiktsplan 2010-2030

Diarienr
KS 2015.763
KS 2018/282
KS 2019/226

Dokumentägare
Gemensam service
Medborgarservice
Kultur och fritid

Gäller fr o m
2015-09-15
2020-04-15
2019-04-09

Revideras senast
saknar datum
2022-12-31
2021-12-31

KS 2016.678

Vård och omsorg,
gemensam service

2016-09-20

2030-12-31

KS 2014.436

2014-06-10

2035-12-31

KS 2012.660

Vård och omsorg,
gemensam service
Medborgarservice

2013-04-09

saknar datum

KS 2016.601
KS 2014.819
KS 2008.376

Medborgarservice
Medborgarservice
Gemensam service

2016-09-20
2014-12-16
2009-01-01

KS 2012/415
KS 2015.273

Vård och omsorg

2013-06-11
2015-03-10

2030-12-31
saknar datum
2013-12-31
Ny på gång
2025-12-31
saknar datum

KS 2016.359

Gemensam service

2016-07-01

2018-03-30

KS 2019/530

Räddningsnämnden

2020-01-01

Saknar datum

KS 2010.111
KS 2020.xxx

Medborgarservice
Gemensam service

saknar datum
beslutas årligen

KS 2019/893

Gemensam service

2010-04-27
beslutas
årligen
2018-01-01
2013-12-17
2018-01-01

2020-12-31
2020-12-31

KS 2013.530
KS 2017/965

2020-12-31

KS 2016.182

Medborgarservice

2016-04-05

2030-12-31

KS 2004.180

Medborgarservice

2004-11-02

saknar datum

KS 2014.188
KS 2019/441

TEMAB
Medborgarservice

2014-06-10
2019-09-17

saknar datum
2024-09-17

KS 2010.3
KS 2011.211

Medborgarservice

2010-04-27
2011-12-14

saknar datum
saknar datum
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Beslutade av kommunstyrelsen
Handlingsplan för kultur i Tierps
kommuns förskolor, skolor och
gymnasium
Internkontrollpan
Ledningsplan avseende
extraordinär händelse
Plan för krishanteringsarbete
Plan för utbildningar på
introduktionsprogrammet
Tillsynsplan enligt plan- och
bygglagen i Tierps kommun
Tillsynsplan för strandskydd i
Tierps kommun 2020
Tillsynsplan för tillståndsgivning i
Tierps kommun
Tillsynsplan och behovsbedömning för miljö- och hälsoskydd och
strålskydd i Tierps kommun
Tillsynsplan och behovsutredning
för offentlig livsmedelskontroll i
Tierps kommun
Kulturmiljöprogram för Bruksgatan
och Västerbruksvägen i Tobo
Strategi för kompetensförsörjning
Konkurrensstrategi för åren 20082009

Diarienr
KS 2016.871

Dokumentägare
Kultur och fritid

Gäller fr o m
2016-09-21

Revideras senast
saknar datum

Beslutas
årligen
KS 2008.327

Gemensam service

beslutas årligen

Gemensam service

beslutas
årligen
2008-06-17

KS 2017.447
KS 2019/653

Gemensam service
Utbildning

2017-06-01
2019-09-03

KS 2020/382

Medborgarservice

2020-09-08

2019-03-30
2020-06-30
Ny kommer under
hösten
2020-12-31

KS 2020/52

Medborgarservice

2020-01-01

2020-12-31

KS 2020/38

Medborgarservice

2020-01-01

2020-12-31

KS 2020/36

Medborgarservice

2020-01-01

2020-12-31

KS 2020/34

Medborgarservice

2020-01-01

2020-12-31

KS 2012.628

Medborgarservice

2013-04-23

saknar datum

KS
2017/1042
KS 2008.223

Gemensam service

2018-05-29

2021-05-30

Gemensam service

2008-05-27

2009-12-31

saknar datum

Beslutade av jävsnämnden
Tillsynsplan för strandskydd i Tierps
kommun
Tillsynsplan enligt plan- och
bygglagen i Tierps kommun
Tillsynsplan för tillståndsgivning i
Tierps kommun
Tillsynsplan och behovsbedömning
för miljö- och hälsoskydd och
strålskydd i Tierps kommun
Tillsynsplan och behovsbedömning
för offentlig livsmedelskontroll i
Tierps kommun

Diarienr
JN2020/4

Dokumentägare
Medborgarservice

Gäller fr o m
2020-01-01

Revideras senast
2020-12-31

JN2020/9

Medborgarservice

2020-09-01

2020-12-31

JN2020/8

Medborgarservice

2020-01-01

2020-12-31

JN2020/7

Medborgarservice

2020-01-01

2020-12-31

JN2020/6

Medborgarservice

2020-01-01

2020-12-31
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Normerande styrdokument (förhållningsdokument)
De normerande dokumenten fokuserar på hur de som är verksamma i kommunen beter sig,
såväl utåt mot kommunmedborgarna som inom kommunens organisation. De ska säkerställa
att handlanden som upprepas av kommunen utförs på samma sätt, oavsett när de utförs och av
vem. Normerande dokument har alltid tolkningsföreträde framför aktiverande dokument.
Typer av dokument: Policy, riktlinje, regel, rutin*, processnorm*
(* Denna typ av styrdokument fastställer tjänstemannaorganisationen.)

Beslutade av kommunfullmäktige
Arbetsmiljöpolicy
Finanspolicy
Folkhälsopolicy för Uppsala län
Idrotts- och fritidspolicy
Kommunikationspolicy
Konkurrenspolicy
Kulturpolicy
Lönepolicy
Pensionspolicy
Policy för belönings och
förslagsverksamhet
Policy för hållbar utveckling 2021 i
Tierps kommun
Policy för intern och extern
kameraövervakning
Policy för lika rättigheter och
möjligheter
Policy för naturvård i Tierps
kommun
Policy vid alkohol- och
drogproblem inom kommunens
verksamheter
Säkerhetspolicy för Tierps
kommuns verksamheter
Tillgänglighetspolicy
Trafiksäkerhetspolicy
Upphandlingspolicy
Vatten- och avloppspolicy
Regler för hantering av överskott
Regler för utdelning av
förtjänsttecken och minnesgåvor
Borgensprinciper för Tierps
kommun
Riktlinje för ekonomisk styrning
Riktlinje för kommunala
markanvisningar
ochexploateringsavtal
Riktlinje för serveringstillstånd
Riktlinjer för att starta och driva
enskild barnomsorg i Tierps
kommun
Riktlinjer för avgifter inom vård
och omsorg för insatser enligt
socialtjänstlagen, hälso- och
sjukvårdslagen och taxa i
anslutning till insatser enligt LSS
Riktlinjer för styrdokument
Riktlinjer och anvisningar för vård
och behandlingar av vuxna

Diarienr
KS 2016.384
KS 2009.332
KS 2009.222

Gäller fr o m
x
2009-12-01
2009-09-15

Revideras senast
saknar datum
saknar datum
saknar datum

KS 2015.697
KS 2010.260
finns i arkiv
KS 2015.696
KS 2015.939
KS 2005.156
KS 2002.120

Dokumentägare
Gemensam service
Gemensam service
Landstinget
(Regionen)
Kultur och fritid
Gemensam service
Gemensam service
Kultur och fritid
Gemensam service
Gemensam service
Gemensam service

2015-10-15
2010-10-01
2000-17-10
2015-11-15
2016-01-01
2005-08-01
2003-01-01

saknar datum
saknar datum
saknar datum
saknar datum
saknar datum
saknar datum
saknar datum

KS 2011.303

Gemensam service

2011-12-14

saknar datum

KS 2008.395

Gemensam service

2009-12-01

saknar datum

KS 2019/381

Gemensam service

2019-09-17

2023-06-30

KS 2020/163

Medborgarservice

2020-05-12

2030-12-31

KS2017.1018

Gemensam service

2017-12-19

saknar datum

KS 2019.229

Gemensam service

2019-09-17

2023-06-30

KS 2008.104
finns i arkiv
KS 2011.107
KS 2013.228
KS 2008.129
KS 2008.128

Medborgarservice
Medborgarservice
Gemensam service
TEMAB
Gemensam service
Gemensam service

2008-09-16
2000-11-28
2011-04-05
2013-05-01
2009-01-01
2008-05-01

saknar datum
saknar datum
saknar datum
saknar datum
saknar datum
saknar datum

KS 2011.441

Gemensam service

2012-01-01

saknar datum

KS 2017/991
KS 2019/738

Gemensam service
Medborgarservice

2020-01-01
2019-11-05

saknar datum
2023-12-31

KS 2020/644
KS 2016.422

Medborgarservice
Utbildning

2020-09-22
2016-06-14

2025-12-31
saknar datum

KS 2019/754

Vård och omsorg

2020-01-01

2020-12-31

KS 2017.218
KS 2011.229

Gemensam service
Individ och
familjeomsorg

2017-05-31
2011-06-14

2021-12-31
saknar datum
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Riktlinjer och principer för
medborgardialog
Grafisk profil
Bredbandspolicy

KS 2017.495

Gemensam service

2017-06-13

2021-06-30

KS 2003.174
Finns i arkiv

Gemensam service
Medborgarservice

2004-01-01
2000-04-04

saknar datum
saknar datum

Diarienr
KS 2008/49
KS 2019/877

Dokumentägare
Gemensam service
Gemensam service

Gäller fr o m
2008-01-29
2020-01-01

Revideras senast
saknar datum
2021-12-31

KS 2013/300

Medborgarservice

2013-04-23

saknar datum

KS 2018/617

Gemensam service

2018-12-18

2022-12-31

KS 2012/599

Individ och
familjeomsorg

2012-12-04

saknar datum

KS 2011/170

Medborgarservice

2011-04-19

saknar datum

KS 2007.440
KS 1993.212

Kultur och fritid
Gemensam service

2007-10-09
1993-04-27

saknar datum
saknar datum

KS 2017/793

Gemensam service

2018-01-01

2020-12-31

KS 2006/7
KS 2017/960

Gemensam service
Kultur och fritid

2006-01-31
2018-01-01

saknar datum
saknar datum

KS 2012.683
KS 2019/899

Gemensam service
Gemensam service

2013-01-29
2020-03-24

saknar datum
2025-12-31

KS 2020/98

Vård och omsorg

2020-04-01

saknar datum

KS 2017/450

Gemensam service

2017-10-01

2020-12-31

KS 2019/879

Gemensam service

2020-02-25

2025-12-31

KS 2013/299

Utbildning

2013-05-01

saknar datum

KS 2019/437

Gemensam service

2019-05-28

2020-12-31

KS 2020/336

Vård och omsorg

2020-06-01

2023-05-31

KS 2018/252

Vård och omsorg

2018-06-01

saknar datum

KS 2020/431

Utbildning

2020-06-12

2022-06-12

KS 2012/643
finns på
insidan

Gemensam service
Gemensam service

2013-01-01
19900501

saknar datum
saknar datum

KS2015/1043

TEMAB

2016-02-09

saknar datum

KS 2017/990

Individ och
familjeomsorg

2018-01-01

saknar datum

Beslutade av kommunstyrelsen
Arkivföreskrifter
Attestreglemente för Tierps
kommun
Kostriktlinje och vision för
kostverksamhet
Kriskommunikationsplan för
Tierps kommun
Kvalitetssäkring av stöd och hjälp
till barn och ungdomar i Tierps
kommun
Lokal tolkning av begrepp i plan
och bygglagen (2010:900 och
plan och byggförordningen
(2011:338)
Mål och riktlinjer för fritidsgårdar
Policy för ersättning av
utbildningskostnader
Regel för intern styrning och
kontroll
Resepolicy
Riktlinje för arbetsstipendium för
konstnärlig verksamhet i Tierps
kommun
Riktlinje för frivilligarbetare
Riktlinje för fördjupad samverkan
med det civila samhället - Idéburet
offentligt partnerskap,
upphandling av tjänster och
reserverade kontrakt
Riktlinje för individuellt förskrivna
hjälpmedel inom kommunal hälsooch sjukvård
Riktlinje för intern kontroll och
insyn i kommunens verksamheter
Riktlinje för kravhantering i Tierps
kommun
Riktlinje för pedagogisk måltid
inom förskola, skola och omsorg
Riktlinje för prioriteringar vid
livsmedelsupphandlingar
Riktlinje för rehabiliterande träning
i ordinärt boende enligt hälso- och
sjukvårdslagen
Riktlinje för stöd och hjälp i
ordinärt och boende enligt
socialtjänstlagen
Riktlinje för tilläggsbelopp för barn
och elever i behov av
extraordinärt stöd
Riktlinjer för direktupphandling
Riktlinjer för ersättning för
kurslitteratur mm vid
högskolestudier på fritiden
Riktlinjer för fettavskiljare för
verksamhetsutövare och
fastighetsägare i Tierps kommun
Riktlinjer för försörjningsstöd och
ekonomisk bistånd
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Riktlinjer för hantering av bisyssla
Riktlinjer för hantering av hot och
våld i arbetsmiljön
Riktlinjer för insatserna
kontaktperson, ledsagare och
umgängesstöd
Riktlinjer för investering
Riktlinjer för officiell flaggning i
Tierps kommun
Riktlinjer för oljeavskiljare för
verksamhetsutövare och
fastighetsägare i Tierps kommun
Riktlinjer för sociala bostäder i
Tierps kommun
Riktlinjer för utmärkelsen årets
eldsjäl
Riktlinjer för vårdnadsöverflytt vid
familjehem överstigande tre år i
samma familjehem
Rutin för tillämpningen av lex
Sarah inom kommunal
verksamhet
Rutin lex Sarah inom
yrkesmässigt bedriven enskild
verksamhet och verksamhet vid
Statens institutionsstyrelse

KS 2012/658
KS 2019/230

Gemensam service
Gemensam service

2013-02-01
2019-05-28

saknar datum
2023-06-30

KS 2019/98

2019-04-01

2022-04-01

KS 2015/124
KS 2011/323

Individ och
familjeomsorg, Vård
och omsorg
Gemensam service
Medborgarservice

2015-02-03
2011-09-06

saknar datum
saknar datum

KS2015/1043

TEMAB

2016-02-09

saknar datum

KS 2019/554

Individ och
familjeomsorg
Kultur och fritid

2019-09-03

2023-09-30

2018-01-01

saknar datum

KS 2011/205

Individ och
familjeomsorg

2011-05-31

saknar datum

KS 2017/847

Gemensam service

2019-04-01

2024-03-31

KS 2019/216

Gemensam service

2019-04-01

2024-03-31

KS 2017/960

Organiserande dokument
De organiserande dokumenten fokuserar på uppdrag, roller och ansvar i olika delar av
kommunens organisation. Till denna dokumentgrupp hör även de dokument som styr de
kommunala bolagen.
Typer av dokument: Arbetsordning, reglemente, bolagsordning, ägardirektiv,
delegationsordning
Beslutade av kommunfullmäktige
Arbetsordning för
kommunfullmäktige och
fullmäktigeberedningar
Ersättningar till Tierps kommuns
förtroendevalda - ERS 2012
Instruktion för kommundirektör
Reglemente för handikapprådet
Reglemente för IT-nämnd
Reglemente för jävsnämnden
Reglemente för kommunalt
näringlivsråd
Reglemente för kommunalt
pensionärsråd
Reglemente för kommunstyrelsen
Reglemente för
krisledningsnämnd
Reglemente för lönenämnden
Reglemente för Tierps kommuns
revisorer
Reglemente för valnämnden
Reglemente uppdragsbeskrivning
för kommunalråd, oppositionsråd
och gruppledare

Diarienr
KS 2020/345

Dokumentägare
Gemensam service

Gäller fr o m
2020-05-12

Revideras senast
2022-12-31

KS 2019/278

Gemensam service

2019-12-12

2022-09-30

KS 2017.946
KS 2013.430
KS 2020/436
KS 2020/357
KS 2019/897

Gemensam service
Gemensam service
IT-nämnd
Gemensam service
Gemensam service

2018-01-01
2013-08-01
2020-07-01
2020-05-12
2020-01-01

saknar datum
saknar datum
saknar datum
2021-12-31
2021-12-31

KS 2010.333

Gemensam service

2010-12-14

saknar datum

KS 2020/343
KS 2017.949

Gemensam service
Gemensam service

2020-05-12
2018-02-27

2021-12-31
2021-12-31

KS 2020/438
KS 2006.111

Gemensam service
Gemensam service

2020-07-01
2007-01-01

saknar datum
saknar datum

KS 2020/358
KS2018/1023

Gemensam service
Gemensam service

2020-05-12
2019-01-01

2021-12-31
2022-12-31
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Stadgar för Stiftelsen för Tierps
kommuns stipendiefond
Ägardirektiv för AB Tierpsbyggen

Arkiv och i
KS 2017.829
KS 2019/783

Gemensam service

Ägardirektiv för TEMAB
Fjärrvärme AB

KS 2019/783

Gemensam service

Ägardirektiv för Tierp
kommunfastigheter AB

KS 2019/783

Gemensam service

Ägardirektiv för Tierps energi och
miljö Ab

KS 2019/783

Gemensam service

1978-02-28

saknar datum

Beslutas i
samband
med budget
Beslutas i
samband
med budget
Beslutas i
samband
med budget
Beslutas i
samband
med budget

Bolagen ska sen
fastställa

Gäller fr o m
Uppdateras
löpande
Uppdateras
löpande

Revideras senast
Uppdateras
löpande
Uppdateras
löpande
Uppdateras
löpande
Uppdateras
löpande

Bolagen ska sen
fastställa
Bolagen ska sen
fastställa
Bolagen ska sen
fastställa

Beslutade av kommunstyrelsen
Delegationsordning jävsnämnden
Delegationsordning
kommunstyrelsen
Delegationsordning lönenämnd
Delegationsordning IT-nämnd
Informationshanteringsplaner för
verksamheterna (tidigare namn
dokument- och gallringsplan)
Attestförteckning

Diarienr
publiceras på
insidan
publiceras på
insidan
publiceras på
insidan
publiceras på
insidan
Publiceras på
insidan

Dokumentägare
Gemensam service

uppdateras
löpande

Gemensam service

revideras
löpande

Upprättas årligen,
revideras löpande

Diarienr
publiceras på
insidan

Dokumentägare
Gemensam service

Gäller fr o m

Revideras senast
Uppdateras
löpande

Diarienr
publiceras på
insidan

Dokumentägare
Gemensam service

Gäller fr o m

Revideras senast
Uppdateras
löpande

Gemensam service
Gemensam service
Gemensam service
Gemensam service

Beslutade av IT-nämnd
Delegationsordning IT-nämnd

Beslutade av lönenämnd
Delegationsordning lönenämnd

Externt riktade dokument
De externt riktade dokumenten fokuserar på villkoren för att bo, verka och vistas i kommunen
samt nyttjandet av den kommunala servicen. Hit hör till exempel regler (föreskrifter och
ordningar) och taxor (avgifter).

Typer av dokument: Regel, taxa
Beslutade av kommunfullmäktige
Fastighetsägares skyldigheter
avseende gångbanerenhållningen
m.m
Lokala hälsoskyddsföreskrifter för
Tierps kommun
Lokala ordningsföreskrifter för
Tierps kommun
Regel för kommunalt partistöd
Regler för skolskjuts och elevresor

Diarienr
KS 2007.429

Dokumentägare
Medborgarservice

Gäller fr o m
2007-10-23

Revideras senast
saknar datum

arkiv

Medborgarservice

1992-02-11

saknar datum

KS 2014.811

Medborgarservice

2015-03-01

saknar datum

KS 2019/755
KS 2020/47

Gemensam service
Utbildning

2020-01-01
2020-02-25

2022-09-30
2023-06-30
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Regler för Tierps kommuns
miljöpris
Renhållningsordning
Reglemente för färdtjänst och
riksfärdtjänst
Plan- och bygglovstaxa inklusive
kart- och mätdata
Regler för taxor vid
korttidsuthyrning
Taxa avseende markpriser
och återtagningsavgift
Taxa för felparkeringsavgift
Taxa för nyttjande av kommunens
mark
Taxa för offentlig kontroll av
livsmedel och dricksvatten
Taxa för prövning och tillsyn enligt
alkohollagen, tobakslagen, lag om
handel av vissa receptfria
läkemedel samt lag om
elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare
Taxa för prövning och tillsyn inom
miljöbalkens område samt
strålskyddslagen
Taxa för renhållning
Taxa för service och tjänster i
anslutning till insatser inom vård
och omsorg för äldre och personer
med funktionsnedsättning
Taxa för slamavgifter
Taxa för vatten och avlopp
Taxa förkopior, avskrifter och
utskrifter
Taxa grävtillstånd
Taxor och biljettyper vid baden i
Tierps kommun
Regler och avgifter för pedagogisk
verksamhet för barn 1-13 år

KS 2011.108

Kultur och fritid

2011-05-01

saknar datum

KS 2018.221
KS 2009.291

Medborgarservice
Vård och omsorg

2018-05-01
2009-09-15

2022-12-31
saknar datum

KS 2019/855

Medborgarservice

2020-01-01

2020-12-31

KS 2015/698

Kultur och fritid

2016-01-01

saknar datum

KS 2017.689

Medborgarservice

2017-09-19

saknar datum

KS 2020/322
KS 2015.277

Medborgarservice
Medborgarservice

2020-06-16
2015-07-01

2025-01.01
saknar datum

KS 851/2019

Medborgarservice

2020-01-01

2020-12-31

KS 2019/850

Medborgarservice

2020-01-01

2020-12-31

KS 2019/852

Medborgarservice

2020-01-01

2020-12-31

KS 2019/811
KS 2019/755

TEMAB
Vård och omsorg

2020-01-01
2020-01-01

2020-12-31
2021-12-31

KS 2019/812
KS 2019/810
KS 2016.921

TEMAB
TEMAB
Gemensam service

2020-01-01
2020-01-01
2017-01-01

2020-12-31
2020-12-31
saknar datum

KS 2020/363
KS 2014.803

Medborgarservice
Kultur och fritid

2020-07-01
2016-01-01

2021-12-31
saknar datum

KS 2016/84

Utbildning

2016-01-01

saknar datum

Diarienr
finns i arkiv

Dokumentägare
Medborgarservice

Gäller fr o m
1993-01-01

Revideras senast
saknar datum

KS 2017.960
KS 2017.960

Kultur och fritid
Kultur och fritid

2018-01-01
2018-01-01

saknar datum
saknar datum

Diarienr
KS 2018/741

Dokumentägare
Valnämnd

Gäller fr o m
2018-08-21

Revideras senast
2022-08-21

Beslutade av kommunstyrelsen
Normer för utdelning av Tierps
kommuns företagarstipendium
Regler för bidrag till föreningar
Regler för bidrag till studieförbund

Beslutad av valnämnd
Regel för politiska aktiviteter,
propaganda och övriga aktiviteter
vid röstmottagningsställen i Tierps
kommun

Stödjande dokument
De stödjande dokumenten utgör ett komplement till de styrande dokumenten och kan sägas vara
rekommendationer för hur vi ska förstå de styrande dokumenten. Stödjande dokumenten kan till
exempel finnas inom områden som är reglerat genom lagstiftning och nationella förordningar

Typer av dokument: Vägledning, information
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Beslutade av kommunfullmäktige
Vägledning för tillsättning av,
arbete i och utvärdering av
tillfälliga fullmäktigeberedningar

Diarienr
KS 2017.905

Dokumentägare
Gemensam service

Gäller fr o m
2017-12-19

Revideras senast
2021-12-31

Styrdokument som upphört under 2020



Policy för barnkonventionen i Tierps kommun, diarienr KS 2011/65. Gällde under
perioden 2011-03-01 till 2020-02-25.
Strategi för integration i Tierps kommun, diarienr KS 2016/469. Gällde under 201609-20 till 2020-09-20.
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Bilaga 2 - Organisation
Politisk organisation
Kommunfullmäktige är Tierps kommuns högsta beslutande instans. Kommunfullmäktiges roll
är att besluta vad som ska nås utifrån kommuninvånarnas perspektiv. Kommunfullmäktige har
49 ordinarie ledamöter och 30 ersättare som väljs vart fjärde år.
Mandatfördelning för mandatperioden 2018-2022
Socialdemokraterna (S)
15
Vänsterpartiet (V)
3
Moderaterna (M)
7
Centerpartiet (C)
11
Kristdemokraterna (KD)
2
Liberalerna (L)
1
Miljöpartiet de gröna (MP)
2
Sverigedemokraterna (SD)
8
Tabell 7: Mandatfördelning i kommunfullmäktige 2018-2022

Demokratiberedningen är en fast beredning knuten till kommunfullmäktige. Fullmäktige kan,
utöver demokratiberedningen, inrätta tillfälliga beredningar. Beredning för översiktsplan 2050
inrättades år 2018 som en tillfällig beredning. Beredningarna ska utgöra en direkt länk mellan
fullmäktige och medborgarna, dialogen kan ske till exempel genom medborgardialog.
Valnämnden ansvarar på lokal nivå för genomförandet av allmänna val till riksdag, kommunoch landstingsfullmäktige, val till Europaparlamentet samt folkomröstningar.
Jävsnämnden hanterar tillsyn av och tillstånd för kommunens egna verksamheter. Detta för att
inte komma i konflikt med jävsbestämmelserna.
Lönenämnden är en samverkan kring lönehantering mellan kommunerna Tierp, Knivsta och
Älvkarleby. Tierps kommun är värdkommun för lönenämnden.
IT-nämnden är en samverkan mellan kommunerna Tierp, Heby, Knivsta, Älvkarleby och
Östhammar gällande drift av IT-system och support till användare. Tierps kommun är
värdkommun för lönenämnden.
Krisledningsnämnden har till uppgift att utöva den ledningsfunktion som enligt lag ankommer
på kommunen vid extraordinära händelser i fredstid.
Uppsala kommun är värdkommun för överförmyndarnämnden och räddningsnämnden.
Revisionen ska granska att den kommunala verksamheten sköts ändamålsenligt och på ett
ekonomiskt tillfredsställande sätt.
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att besluta vad som ska göras och att se
till att kommunfullmäktiges beslut verkställs. Tierps kommun har samlat i princip all
verksamhet direkt under kommunstyrelsen. Det innebär att kommunstyrelsen även är att
betrakta som nämnd enligt kommunallagen. Styrelsen består av 15 ordinarie ledamöter och 15
ersättare valda av kommunfullmäktige.
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Kommunstyrelsen
Fördelning av poster:
ordinarie
Centerpartiet (C)
2
Kristdemokraterna (KD)
1
Liberalerna (L)
1
Miljöpartiet de gröna (MP)
1
Moderaterna (M)
2
Socialdemokraterna (S)
5
Sverigedemokraterna (SD
2
Vänsterpartiet (V)
1

ersättare
2
1
1
1
2
4
2
2

Tabell 8: Fördelning av poster i kommunstyrelsen

Fyra utskott, utskottet samhällsbyggnad, utskottet barn och ungdom, utskottet arbete och
omsorg och kommunstyrelsens arbetsutskott, samt en förhandlingsdelegation arbetar under
kommunstyrelsen. Utskotten och förhandlingsdelegationen har delegation att fatta vissa
beslut.
Under kommunstyrelsen verkar Rådet för funktionshinderfrågor, Pensionärsrådet och
Näringslivsråd.
Tjänstemannaorganisation
Kommundirektörens ansvarsområden är bland andra att leda, samordna och utveckla
kommunens verksamheter så att de bedrivs effektivt och i enlighet med politiskt uppsatta mål
och fattade beslut.
Medborgarservice är ”vägen in” till Tierps kommun för medborgare och näringsliv.
Medborgarservice ska vara kommunens ansikte utåt, ansvara för myndighetsutövning,
rådgivning, vägledning, marknadsföring, kommunikation och service.
Individ- och familjeomsorgen (IFO) utreder och fattar beslut utifrån socialtjänstlagen (SoL)
men tillämpar även lagstiftning som lagen om vård av unga (LVU) och vård av missbrukare
(LVM). Verksamheten håller i familjestöd, beroendevård, arbetsmarknadsfrågor, boendestöd
och öppen förskola till medborgare som behöver stöd och hjälp.
Vård- och omsorg har ansvar för kommunens myndighetsutövning enligt socialtjänstlagen
(SoL), lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), lag om
bostadsanpassningsbidrag (BAB) samt lag om färdtjänst och lag om riksfärdtjänst för
personer med funktionsnedsättning och äldre. Vård och omsorg är även kommunens utförare
inom äldreomsorg, LSS-verksamhet och hemsjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen.
Utbildning ansvarar för förskolor, grundskolor, gymnasieskolan, vuxenutbildningen och
elevhälsan.
Kultur och fritid ansvarar för kultur-, natur- och fritidsaktiviteter. Kultur och fritid ansvarar
för folkbiblioteksverksamhet och skolbiblioteksservice.
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Gemensam service ska ge den politiska organisationen och tjänstemannaorganisationen stöd
med ekonomi, IT, arbetsliv- och personalfrågor, löneadministration, pensioner, nämndadministration, dokumenthantering, upphandling, kvalitet och utveckling.
Tierps kommunfastigheter AB är ett kommunalt bolag som hanterar skötsel, underhåll och
investeringar i merparten av de lokaler som kommunen använder för sin verksamhet. Tierps
kommunfastigheter AB har ett dotterbolag, AB Tierpsbyggen, som är Tierps kommuns
helägda bostadsföretag.
Tierps Energi och Miljö AB är ett kommunalt bolag som hanterar det praktiska utförandet
inom vatten och avlopp, renhållning och gata/park. Dotterbolaget TEMAB fjärrvärme AB
försörjer villor, industrier, skolor, handels- och serviceföretag med värme i Tierps kommun.
Kommunkoncernen utgörs av kommunen och dess bolag. Kommunfullmäktige och
serviceuppdraget för Tierps kommuns medborgare, företag och besökare är den
sammanhållande länken.

Bild 1 Kommunens organisation
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Bilaga 3 – IT-nämnden
IT-nämndens plan för ekonomi och verksamhet enligt förslag från gemensamma IT-nämnden
§ 19/2020.

Plan för IT-nämndens ekonomi
och verksamhet
2021-2023

IT-Centrum │815 80 TIERP │Telefon: 0293-21 80 00 │www.itcentrum.se
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IT-Nämnden
Ansvars- och verksamhetsområde
Heby, Knivsta, Tierps, Älvkarleby och Östhammars kommuner inrättade en gemensam
nämnd inom verksamhetsområdet IT den 1 januari 2019. Nämnden kallas IT-nämnden.
IT-förvaltningen kallas IT-Centrum. Samverkansprojektets arbetsnamn var Cassiopeia
(fem stjärnor). Tierps kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår
som en del i värdkommunens organisation.
Nämndens ansvarsområde är övergripande strategiska och taktiska IT-frågor samt operativa IT-insatser för kommunerna enligt de definitioner och beslut som tas av nämnden.
Nämnden ansvarar för:
 Strategisk och taktisk utveckling av IT-relaterade områden
 IT-relaterad support/helpdesk
 Drift av kommunernas centrala servermiljö
 Att leda en referensgrupp för logistik relaterad till och inköp av kommungemensamma IT-produkter och -tjänster
 Hantering av telefonifunktionen enligt separata överenskommelser med varje
kommun
 Inventarieadministration för IT-relaterade produkter, samt motsvarande stöd
för inventarieadministration av förvaltningarnas verksamhetskritiska IT-system
 Förvaltningarnas kommunikationsnät
 Avtal som är en förutsättning för nämndens ansvarsområden
Dessutom har nämnden i uppdrag att vara stöd:




I kommunernas digitala utveckling/digitala transformation
För verksamheterna vid upphandling av förvaltningsspecifika IT-produkter och
IT-tjänster, inklusive produkt- och modellval
För förvaltningar vid IT-projekt och andra utvecklingsprojekt

Utvecklingsförutsättningar
IT-Centrum har lagt stor möda och mycket tid under våren 2020 på ett av målen i regeringens
digitaliserings-strategi som samtidigt är en av grundanledningarna till it-nämndens existens:
digital infrastruktur. Det är en grundförutsättning för att möjliggöra digitalisering i samverkan
mellan de fem medlemskommunerna. Inför 2021 måste detta arbete fortsätta och utökas.
Flera upphandlingar har under 2020 landats för att skapa förutsättningar för att på sikt även
bidra i C tillsammans-arbetet. Den gemensamma upphandlingen av kommunalt
förvaltningsnät med 10 gigabitskapacitet för Heby och Knivstas förvaltningar och
telefoniupphandlingen som Telia vann skapar stora möjligheter till utökad samverkan. Att
datacenterupphandlingen nu har gått i mål gör att vi under senare delen av hösten 2020 och
våren 2021 kommer att starta upp arbetet med att skapa en gemensam servermiljö för de fem
medlemskommunerna. Den nya lösningen ska byggas i en konsoliderad och strategiskt
avvägd hybridlösning med egen och inhyrd kapacitet.
Under våren 2020 har de åtgärder, som vidtagits med anledning av Covid19-virusets
spridning, både lyft fram möjligheterna med och pekat på bristerna inom digitaliseringen.
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Infrastrukturen har delvis byggts ihop för de tre kommunerna med egen drift: Tierp,
Östhammar och Älvkarleby. Under sommaren 2020 har en gemensamma processer för
support etablerats. Inför 2021 så kommer detta arbeta att förstärkas, fler gemensamma
lösningar och stöd skapas över kommungränserna.
Nationell lagstiftning och styrande beslut
I remissversionen av den nya regionala utvecklingsstrategin står ”Teknikutvecklingen och
digitaliseringen innebär omställning av samhället i paritet med industrialiseringen” och ordet
digital eller digitalisering nämns 38 gånger. IT-nämndens arbetar vidare med att stödja de fem
kommunernas mål bl.a. genom att bidra till målen inom Agenda 2030 och den kommande
regionala utvecklingsstrategin. De digitala och resfria mötena har av förklarliga skäl ökat i
antal under första halvåret. Flera av de ingående kommunerna har tagit beslut om att
ledamöterna ska kunna delta digitalt i de demokratiska församlingarna. Att förutspå vad som
kommer att ske ”post-corona” är svårt, men en kvalificerad gissning är att resfria möten
kommer att minska något från vad som är fallet våren 2020 för att sedan etableras på en nivå
som ändock är flerdubbelt högre än innan pandemin. Strävan efter att stödja kommunernas
verksamheter och skapa möjligheter för samverkan mellan kommunerna kommer att påverkas
positivt av ovanstående. IT-förvaltningen arbetar för att elimineras tid och plats som hinder
för rationell samverkan mellan de fem kommunerna bland annat genom den gemensamma
telefonväxeln för de fem kommunerna samt uppstarten av Office365 och TEAMS.
De beslut som tagits i de fem kommunernas ledningsgrupper och de nationella
uppmaningarna till social distansering har medfört ett nytt arbetssätt. Många handläggare som
tidigare varit bundna vid sina pärmar har på gott och ont tvingats att ta steget till en fullt ut
digital arbetsmiljö.
Digitaliseringshastighet och volymer
Omsättningen för it-nämnden och de resurser inom de fem kommunerna som arbetar med
digitalisering i förhållande till de fem kommunernas totala omsättning är ett sätt att mäta
vilken ambitionsnivå som finns gällande digitaliseringen. Att titta på volymer kring klienter är
ett annat. IT-nämndes budget är ca 68 miljoner kronor för kommande år, det motsvarar ca
1,33% av de fem kommunernas totala omsättning. Även om man till detta lägger de resurser
inom de fem kommunerna som bekostar verksamhetssystem, strateger, systemförvaltare,
m.m. och ponerar att detta motsvarar hälften så stor omslutning så hamnar man maximalt på
2% i förhållande till de fem kommunernas totala omslutning. I en jämförelse både bland
kommuner och mot andra organisationer är det en låg siffra.
Budgeten för IT-nämnden ligger kvar på samma nivå som 2019(nolluppskrivning).

90 av 121
1098

IT-nämnden

Under en tvåårsperiod, från 2018 till 2020 så har antal
klienter(datorer och Ipads) ökat från ca 14700(2018) till ca
17300(2020), en ökning med över 18%. Ovanstående
förutspåddes i riskanalysen för 2020 års budget. En
utökningen av klienter för ”ett-till-ett”(varje elev har en egen
dator eller Ipad) har delvis skett i skolan, därtill har antal
enheter i VoO ökat med anledning av Corona-epidemin.

Totalt antal klienter
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17000
16500
16000
15500
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Vi kan se att digitaliseringen ökar även genom att titta på
antal ärenden i supporten. Från 2019 till 2020 så har antal
supportärenden per månad ökat. När vi studerar 2019 och
underlag för de första 8 månaderna för 2020 så
prognosticeras en ökning med 24%. Antalet ärenden var
9891 under 2019 och fram t.o.m. augusti 2020 så har
supporten utfört 8685 ärenden. Dock kan en del av detta
tillskrivas corona-epidemin för omställningen till mer
distansarbete och utökad användning av digitala arbetssätt.
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Strategi

En utmaning som it-förvaltningen brottats med ända sedan starten av nämnden är att två av de
fem kommunerna har it-driften och supporten outsourcad och tre har detta i egen regi. Vi får
idag på grund av LOU inte använda denna leverantör för de tre kommunerna med egen regi.
Egen regi eller outsourcing?

IT-centrum har som uttalad strategi att utföra det mest verksamhetsnära uppgifterna med egen
personal och att utnyttja den erfarenhet och de volymer som en privat aktör kan ha genom att
de servar flera kunder. Internt inom IT-centrum uttalas detta som ”högre upp i värdekedjan”
och att vi strävar efter att upphandla och skapa partnerförhållanden med leverantörer. Det är
en multisourcad strategi med egen beställarkompetens och ett nära och öppet förhållande med
våra partnerföretag. IT-centrums personals unika kompetens av att ha både en grundläggande
kompetens av detaljplaner, digitala portfolios och problematiken inom biståndsbedömning och
att samtidigt ha ”it” som sitt modersmål är vår USP(Uniqe Sales Point), vår unika fördel. Det
finns egentligen ingen annan anledning att ha en egen it-organisation för en kommun, om itorganisationen t.ex. inte förstår villkoren som personalen på ett bibliotek arbetar under.
Verksamhetsförståelsen och att på rätt sätt kunna tolka och stödja verksamhetsutvecklingen är
it-centrums huvuduppgift.
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Idag är vi inte i det läget att ovanstående strategi fullt ut kan implementeras. Sjukskrivningar
på nyckelpositioner och svårigheter att rekrytera kompetent personal till chefspositioner med
det löneläge som vi kan erbjuda är en utmaning. Att bygga it-förvaltningen så stabil så att en
uppsägning av avtalet med den externa leverantören Advania(för Knivsta och Heby) skulle
kunna göras, är en risk som inte ska tas under 2021. Vi ska däremot fortsätta att sträva efter en
konsolidering på sikt, där alla fem kommunerna kan dra nytta av de partnerföretag vi har
tillsammans.
Under hösten 2020 har arbetet med ”C tillsammans” startats upp, it-centrum ser med
tillförsikt och entusiasm fram emot vad som kan komma ur detta.
Mål och uppdrag
Nya steg mot gemensam drift och support för de fem kommunerna har tagits under våren
2020, bl.a. genom de tidigare nämnda del-stegen mot gemensam drift och support för
Älvkarleby, Tierp och Östhammar.
För att vi ytterligare skall kunna ta till vara de rationaliseringsmöjligheter som en samverkan
kring IT-verksamheten skapar behöver vi, som beskrivits i tidigare planer, konsolidera de tre
nuvarande servermiljöerna och därefter funktions-outsourca inom de områden där externa
leverantörer kan, genom stordriftsfördelar, ge oss säkrare/effektivare drift. Det sker redan
idag, t ex genom en gemensam process för klienter (direktleveranser till slutkund), samt inom
print/copy via den upphandling som görs gemensamt för de fem kommunerna. Ett gemensamt
projekt för införandet av autogenererade konton från våra lönesystem via MIM (Microsoft
Information Manager) är i uppstartsfas och kommer 2under 2021 innebära stora möjligheter
till kostandseffektivisering i hanteringen av användarkonton och systemadministration hos de
fem kommunerna. Mjukvaru-robotiseringen är på väg från trevande uppstartsförsök till att bli
etablerade metoder. Tillsammans med ett partnerföretag siktar vi på att etablera en
”robotfabrik” under 2021.
Informationssäkerhet och IT-säkerheten hos samtliga ingående kommuner och IT-nämnden
behöver förbättras. Den digitala utvecklingen ger stora möjligheter, men medför också ny
säkerhetsproblematik, som måste hanteras. I press och annan media uttrycker både branschen
och våra myndigheter att vi bör göra vår hemläxa ordentligt. Attackytorna blir både fler och
större då nya tjänster tillförs de svenska kommunerna. Av den anledningen behöver ITnämnden, via sin upphandling av licenser/licenspartner, samordna det digitala skyddet för de
fem kommunerna.
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Budget
Inför 2021 föreslås IT-nämnden en oförändrad budget från 2020. IT-nämnden är en ung
organisation, som ännu inte tömt alla möjligheter till effektivisering. IT-Centrum föreslås
därför dra sitt strå till den ekonomiska stacken genom att bibehålla budgeten på 2020 års nivå.

Källa: Forex, https://www.forex.se/valuta/usd

Det finns dock ett par tydliga risker som ligger utanför nämndens påverkan. Den ena är dollarkursen, som inverkar på ca 25% av nämndens kostnader för bl a licenser, den andra är
skolans utökning av antal klienter (PC, Ipads). Ovanstående lyftes även fram i den risk- och
sårbarhetsanalys som gjordes inför budgeten 2020. Tidigare i detta dokument har
utvecklingen av klienterna berörts.
Utvecklingen av dollarkursen avtog i och med Coronakrisen, och är nu tillbaka på nivåer
under 9,50 som inte setts sedan inledningen på 2019. Vi kan konstatera att det kommande
valet i USA och marknadens reaktioner på detta påverkar utfallet för it-nämndens budget.
Under 2019 och 2020 har medlemskommunernas ekonomichefer haft möten en gång per
vecka för att arbeta med processerna kring ekonomistyrningen för den nya IT-nämnden.
Under 2020 sker dess möten var fjärde vecka. Vid dess möten följs månadsprognoserna upp
för eventuella förslag till korrigeringar.
Nämndens budget
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Verksamhetens driftsbudget

IT-nämndens budget föreslås ligga kvar på 2020-års nivå även för 2021.
ÅRSBUDGET
Jan 21 - Dec 21
Taxor & avgifter
Övriga intäkter
Summa intäkter

68 252 000,00 kr
68 252 000,00 kr

Personalkostnader
Material
Tjänster
Övriga kostnader
Kapitalkostnader
Avskrivningar
Nedskrivningar
Summa kostnader
RESULTAT

-

26 078 000,00 kr
1 332 000,00 kr
39 309 700,00 kr
640 000,00 kr
35 300,00 kr
857 000,00 kr

-

68 252 000,00 kr
0 kr

Verksamhetens investeringsbudget

Investeringarna för IT-nämnden fokuseras på att skapa en gemensam IT-miljö för de fem
kommunerna. Investeringarna påbörjas under 2020, så snart de upphandlingar som rör hårdoch mjukvara är färdiga. En oroande utveckling på IT-marknaden är att fler upphandlingar
överklagas, och därmed tar långt mycket mer kalendertid och resurser i anspråk än tidigare.
Centrala Investeringar
Central kommunikationslösning
Central servermiljö
Printserver
Övrigt
Summa

2021
3500
4000
100
1000
8600
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2022
500
4000
100
1000
5600

2023
500
4000
100
1000
5600

IT-nämnden
Fördelning av kostnader per kommun

Fördelningsnyckeln för gemensamma kostnader är enligt nedan.

Tierp
Älvkarleby
Heby
Knivsta
Östhammar

2021
27%
11%
17%
17%
28%

2022
27%
11%
17%
17%
28%

2023
27%
11%
17%
17%
28%

Fördelning medlemsavgift per kommun avser beslutad fördelningsnyckel i procent multiplicerat med
budget 2021 för medlemsavgifter. I budget 2021 fördelas 33 770 Tkr enligt nedan.
Fördelning medlemsavgift
Tierp
Älvkarleby
Heby
Knivsta
Östhammar
Summa

2021
8768
4165
5891
5891
9055
33770

2022
8856
4206
5950
5950
9146
34108

2023
8944
4248
6009
6009
9239
34449

Kommunspecifika kostnader
Tierp
Älvkarleby
Heby
Knivsta
Östhammar
Summa

2021
689
867
6881
6581
576
15594

2022
695
876
6950
6647
582
15750

2023
702
885
7020
6713
588
15908

IT-tjänsteavtal
Tierp
Älvkarleby
Heby
Knivsta
Östhammar
Summa

2021
4664
2235
3035
3043
5911
18888

2022
4712
2257
3065
3073
5970
19077

2023
4758
2280
3096
3104
6030
19268

Total kostnad per kommun
Tierp
Älvkarleby
Heby
Knivsta
Östhammar
Summa

2021
14121
7267
15807
15515
15542
68252

2022
14263
7339
15965
15670
15698
68935

2023
14404
7413
16125
15826
15857
69625
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Uppföljning
Uppföljning av nämndens ekonomi sker enligt Tierps kommuns plan med månatliga uppföljningar, prognoser och halvårsbokslut. Varje kundansvarig inom IT-förvaltningen har tagit
fram underlag för respektive kommun. Dessa kommer att användas för att uppdatera fördelningsnyckeln för IT-nämndens kostnader. Möten med ekonomicheferna i de fem medlemskommunerna sker en gång per månad för att löpande följa utvecklingen. Redovisningen i
Tierps ekonomisystem sker på ett sådant sätt att respektive medlemskommuns kostnader kan
följas upp. Nyckeltal för kommunerna har tagits fram och kommer att jämföras både med
andra IT-nämnder och inom de fem medlemskommunerna för att, om möjligt, hitta ytterligare
områden att förbättra.
Nyckeltal

Referenser
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/digitaliseringsstrategin/
https://regionuppsala.se/globalassets/region-uppsala/det-har-gor-vi-ru/vara-verksamheter/regionalutveckling/rus/forslag-till-regional-utvecklingsstrategi-for-uppsala-lan.pdf
https://www.kolada.se/
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Bilaga 4 – Lönenämnd
Lönenämndens plan för ekonomi och verksamhet enligt förslag från gemensamma
lönenämnden § 14/2020.

Plan för Lönenämndens budget
och verksamhet
2021-2023

Tierps kommun │815 80 TIERP │Telefon: 0293-21 80 00 │www.tierp.se

97 av 121
1105

Innehållsförteckning
Lönenämnden ...............................................................................................................98
Ansvars- och verksamhetsområde ............................................................................98
Utvecklingsförutsättningar........................................................................................98
Nationell lagstiftning och styrande beslut ................................................................98
Större förändringar....................................................................................................98
Mål och uppdrag .......................................................................................................99
Nämndens budget .....................................................................................................99
Driftsbudget ............................................................................................................100
Fördelning av kostnader per kommun ....................................................................100
Uppföljning .............................................................................................................100

98 av 121
1106

Lönenämnden

Lönenämnden
Ansvars- och verksamhetsområde
Lönenämnden skapar förutsättningar för att samverkan kan ske mellan Tierp, Knivsta och
Älvkarleby kommuner i verksamheten Lönecentrum. Tierp är värdkommun.
Lönecentrum ska med effektivitet och flexibilitet stödja och ge service till chefer, medarbetare
och politiker i alla kommunerna samt i ett kommunalt bolag, inom hela löne- och
pensionsområdet. Detta ska ske genom kontinuerlig kompetensutveckling och genom att
ständigt prova nya vägar och utveckla användningen av personalsystemet. Det krävs att
Lönecentrum har förståelse för verksamhetens olika behov i syfte att kunna tillmötesgå dem.
För att tydliggöra service och ansvarområde finns ett servicenivåavtal mellan kommunerna
och Lönecentrum samt en gränsdragningslista mellan lönefrågor och HR-frågor. Styrgruppen
som består av HR-chefer i samtliga kommuner och lönechef, beslutar om förändringar och
förbättringar som ska ske inom området.
Kundgruppen består av HR-representanter och lönechef samt vid behov lönekonsult.
Kundgruppens syfte är att fånga upp alla behov ifrån verksamheterna, lösa operativa
frågeställningar och på uppdrag av styrgruppen, genomföra olika utredningar inom
löneområdet.
Utvecklingsförutsättningar
Allt mer automatiseringar införs, både i lönesystemet och mellan lönesystemet och övriga
personal- och verksamhetssystem. HR-och lönesystemet är mastersystem och mycket
uppgifter kan hämtas därifrån och på så sätt skapa behörigheter till andra system.
Möjligheterna är stora men det krävs att resurser och kompetens för att kunna utnyttja
möjligheterna.
Samverkan i form av nätverk sker med andra organisationer, både kommuner och regioner, i
vårt närområde. IT-förvaltningen med fem kommuner har öppnat för möjlighet till ett utökat
samarbete inom löneområdet med både Östhammar och Heby kommun. Tekniska
förutsättningar för samgående med Östhammars kommun finns då samma HR- och
lönesystem används och den gemensamma IT-förvaltningen hanterar driften. Dessa
förutsättningar saknas när det gäller Heby. Lönecentrum och Östhammars löneenhet har
påbörjat ett samarbete som kommer fortsätta i form av olika arbetsgrupper som arbetar med
aktuella frågor inom löneområdet.
Nationell lagstiftning och styrande beslut
Inga i dag kända kommande lagändringar som påverkar lönearbetet markant.
Större förändringar
System- och verksamhetsutvecklare
En ny tjänst inrättas som system- och verksamhetsutvecklare, vilken kommer i nära samarbete
med både IT-förvaltningen och samtliga HR-enheter, utveckla systemlösningarna och
automatisera processer. En rutin för systerorganisationen är framtagen. Tjänsten tillsätts
internt genom att befintlig systemförvaltare får förändrat uppdrag. Det innebär att
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omfördelning av arbetsuppgifter sker internt samt att en lönekonsult tillsätts tillfälligt på
deltid, då förhoppningen är att digitala lösningar ska minska behovet av lönekonsulter
framöver.
Pensionsadministration
Pensionsadministrationen har minskat och tjänsten som pensionshandläggare minskas med
40 %. Översyn av vissa processer ska genomföras i syfte att effektivisera och förenkla men
även i syfte att på sikt övergå till att köpa pensionsupport av pensionsadministratören
Skandia.
Lönecentrums roll framgent inom området kommer vara att ansvara för att all rapportering
sker till pensionsadministratören samt tillse att utbetalning sker av låga avgifter och godkänna
pensioner.
Årsarbetare
Antal årsarbetare minskas totalt med 0,65 under år 2020.
Kompetensutveckling
För att kunna utnyttja fördelarna som digitalisering och automatisering kan innebära krävs
även att kompetensen hos medarbetarna följer samma riktning och utvecklas. Arbetet som
lönekonsult och systemförvaltare blir allt mer komplext, vilket kräver kompetensutveckling.
Medel avsätts för utbildning/utveckling av både lönekonsulter, systemförvaltare och systemoch verksamhetsutvecklare.
Anställningsguide
Implementering av anställningsguiden ska ske i samtliga kommuner.
Lokaler
Distansarbete blandas med arbete på plats, varför lokalytan och antal arbetsrum minskas.
Utveckling av TimeCare
Inköp sker av en modul som skapar förutsättningar för att automatisera bokningar av vikarier i
bokningssystemet TimeCare pool. Inköp görs först till Tierps kommun med option för övriga,
då Knivsta och Älvkarleby kommuns bemanningsenheter inte har möjlighet att inför
bokningsassistenten förrän senare under året.
Utveckling av Winlas
Inköp av webbbaserat lashanteringssytem sker under senare delen av året.
Mål och uppdrag
Lönenämnden ska möjliggöra samverkan mellan Tierp, Knivsta och Älvkarleby kommuner
kring lönehantering. Nämnden består av tre ledamöter, en ledamot från vardera kommunen
samt ersättare för dessa. Ordförande utses från Tierps kommun.
Nämndens budget
Lönecentrums kostnader fördelas mellan de samverkande kommuner enligt gällande
fördelningsnyckel som baseras på antalet lönespecifikationer.
Beredning har skett med ekonomicheferna inför budget där kommunernas ekonomiska
förutsättningar har lyfts fram och dialog har skett med styrgruppen kring kommande
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utvecklingsområden och behov. Den totala avgiften för Lönecentrum förblir oförändrad i
förhållande till år 2020.
Driftsbudget 2021
Verksamhetens intäkter

Budget 2021 Utfall 2019
Prognos 2020
11043,00
12420,00
11043,00

Personalkostnader
Lokalhyror
Hyra/leasing datorer
Totalt löpande kostnader såsom el, porto, mm
Intern ersättning IT inkl telefoni
Totalt dataprogram
Datakonsulter
Totalt resor, hotell och kurser, mm
Totalt övrigt, friskvård, sjukvård
Verksamhetens kostnader
Överskott/underskott

7776,00
670,00
50,00
176,00
107,00
1992,00
125,00
100,00
40,00
11036,00
7,00

7477,00
756,00
31,00
120,00
64,00
1761,00
1458,00
40,00
20,00
11727,00
693,00

7384,00
700,00
30,00
225,00
112,00
1802,00
50,00
15,00
10,00
10328,00
715,00

Fördelning av kostnader per kommun år 2021
Fördelning Avgift 2020,
Fördelning
Avgift 2021, tkr
2020
tkr
2021
Tierp
49%
5412
49%
5412
Älvkarleby
20%
2209
21%
2319
Knivsta
30%
3313
29%
3202
TEMAB
1%
110
1%
110
Totalt
100%
11043
100%
11043
Kommun

Budget 2022-2023
Lönecentrums största kostnader är personalkostnader och licenskostnader för de olika system
som används. Licenskostnaderna uppräknas årligen enligt SCB Tjänsteproduktionsindex.
År 2021 kommer Lönecentrum inte köpa modulen anställningsavtal via Winlas vilket innebär
en besparing på ca 100 tkr. Vidare förväntas antal årsarbetare under kommande år minskas
med 1,0 vilket motsvarar ca 500 tkr lägre personalkostnader.
Kostnaderna för respektive kommun förändras utifrån antalet lönespecifikationer året innan
vilket kan skifta något varje år.
Uppföljning
Ekonomisk uppföljning sker enligt Tierps kommuns plan för budget och uppföljning.
Delårsbokslut redovisas för ekonomiberedning och i lönenämnd.
NKI genomförs i september via enkät till samtliga användare av lönecentrums tjänster.
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Bilaga 5 – Ägardirektiv för Tierps Energi och Miljö AB, TEMAB
FjärrvärmeAB, Tierps kommunfastigheter AB, AB Tierpsbyggen
Kommunen har två bolag, Tierps kommunfastigheter AB samt Tierps Energi och Miljö AB.
Dessa två bolag har i sin tur var sitt dotterbolag, AB Tierpsbyggen respektive TEMAB
FjärrvärmeAB.

Del 1 Allmänna direktiv
1 § Detta är ägardirektivets allmänna del och avser bolagen Tierps Energi & Miljö AB
(org.nr. 559031-4315), TEMAB FjärrvärmeAB (org.nr. 556249-4723), Tierps
kommunfastigheter AB (org.nr. 556901-2171) och AB Tierpsbyggen (org.nr. 5560882325), nedan kallas dessa bolaget.
2 § Bolaget ägs av Tierps kommun och är en del av kommunens verksamhet. Bolaget ska i sin
verksamhet beakta detta. Bolagets verksamhet regleras, utöver av lag och av
bolagsordningen, av direktiv utfärdade av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen,
fastställda av bolagsstämma.
Bolaget som en del av den kommunala organisationen
3 § Som del av den kommunala organisationen ska bolaget verka utifrån den av
kommunfullmäktige fastställda Vision för Tierps kommun (KF § 81/2015 samt), de vid
var tid av kommunfullmäktige fastställda strategiska utvecklingsområdena, samt vid var
tid av fullmäktige antagna tillämpliga mål ur den regionala utvecklingsstrategin
(framtagen av Region Uppsala).
I detta ska bolaget särskilt beakta att varje beslut ska vägas mot dess påverkan på en
hållbar ekonomisk, ekologisk och social utveckling i kommunen.
4 § Bolaget ska följa de av Kommunfullmäktige antagna styrdokumenten som är applicerbara
för bolagets verksamhet såvida dessa styrdokument inte strider mot bolagsordningen eller
mot tvingande bestämmelser i lag eller annan författning. Kommunstyrelsen skall tillse
att bolaget underrättas om och får del av sådana beslutade styrdokument varefter bolagets
styrelse och verkställande ledning har det operativa ansvaret för att fullmäktiges beslut
verkställs. I det fallet ett styrdokument inte är tillämpligt ska det av bolaget rapporteras
och godkännas av Kommunstyrelsen och därefter, vid ett eventuellt godkännande,
rapporteras till fullmäktige.
Bolaget har möjlighet att besluta om egna specifika styrdokument för sin verksamhet,
men har då att beakta befintliga kommunala motsvarigheter inom samma område.
Bolagets egna dokument får inte uppenbart strida mot ett kommunalt beslut, men kan i
sin innebörd tänkas vara mer omfattande. Sådana dokument kommuniceras med
Kommunstyrelsen.
Kommunens direktivrätt
5 § Bolagets styrelse och verkställande direktör har att följa utfärdade direktiv, såvida dessa
inte strider mot bolagsordningen, mot tvingande bestämmelser i lag eller annan
författning, exempelvis aktiebolagslagen och offentlighets- och sekretesslagen, eller
strider mot bolagets intresse.
6 § Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen. Ägardirektivet ska som regel
förnyas minst en gång per mandatperiod.
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Kommunens ledningsfunktion
7 § Bolaget står enligt 6 kap. 7 § kommunallagen (SFS 2017:725) under uppsikt av
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen utövar kommunens ledningsfunktion över bolaget i
enlighet med vad som anges i kommunstyrelsens reglemente.
8 § Kommunstyrelsen har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt
inspektera bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska lämna kommunstyrelsen den
information om verksamheten som den begär.
Den närmare omfattningen av informationen fastställs i samråd med bolagets styrelse.
9 § Bolaget erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap. 9 § kommunallagen (SFS 2017:725)
har att fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
10 § Bolagets styrelse och verkställande direktör ska i de fall då krisledningsnämnden träder i
kraft samråda med krisledningsnämnden angående åtgärder som erfordras i samband med
extraordinär händelse.
Sekretess
11 § Föreligger på grund av lagstadgad sekretess hinder mot att överlämna viss uppgift till
ägaren får uppgiften uteslutas. Bolaget ska i så fall uppge att strykning/utelämnande skett.
Fullmäktiges ställningstagande
Fullmäktiges ställningstagande
12 § Bolaget ansvarar för att kommunfullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i
verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.
13 § Kommunfullmäktiges yttrande ska inhämtas avseende
a) investeringar större än 500 basbelopp eller är av principiell betydelse,
b) bildande, förvärv eller försäljning av dotterbolag,
c) planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet,
d) förvärv eller försäljning av fast egendom om värdet överstiger 1 000 basbelopp eller är
av principiell betydelse, och
e) övriga frågor som enligt bolagsstyrelsens uppfattning är av principiell betydelse eller
annars av större vikt.
14 § Av bolagsordningen framgår att vissa beslut i bolaget fattas av bolagsstämman. En fråga
som faller utanför uppräkningen i bolagsordningen kan trots detta vara en sådan fråga
som kräver ställningstagande enligt denna punkt. Uppstår tveksamhet huruvida
ställningstagande krävs, ska bolaget samråda med kommunstyrelsen.
Samverkan med kommunen och övriga bolag
15 § Bolaget ska bidra till kommunperspektivet och samverka med de kommunala
förvaltningarna och övriga kommunala bolag i syfte att optimera verksamheten. Detta
innefattar även olika typer av förvaltningsuppdrag.
Granskningsrapporten
16 § Bolagets lekmannarevisor/-er ska årligen i sin granskningsrapport yttra sig om huruvida
bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits i
bolagsordningen och i detta ägardirektiv, samt de kommunala befogenheter som utgör
ram för verksamheten.
Om lekmannarevisorn/-erna inom ramen för sin granskning finner brister i de avseenden
som anges i första stycket ska lekmannarevisorn/-erna löpande kommunicera sina
iakttagelser med kommunstyrelsen.
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Information och ägardialog
17 § Ägaren ska fortlöpande och på kommunens begäran hållas informerad av bolaget om
dess verksamhet. Bolaget ska initiera möten med kommunen om omständigheterna så
påkallar.
18 § Bolaget ska minst en gång per år informera kommunstyrelsen om sin verksamhet.
Därutöver ska bolaget en gång per år informera kommunstyrelsens arbetsutskott om sin
verksamhet.
19 § Bolaget ska till kommunstyrelsen redovisa bolagets ställning och resultat per den 30/4,
31/8 och 31/12. Bolaget ska därvid uppmärksamma ägarkommunen på viktigare
omständigheter och förändringar som kan inverka på bolagets verksamhet.
20 § Bolaget ska till kommunstyrelsen och lekmannarevisorn-/erna redovisa ställningen för
den interna kontrollen per 30/4, 31/8 och 31/12. Bolaget ska vidare uppmärksamma
kommunstyrelsen och lekmannarevisorn-/erna om det under verksamhetsåret uppstår
betydande förändringar i riskbilden eller i statusen för den interna kontrollen som kan
inverka på bolagets verksamhet.
21 § Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ska utan dröjsmål få del av
a) protokoll från bolagsstämma,
b) protokoll från styrelsesammanträde, och
c) bolagets årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport från
lekmannarevisor.
Bolagets protokoll ska redovisas på kommunens hemsida.
22 § Bolagets styrelse, verkställande direktör och andra nyckelpersoner i bolaget ska delta vid
möte med företrädare för kommunen minst en gång per år (ägardialog). Initiativ till möte
kan tas av både kommunen och av bolaget.
23 § Bolagets verkställande direktör ska kontinuerligt ha en dialog med kommundirektören.
Kommundirektör och verkställande direktör äger båda rätten att kalla till möte.
Kommunal koncernredovisning och budget
24 § Bolagen ska årligen till kommunen lämna de uppgifter som av kommunen bedöms
nödvändiga för upprättande av årsredovisning och delårsrapport enligt lag (1997:614), i
enlighet med kommunens tidplan.
25 § Bolaget ska, tre gånger per år, i samband med kommunens tertialrapport, delårsrapport
och bokslut, i enlighet med kommunens tidplan, skriftligt redogöra till kommunen om
bolagets måluppfyllelse utifrån affärsplanen. Vid dessa tillfällen ska även bolaget lämna
uppgifter om förväntad utveckling av ekonomi och verksamhet.
26 § Bolagets styrelse ska årligen, i samband med att underlag lämnas till den kommunala
årsredovisningen enligt 2 kap. 24 §, skriftligt redovisa hur verksamheten bedrivits och
utvecklats mot bakgrund av det i bolagsordningen och dessa direktiv angivna syftet och
ramarna med densamma.
Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för kommunstyrelsens
uppsikt och beslut enligt 6 kap. 7 och 9 §§ kommunallagen (SFS 2017:725) samt till
lekmannarevisorns/-ernas granskning.
27 § Bolaget ska till kommunen, i enlighet med kommunens tidplan, lämna de uppgifter som
av kommunen bedöms nödvändiga för upprättande av kommunens budget.
Suppleanter
28 § Suppleanterna inträder enligt att ordinarie ledamot som ej kan närvara meddelar sin
suppleant om detta.
29 § Suppleant ska kallas till styrelsens sammanträden. Icke tjänstgörande suppleant har
närvaro- och yttranderätt vid styrelsens sammanträden.
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30 § Suppleant som ej tjänstgör ska åläggas att iaktta samma tystnads- och lojalitetsplikt som
ledamot.
Taxa för utbekommande av allmänna handlingar
31 § Bolaget ska tillämpa den för Tierps kommun vid var tid gällande taxan för kopior,
avskrifter och utskrifter av handlingar vid utlämnande av allmänna handlingar.
Arkivföreskrifter
32 § Tierp kommuns riktlinjer för arkivvård ska i tillämpliga delar tillämpas i bolaget.
33 § Arkivmyndighet är kommunstyrelsen i Tierps kommun.
Bolagsstämma
34 § Bolaget ska årligen senast före utgången av juni månad hålla bolagsstämma/årsstämma.
35 § Bolagsstämman/årsstämman ska vara offentlig.

Del 2 Bolagsspecifika direktiv
Tierps Energi & Miljö AB (org.nr. 559031-4315)
Bolagets verksamhet
1 § Föremålet för Tierps Energi & Miljö ABs verksamhet anges i bolagsordningen för
bolaget. Bolaget får ej bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen,
ägardirektiv eller den kommunala kompetensen.
Tierps Energi & Miljö AB får etablera och sälja tjänster inom konkurrensutsatt verksamhet.
Dessa tjänster skall godkännas av bolagets styrelse innan påbörjande av etablering och
försäljning.
2 § Gränsdragningen för Tierps Energi & Miljö ABs verksamhet har fastställts i
överlåtelseavtal mellan kommunen och bolaget.
3 § Tierps Energi & Miljö AB har till uppgift att
a) utarbeta, för beslut i kommunfullmäktige, förslag till renhållningsordning och
avfallsplan samt förslag till taxa för renhållningstjänster. Bolaget är kommunens
kompetensresurs avseende avfallsverksamhet,
b) samla in, transport till behandlingsanläggning, återvinning och bortskaffande av
hushållsavfall och annat avfall som faller under
kommunalt ansvar, antingen i egen regi eller genom upphandlade tjänster,
c) aktivt arbeta för att bidra till att uppnå miljömål på EU-, nationell- och lokal nivå,
d) informera allmänheten, företag, skolor, bostadsföretag m.fl. om miljöfrågor relaterade
till avfallsområdet, Tierps kommuns avfallsplan, VA-plan, vattenförsörjning och bolagets
egen verksamhet,
e) utforma förslag till VA-plan, VA-taxor och VA-områden, Bolaget är kommunens
kompetensresurs avseende förvaltning av kommunens yt- och grundvattenresurser,
f) leverera dricksvatten och ta hand om spill och dagvattenledningar,
g) i dialog med hushållskunder tillhandahålla optimala lösningar för hållbar,
kretsloppsanpassad återvinning så att kunden på ett enkelt och miljöriktigt sätt kan
hantera sitt avfall,
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h) enligt gällande avtal med kommunen underhålla och ansvara för snöröjning och
halkbekämpning på kommunens gator, vägar, grönytor och fastigheter, och
i) medverka aktivt i samhällsplaneringen inom samtliga områden, vilket även inkluderar
bredbandsutbyggnad i form av ansvarstagande vid planering och genomförande av
samförläggning.

Bolagets ändamål
4 § Ändamålet med Tierps Energi & Miljö ABs verksamhet anges i bolagsordningen för
bolaget.
5 § Utöver vad som anges i bolagsordningen har Tierps Energi & Miljö AB till ändamål att
a) minimera de negativa effekterna på människors hälsa och miljön vid generering
och hantering av avfall,
b) minska resursanvändningen och främja en praktisk tillämpning av avfallshierarkin, i
enlighet med direktiv 2008/98/EG,
c) även i övrigt uppfylla de mål som anges i art. 191 – 193 i EUF-fördraget,
avfallsdirektivet 2008/98/EG och i svensk miljölagstiftning,
d) leverera ett dricksvatten av hög kvalitet, samt ta hand om spillvatten och dagvatten på
ett tillförlitligt och miljöriktigt sätt,
e) enligt gällande avtal med kommunen bedriva mark- och parkentreprenader
kostnadseffektivt med höga ambitioner för miljövänliga metoder och att utveckla Tierps
kommuns allmänna platser på ett optimalt sätt ur ett medborgarperspektiv, och
f) tillse på ett kostnadseffektivt och miljömässigt bra sätt att Tierps
kommuns gator och markområden har optimal skötsel, underhåll och belysning ur ett
medborgarperspektiv.
6 § Tierps Energi & Miljö AB ska i sin verksamhet iaktta livscykeltänkandet.
7 § Tierps Energi & Miljö AB ska öka samverkan mellan bolag samt mellan bolag och
kommunorganisationen för att effektivisera verksamheterna och minimera dubbelarbete med
syfte att sänka driftkostnader inom hela koncernen och stärka koncerntänket.
Ekonomiska mål
7 § Tierps Energi & Miljö AB ska bedriva sin verksamhet på ett sådant sätt att den
ekonomiska ställningen möjliggör ett långsiktigt och uthålligt agerande samt bidra till en
socialt, miljömässig och ekonomisk hållbar utveckling för kommunen.
8 § Tierps Energi & Miljö AB ska bedriva sin verksamhet i allmännyttigt syfte enligt
affärsmässiga grunder.
Budget och verksamhetsplan
9 § Tierps Energi & Miljö AB ska lämna in underlag för preliminär driftsbudget,
investeringsbudget och affärsplan samt behov av taxeförändringar till kommunen för
nästkommande år under maj månad.

106 av 121
1114

10 § Tierps Energi & Miljö AB ska årligen ta hänsyn till kommunens budgetdirektiv i sin
affärsplan.
Finansiering
11 § För finansiering av VA och renhållning äger Tierps Energi & Miljö AB rätten att
fakturera VA- och renhållningskollektivet i enlighet med de prisnivåer som fastställts i taxor.
Långsiktiga investeringar kan finansieras med lån för vilka kommunen kan lämna borgen.
Borgensavgift utgår i dessa fall.
12 § Renhållningstaxor och VA-taxor ska antas av kommunfullmäktige.
13 § Gata/Park är finansierad genom årliga uppdragsavtal med Tierps Kommun (och dess
övriga bolag).

TEMAB FjärrvärmeAB (org.nr. 556249-4723)
Bolagets verksamhet
1 § Föremålet för TEMAB FjärrvärmeABs verksamhet anges i bolagsordningen för bolaget.
Bolaget får ej bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen eller den
kommunala kompetensen.
2 § TEMAB FjärrvärmeAB har till uppgift att främja energiförsörjningen i kommunen och
verka för låga energikostnader genom att producera och distribuera med fjärrvärme.
Bolagets ändamål
3 § Ändamålet med TEMAB FjärrvärmeABs verksamhet anges i bolagsordningen för bolaget.
4 § TEMAB FjärrvärmeAB ska verka för tillgodogörandet av inhemska biobränslen och
eventuella spillenergikällor. Produktion av energi ska i första hand ske med förnyelsebara
energikällor.
5 § TEMAB FjärrvärmeAB ska öka samverkan mellan bolag samt mellan bolag och
kommunorganisationen för att effektivisera verksamheterna och minimera dubbelarbete med
syfte att sänka driftkostnader inom hela koncernen och stärka koncerntänket.
Ekonomiska mål
6 § TEMAB FjärrvärmeAB ska bedriva sin verksamhet på ett sådant sätt att den ekonomiska
ställningen möjliggör ett långsiktigt och uthålligt agerande samt bidra till en socialt,
miljömässig och ekonomisk hållbar utveckling för kommunen.
7 § TEMAB FjärrvärmeAB ska bedriva sin verksamhet i allmännyttigt syfte enligt
affärsmässiga grunder.
8 § TEMAB FjärrvärmeAB ska nå ett resultat i verksamheten som medger skälig avkastning
på kommunens insatta kapital. Avkastningen ska uppgå till en (1) procentsats av
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köpeskillingen som utbetalades av kommunen i samband med att kommunen blev ensamägare
av bolaget. Procentsatsen ska motsvara riksbankens referensränta (vid aktuellt årsskifte) med
tillägg av 3,0 procent.
9 § När ackumulerad summa av utbetald avkastning (räknat från år 2002) kommit upp i ett
belopp som motsvarar köpeskillingen som utbetalas, skall avkastningskravet revideras genom
nytt ägardirektiv.
10 § År då tunga investeringar skett och/eller resultatet blivit dåligt på grund av oförutsedda
händelser kan avkastningen reduceras.
11 § TEMAB FjärrvärmeAB ska skapa sådana reserver att bolaget själv kan bära kortsiktiga
svängningar i marknadspriser eller oförutsedda kostnader utan tillskott från ägaren.
12 § TEMAB FjärrvärmeAB ska arbeta för att nå en soliditet på 20 procent och därefter ha
det som ett långsiktigt mål.
Budget och verksamhetsplan
13 § TEMAB FjärrvärmeAB ska lämna in underlag för preliminär driftsbudget,
investeringsbudget och affärsplan till kommunen för nästkommande år under maj månad.
14 § TEMAB FjärrvärmeAB ska årligen ta hänsyn till kommunens budgetdirektiv i sin
affärsplan.
Finansiering
15 § TEMAB FjärrvärmeAB ska finansiera sin verksamhet genom taxor. Långsiktiga
investeringar kan finansieras med lån för vilka kommunen kan lämna borgen. Borgensavgift
utgår i dessa fall.
16 § TEMAB FjärrvärmeAB beslutar själv om sina taxor. Taxorna ska motsvara kostnader för
a) drift, produktion och utbyggnad av produktions- och distributionsanläggningar,
b) underhåll och renoveringar i fjärrvärmeanläggningen, samt
c) vinst för uppbyggnad av soliditet och skälig avkastning till ägaren.

Tierps kommunfastigheter AB (org.nr. 556901-2171)
Bolagets verksamhet
1 § Föremålet för Tierps kommunfastigheter AB verksamhet anges i bolagsordningen för
bolaget. Bolaget får ej bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen eller den
kommunala kompetensen.
2 § Tierps kommunfastigheter AB har till uppgift att själv eller genom annan till lägsta
möjliga kostnad tillhandahålla fastigheter som helt eller till sin huvuddel används för
kommunal verksamhet eller som är av betydelse för kommunens utveckling.
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3 § Tierps kommunfastigheter AB ska svara för en rationell och kostnadseffektiv
fastighetsförvaltning och att fastigheternas långsiktiga värde och brukbarhet säkerställs.
Hyressättningen ska spegla denna målsättning och bolaget ska ha tydliga och transparenta
principer för hyresprissättning. För fastigheter som uppförs för kommunens skattefinansierade
verksamhet (eller motsvarande) ska som huvudprincip gälla en självkostnadsbaserad hyra som
även inkluderar långsiktiga underhållskostnader.
Bolagets ändamål
4 § Ändamålet med Tierps kommunfastigheter AB verksamhet anges i bolagsordningen för
bolaget.
5 § Tierps kommunfastigheter AB ska tillgodose den kommunala verksamhetens behov av
fastigheter samt strategiska fastigheter av betydelse för kommunens utveckling där behovet
inte alltid kan tillgodoses på den ordinarie fastighetsmarknaden.
6 § Tierps kommunfastigheter AB ska aktivt medverka i utvecklingen av Tierps kommun
genom att vara kommunens strategiska verktyg inom fastighetsområdet. I uppdraget ligger att
tillsammans med kommunförvaltning och övriga bolag identifiera kommunens behov och att
agera proaktivt vad gäller förvärv, nyproduktion och dess utformning, utveckling, förvaltning
och/eller avyttring av fastigheter och mark.
I det fall där det råder delade uppfattningar mellan Tierps kommunfastigheter AB,
kommunförvaltning och/eller övriga bolag i fråga om vad som ska prioriteras i den strategiska
långsiktiga utvecklingen av kommunen ska kommunstyrelsen konsulteras och lämna
instruktion.
7 § Tierps kommunfastigheter AB ska verka för energieffektivisering och utfasning av fossila
bränslen samt i övrigt i applicerbara delar följa de övergripande riktlinjer inom miljöområdet
som kommunfullmäktige beslutar om, samt verka i enlighet med kommunens miljöpolicy.
8 § Tierps kommunfastigheter AB ska intensifiera arbetet med att minska energiåtgången i de
lokaler som bolaget förvaltar med syfte att sänka driftskostnader för kommunens
verksamheter samt minska energibehovet utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
9 § Tierps kommunfastigheter AB ska öka samverkan mellan bolag samt mellan bolag och
kommunorganisationen för att effektivisera verksamheterna och minimera dubbelarbete med
syfte att sänka driftkostnader inom hela koncernen och stärka koncerntänket.
10 § Tierps kommunfastigheter AB ska i sin verksamhet iaktta de kommunalrättsliga och
affärsmässiga principer som följer av ändamålet med bolagets verksamhet.
Ekonomiska mål
11 § Tierps kommunfastigheter AB ska bedriva sin verksamhet på ett sådant sätt att den
ekonomiska ställningen möjliggör ett långsiktigt och uthålligt agerande samt bidra till en
socialt, miljömässig och ekonomisk hållbar utveckling för kommunen.
12 § Tierps kommunfastigheter AB ska bedriva sin verksamhet i allmännyttigt syfte enligt
affärsmässiga grunder.
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13 § Tierps kommunfastigheter AB bedriva sin verksamhet på ett sätt som medger att ägaren,
med hänsyn tagen till risk, erhåller en avkastning som med en (1) procent överstiger bolagets
genomsnittliga räntekostnader. Avkastningskravet är långsiktigt och behöver inte uppnås
varje år.
Avkastningskravet utgör det lägsta resultatet efter skatt som bolaget bör redovisa i
årsredovisningen och beräknas på bolagets genomsnittliga kapital.
14 § Tierps kommunfastigheter AB ska kunna motivera långsiktiga och strategiska
investeringar enlig 3 kap. 6 § bolagets ändamål, ovan i dessa direktiv, utifrån affärsmässiga
grunder enligt 1 kap. 3 § befogenhetslagen.
15 § Bolaget ska planera och genomföra försäljning av fastigheter där,
- kommunkoncernen ej bedriver verksamhet
- kommunkoncernen ej avser att nyttja för verksamhet
- kommunen ej anser att fastigheten ur annat perspektiv är av kommunalt ägandeintresse.
Budget och verksamhetsplan
16 § Tierps kommunfastigheter AB ska lämna in underlag för preliminär investeringsbudget
och hyreskalkyl samt affärsplan och övergripande mål till kommunen för nästkommande år
under maj månad.
17 § Tierps kommunfastigheter AB ska årligen ta hänsyn till kommunens budgetdirektiv i sin
affärsplan.
Finansiering
18 § Tierps kommunfastigheter AB verksamhet finansieras via hyror och avgifter.
Långsiktiga investeringar kan finansieras med lån för vilka kommunen kan lämna borgen.
Borgensavgift utgår i dessa fall.

AB Tierpsbyggen (org.nr. 556088-2325)
Bolagets verksamhet
1 § Föremålet för AB Tierpsbyggen verksamhet anges i bolagsordningen för bolaget. Bolaget
får ej bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen eller den kommunala
kompetensen.
2 § AB Tierpsbyggen har till uppgift att äga, bebygga, förvalta, förädla och försälja
fastigheter och tomträtter med bostadslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar
samt även med lokaler i de fall lokalerna utgör en mindre del av dessa fastigheter, används för
kommunal verksamhet eller är kommersiella lokaler som har ett tydligt samband med den
övriga verksamheten.
3 § AB Tierpsbyggen ska svara för en rationell och kostnadseffektiv bostadsförvaltning och
att fastigheternas långsiktiga värde och brukbarhet säkerställs.
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Bolagets ändamål
4 § Ändamålet med AB Tierpsbyggen verksamhet anges i bolagsordningen för bolaget.
5 § AB Tierpsbyggen ska ha ett långsiktigt hållbart förhållningssätt och låta ett
helhetstänkande, som beaktar såväl ekologiska som sociala och ekonomiska aspekter, vara
vägledande vid fullgörande av sitt uppdrag.
6 § AB Tierpsbyggen ska aktivt medverka till att nya bostäder tillskapas och att bostäderna
utformas och förvaltas på ett sådant sätt att de bidrar till en attraktiv bostadsmarknad i Tierps
kommun. Bolaget ska värna och arbeta för att utveckla hyresrätten som boendeform. I
uppdraget ligger att tillsammans med kommunförvaltning och övriga bolag identifiera
kommunens behov och att agera proaktivt vad gäller förvärv, nyproduktion och dess
utformning, utveckling, förvaltning och/eller avyttring enligt 3 kap. 2 § bolagets verksamhet.
7 § AB Tierpsbyggen ska eftersträva ett varierat bostadsbestånd i hela kommunen med olika
boendeformer som stimulerar flyttkedjorna i kombination med innovativa
hållbarhetslösningar.
8 § AB Tierpsbyggen ska verka för energieffektivisering och utfasning av fossila bränslen
samt i övrigt i applicerbara delar följa de övergripande riktlinjer inom miljöområdet som
kommunfullmäktige beslutar om, samt verka i enlighet med kommunens miljöpolicy.
9 § AB Tierpsbyggen ska öka samverkan mellan bolag samt mellan bolag och
kommunorganisationen för att effektivisera verksamheterna och minimera dubbelarbete med
syfte att sänka driftkostnader inom hela koncernen och stärka koncerntänket.
10 § AB Tierpsbyggen ska i sin verksamhet iaktta de kommunalrättsliga och affärsmässiga
principer som följer av ändamålet med bolagets verksamhet.
Ekonomiska mål
11 § AB Tierpsbyggen ska bedriva sin verksamhet på ett sådant sätt att den ekonomiska
ställningen möjliggör ett långsiktigt och uthålligt agerande samt bidra till en socialt,
miljömässig och ekonomisk hållbar utveckling för kommunen.
12 § AB Tierpsbyggen ska bedriva sin verksamhet i allmännyttigt syfte enligt affärsmässiga
principer.
13 § AB Tierpsbyggen skall innan utdelning på aktiekapitalet medges nå en soliditet på 25 %.
Utdelningen kan sedan uppgå till maximalt 5 % av aktiekapitalet.
14 § AB Tierpsbyggen ska nå ett resultat i verksamheten som medger marknadsmässig
avkastning motsvarande den direktavkastning som förekommer för den långsiktiga
fastighetsmarknaden i Tierp. Med direktavkastning menas driftnetto i förhållande till
fastigheternas verkliga värde. Kravet på avkastning justeras således årligen utifrån
förändringar på den långsiktiga marknaden i Tierp. Avkastningskravet beräknas på tillskjutna
kapital i bolaget.
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15 § AB Tierpsbyggen ska kunna motivera långsiktiga och strategiska investeringar enlig 3
kap. 5-6 §§ bolagets ändamål, ovan i dessa direktiv, utifrån affärsmässiga principer enligt 2 §
lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag.
16 § Nyinvesteringar i bostäder och andra verksamhetslokaler än kommunens egna ska
egenfinansieras över tid, senast inom 6 år från nyinvestering.
Budget och verksamhetsplan
17 § AB Tierpsbyggen ska lämna in underlag för preliminär investeringsbudget och
hyreskalkyl samt affärsplan och övergripande mål till kommunen för nästkommande år under
maj månad.
17 § AB Tierpsbyggen ska årligen ta hänsyn till kommunens budgetdirektiv i sin affärsplan.
Finansiering
18 § AB Tierpsbyggens verksamhet finansieras via hyror och avgifter. Långsiktiga
investeringar kan finansieras med lån för vilka kommunen kan lämna borgen. Borgensavgift
utgår i dessa fall.
Borgensavgift ska årligen tas ut av AB Tierpsbyggen. Borgensavgiften innehåller tre delar,
administrativ avgift, borgensavgift och avgift för ägarfördel. Avgiftens storlek ska årligen
utifrån en marknadsbedömning fastställas. Detta sker tillsammans med AB Tierpsbyggen och
ska vara klart innan oktober månads utgång året innan den ska utgå.
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Bilaga 6 - Investeringsbudget detaljerad
INVESTERING BESKRIVNING (tkr)

2021

2022

2023

TILLVÄXT OCH SAMHÄLLSBYGGNAD
Exploateringsverksamhet för bostad- handel
och industri
Exploatering Tierp
DP 1058 Triangelparken anläggningstillg skede 2
DP1058 Triangelparken omsättningstillgång
DP 1036 Siggbo Trädgårdsstad anläggningstillg
DP 1036 Siggbo Trädgårdsstad
omsättningstillgång
DP 1053 Wallskoga, skede 2 anläggningstillg
DP 1053 Wallskoga omsättningstillgång
DP 1057 Kronhjortsvägen anläggningstillgång,
skede2
DP 1057 Kronhjortsvägen omsättningstillgång
DP 1069 Bondegatan anläggningstillgång
DP 1069 Bondegatan omsättningstillgång
Exploatering Söderfors
DP 432 Söderfors Företagspark anl.tillg
DP 432 Söderfors Företagspark oms.tillg
Exploatering Örbyhus
DP 363 Västra Libbarbo anl.tillg (etapp1)
DP 363 Västra Libbarbo oms.tillg (etapp1)
Övergripande utgifter som fördelas på ovan
Utgifter efter antagen detaljplan på
omsättningstillgångar
Summa investering exploatering
Investering övriga anläggningstillgångar
Tierp
Tillgängliga busshpl Tierp vårdcentrum
(medfinansiering)
Lejonet
Örbyhus
Örbyhus Centrum (Boulebana / Hockeyrink)
Utveckling Örbyhus Centrum utifrån
medborgadialog
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0
0

7 750
0

0
0

10 000
0

0
0

0
0

500
0

0
0

0
0

70

0

0

0

0

1 100
0

0
0

0
0

0

0

100
0

0
0

200
0

2 600
0

500

500

500

12 100

8 520

3 200

3 000

0

0

500

2 500

10 000

1 500
0

0
5 000

2 500

Tobo
GC-Väg Tobo-Örbyhus
Månkarbo
Trafikmiljö Månkarbo skola
Hållnäs
Servicehus Fågelsundet
Kommungemensamma åtgärder
Lekplatser ospec (Kyrkbyn och Mehedeby)
GC-Väg ospec
Tillgänglighet enkla åtgärder / trafiksäkerhet
Parker, grönområden
Trafikanordningar
Gatubelysning utbyte äldre stolpar
Beläggningsprogram befintlig väg
Iordningsställande av snödeponier samt
sanddepåer
Reinv kommunala broar ospec
Behov av investeringar vid deponier 15st
Ställplatser husbil (Karlholm, Tierp, Hållnäs)
Inventarier SHB
Markreserv
Markinköp, förrättning
Natur
Stängsel (Beten)
Tegelsmoraleden
Dagvattendammar Örbyhus
Fiskvandringsvägar (Skärplinge + Västland +
Ubblixbo)
SUMMA TILLVÄXT OCH
SAMHÄLLSBYGGNADS INVESTERINGAR
SUMMA TILLVÄXT OCH
SAMHÄLLSBYGGNADS INVESTERINGAR
INKL. EXPLOATERING
KUNDCENTER OCH SERVICE
Möbler allmänna ytor kommunhuset:
KOSTENHETEN
Inventarier kök Wesslandia
SUMMA INVESTERINGAR
MEDBORGARSERVICE
Tabell 9: Investeringsbudget, detaljerad för Medbogarservice
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500

0

0

0

1 000

0

0

375

0

1 500
3 000
300
500
125
2 000
3 000
400

500
3 000
300
500
125
2 000
3 000
400

0
3 000
300
500
125
2 000
3 000
0

2 000
750
250
50

2 000
500
250
50

2 000
500
0
50

2 000

5 000

2 000

150
0
900
2 000

150
500
200
2 000

150
0
0
2 500

24 425

29 350

28 625

36 525

37 870

31 825

0

100

0

400
36 925

200
38 170

0
31 825

Bilaga 7 - Nettoexploatering
Tierps kommun har i många år detaljplanerat mark för exploateringsändamål, för att sedan
sälja till markpris enligt politisk antagen taxa, eller i vissa fall försäljning genom
markanvisning där kommunen anlitat ett oberoende externt värderingsinstitut. Då är det
kommunen själv som är exploatör.
Med exploateringsverksamhet avses åtgärder som syftar till att anskaffa, bearbeta och
iordningsställa råmark för bostads- och näringslivsändamål. I de fall avsikten är att sälja en
exploateringsfastighet värderas marken som omsättningstillgång. Den allmänna platsmarken,
tillgångar i form av gator, parker etc. finansieras i huvudsak genom inkomster vid försäljning
av tomtmark. Finansieringen av ett exploateringsprojekt kan ske på olika sätt och hur
finansieringen ska ske beslutas av kommunens politiker och tillämplig lag. Förutsättningarna
varierar med marknadsläge, men även av politisk ambition.
Faser

I Tierp kommun delas exploateringsverksamheten in i olika faser och det kan förekomma att
exploateringsverksamheten är i flera faser samtidigt.







Initiering och förstudie
Utredning och fysisk planering
Planering inför genomförande
Genomförande
Försäljning
Slutredovisning

Nettoexploateringskalkylen

Nettoexploateringskalkylen är huvudsakligen en sammanställning av ”in-och utbetalningar”,
som avgränsas till att genomföra detaljplanen när kommunen är exploatör och omfattar ej
framtida drift och underhåll. Nettoexploateringen sammanställer inkomster och utgifter som
uppkommer från fasen ”Planering inför genomförande” till fasen ”Försäljning”.
Nettoexploateringskalkylen används som ett verktyg under hela exploateringsprocessen för att
säkerställa att exploateringen t.ex. inte är skattefinansierad. I Tierps kommun har man för
avsikt att den totala exploateringsverksamheten ska bära sina egna utgifter.
I nettoexploateringskalkylen avser inkomster totalt prognostiserad tomtförsäljning utifrån
prognostillfällets tidpunkt. Utgifter avser det totala anskaffningsvärdet för det som LKBR 6:6
och LKBR 7:2 avser tillgångar utifrån prognostillfällets tidpunkt. Administrationskostnader
och andra allmänna omkostnader räknas inte med i anskaffningsvärdet som utgift.
Under hela perioden 2021-2023 planeras 37 122 tkr i inkomster och 23 820 tkr i utgifter för
all exploatering. 2021 års exploateringsutgifter uppgår till 12 100 tkr och ingår även i
kommunens investeringsredovisning och investeringsbudget. Budgeterade inkomster från
tomtförsäljning prognostiseras uppgå till 11 617tkr under 2021. Nettot av kommunens
exploateringsprojekt beräknas till -482 tkr 2021.
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De exploateringsområden som beräknas ge intäkter under 2021 är Siggbo Företagspark,
Triangelparken samt Wallskoga. Tre förtätningsplaner förväntas även ge intäkter under
perioden samt någon resttomt.
Tomtförsäljningskalkylen

Tomtförsäljningskalkylen avser redovisningen av tomtförsäljning. D.v.s. intäkter vid
försäljning och kostnader för omsättningstillgången.
Vanligtvis gör kommunen en värdering av fastigheten för att säkerställa en marknadsmässig
prisnivå. Värdering utförs av auktoriserade värderingsmän. I vissa fall kan kommunens
gällande marktaxa antagen av KF komma att användas.
Tomtpriset ska belastas med utgifter som är specifika för området, exempelvis gator som
betjänar exploateringsområdet. Avgiftsfinansierad verksamhet t ex VA ingår normalt inte i
underlaget för beräkning av tomtpriset. Kostnader för värme, el och fiber ingår inte i kalkylen.
Tidpunkt för intäktsföring beror på intäktskriterierna, se RKR R2, normalt vid tillträde till
tillgången enligt köpeavtalet.
Kommunens resttomter före 2015 hanteras endast med en prognos för resultat framåtledes då
det inte finns någon uppgift om fullständiga nettoexploateringskalkyler för dessa. Dessa
områden avses Örbyhus, Tobo, Söderfors, Mehedeby, Skärplinge, Hållnäs, Fagerviken,
Karlholm och Månkarbo.
Exploateringsresultatet, vinster och förluster som uppkommer vid försäljning av tomtmark,
dvs försäljning av omsättningstillgång ska räknas in i balanskravet, men ska inte ingå i
kommunens driftbudget. Motiveringen är att exploateringsverksamhetens resultat ska
finansiera framtida avskrivningar av exploateringsområdets allmänna platsmark.
Kort om de större pågående exploateringsprojekten

Siggbo Företagspark Dp 1045 vann laga kraft januari 2016. Planen är avsedd för handel,
kontor, idrott och verksamheter för service. Den allmänna platsmarkens Skede 1 blir färdig
under 2020. Etableringar i området är bland annat C24 Bygg, Ambulans och
Räddningsstationen, Rogers Däck, Dahlbergs glas, Vallskoga bygg, Besikta och Crosshallen.
Flera etableringar, tex Trebo Industrifastigheter i Tierp och Ingemark Rääf Invest, är
påbörjade, men det finns fortfarande mark till salu.
Siggbo Handelsområde Dp 1055 vann laga kraft maj 2017. Planen är avsedd för
detaljhandel, kontor och verksamheter för service. Den allmänna platsmarken blir färdig
under 2020. All mark inom detaljplanen är såld. Etableringar inom området är Dollarstore och
framledes även Ica, Jysk och STC. Området beräknas vara helt färdigställt under 2021-2022.
Siggbo Triangelparken Dp 1058 vann laga kraft april 2018. Planen är avsedd för konto,
bostäder, förskola och vårdboende. Etableringar inom området är ett upphandlat vårdboende
samt BoKlok som bygger bostadsrätter inom området. Försäljning av resterande mark
beräknas ske under 2021-2022. Den allmänna platsmarkens skede 1 beräknas vara färdig
under 2020.
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Siggbo Trädgårdsstad Dp 1036 vann laga kraft juli 2018. Planen är avsedd för bostäder,
kontor, handel, skolor och centrumändamål. Genomförandefasen är påbörjad med bland annat
två infarter till området. Etapp 1 Södra Villorna planeras närmast inför genomförande och
försäljning.
Wallskoga Dp 1053 vann laga kraft februari 2017. Planen är avsedd för bostäder, vård och
skola. 15 villatomter planerades varav två stycken såldes till Tierpsbyggen för anläggande av
ett LSS-boende. Till planen hör också en separat större tomt avsedd för bostäder, skola eller
vård. Denna är inte såld. Den allmänna platsmarkens skede 2 planeras genomföras under
2021.
Då efterfrågan på villatomter i Tierp är stor så ser man kontinuerligt över möjligheter till
förtätningsplaner. Under 2021 planeras 3 förtätningsplaner om totalt 7 tomter att genomföras
och säljas.

PROGNOS NETTOEXPLOATERING PER OMRÅDE TIERPS KOMMUN

Nettoexploateringsområde

2021

2022

Prognos per
200831 vid
slutrapport och
slutförsäljning

2023

* Inkomster skrivs med positivt tal
* Utgifter skrivs med negativt tal
DP1055 Handelsområdet -FAS
Slutredovisning
+ Försäljningsinkomster
+ Investeringsbidrag
- Anläggningstillgångar
- Omsättningstillgångar
- Medfinansieringsavtal
Summa nettoexploatering

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

4 781 680
0
-4 935 540
-1 238 004
-3 533 333
-4 925 197

DP1057 Kronhjort -FAS Genomförande
och försäljning
Försäljningsinkomster
Investeringsbidrag
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Summa nettoexploatering

0
0
0
0
0

0
0
-70 000
0
-70 000

0
0
0
0
0

936 045
0
-1 136 166
-6 720
-206 841

DP1045 Siggbo Företagspark -FAS-Försäljning och slutredovisning
Försäljningsinkomster
1 164 240
Investeringsbidrag
0
Anläggningstillgångar infrastruktur
0
Anläggningstillgångar markreserv
0
Omsättningstillgångar
0
Medfinansieringsavtal
0
Summa nettoexploatering
1 164 240

1 143 000
0
0
0
0
0
1 143 000

1 026 000
0
0
0
0
0
1 026 000

40 435 440
0
-42 229 555
-2 412 359
-5 452 442
-3 622 952
-13 281 868
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DP1066 Vallskogagärdet- FAS Initiering och förstudie-Pausad detaljplan
Försäljningsinkomster
0
Investeringsbidrag
0
Anläggningstillgångar
0
Omsättningstillgångar
0
Summa nettoexploatering
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

19 912 650
0
-7 750 000
0
12 162 650

0
0
0

30 412 650
0
-29 237 403
-629 486
545 761

0
0
-10 000 000
0

0
0
0
0

0

-10 000 000

0

0

DP1058 Triangelparken -FAS Genomförande och försäljning
Försäljningsinkomster
6 000 000
Investeringsbidrag
0
Anläggningstillgångar
0
Omsättningstillgångar
0
Summa nettoexploatering
6 000 000
DP1036 Trädgårdsstaden -FAS
Genomförande
Försäljningsinkomster
Investeringsbidrag
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Medfinansieringsavtal
Summa nettoexploatering
DP1053 Wallskoga-FAS Genomförande
och försäljning
Försäljningsinkomster
Investeringsbidrag
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Summa nettoexploatering

412 830
0
-500 000
0
-87 170

0

0

2 573 505
0
0
0
0

2 573 505

DP1069 Bondegatan -FAS Utredning och fysisk planering -Pågående förtätningsplan
Försäljningsinkomster
1 485 000
Investeringsbidrag
0
0
Anläggningstillgångar
-1 100 000
0
Omsättningstillgångar
0
0
Summa nettoexploatering
385 000
0

155 265 169
0
-170 021 359
-7 885 131
-7 066 667
-29 707 988

6 211 380
0
-5 580 564
-261 046
369 770

0

1 485 000
0
-1 100 000
-103 970
281 030

DP1056 Östra Bäggeby -FAS -Utredning och fysisk planering-Pausad detalplan
Försäljningsinkomster
0
0
Investeringsbidrag
0
0
Anläggningstillgångar
0
0
Omsättningstillgångar
0
0
Summa nettoexploatering
0
0

0

0
0
0
0
0

DP1070 Klockars väg -FAS Utredning och fysisk planering -Pågående förtätningsplan
Försäljningsinkomster
620 730
0
Investeringsbidrag
0
0
Anläggningstillgångar
0
0

0
0
0

620 730
0
0
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Omsättningstillgångar
Summa nettoexploatering

0
620 730

DP432 Söderfors Företagspark- Fas Genomförandet pausat
Försäljningsinkomster
Investeringsbidrag
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Summa nettoexploatering

0
0
0
0
0

0
0

0

-33 148
587 582

0
0
0
0
0

0
0
-100 000
0
-100 000

4 247 100
0
-9 714 279
-113 067
-5 580 246

DP365 Kvarnvägen Örbyhus-FAS Utredning och fysisk planering -Pågående förtätningsplan
Försäljningsinkomster
1 485 000
0
Investeringsbidrag
0
0
Anläggningstillgångar
0
Omsättningstillgångar
0
0
Summa nettoexploatering
1 485 000
0

0
0
0
0
0

DP363 Libbarbo Örbyhus etapp 1-FAS -Utredning och fysisk planering -Pågående plan
Försäljningsinkomster
0
0
0
Investeringsbidrag
0
0
0
Anläggningstillgångar
0
-200 000 -2 600 000
Omsättningstillgångar
0
0
0
Medfinansieringsavtal
0
Summa nettoexploatering
0
-200 000 -2 600 000

1 485 000
0
0
-57 380
1 427 620

0
0
0
0
0

Översikt investering på
omsättningstillgång

-500 000

-500 000

-500 000

-2 500 000

Övriga resttomter
Försäljningsinkomster
Omsättningstillgångar
Summa nettoexploatering

450 000
0
450 000

397 600
0
397 600

451 850
0
451 850

31 052 565
-1 991 943
29 060 622

11 617 800
-12 100 000
-482 200

21 453 250
-8 520 000
12 933 250

4 051 355
-3 200 000
851 355

276 932 759
-300 862 513
-23 929 754

TOTAL SUMMA INKOMSTER
TOTALSUMMA UTGIFTER
SUMMA ÅRLIG NETTOEXPLOATERING

Tabell 10: Prognos nettoexploatering per område Tierps kommun
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Prognos vid
total
slutförsäljning per
200831

Prognos försäljningskalkyl av
exploateringsmark
2021

2022

2023

*Intäkter skrivs med positivt tal
*Kostnad såld tomt skrivs med negativt tal
Tierp
DP1055 Handelsområdet försäljning exploateringsmark
DP1055 Handelsområdet bokfört värde
exploateringsmark
Resultatpåverkan

0

0

0

4 781 680

0
0

0
0

0
0

-1 238 004
3 543 676

DP1057 Kronhjort försäljning exploateringsmark
DP1057 Kronhjort bokfört värde exploateringsmark
Resultatpåverkan

0
0
0

0
0
0

0
0
0

936 045
-6 720
929 325

1 164 240

1 143 000

1 026 000

40 435 440

-141 273
1 022 967

-140 452
1 002 548

-126 075
899 925

-5 452 442
34 982 998

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

6 000 000

19 912 650

0

30 412 650

-91 996
5 908 004

-214 717
19 697 933

0
0

-629 486
29 783 164

0

0

0

155 265 169

0
0

0
0

0
0

-7 885 131
147 380 038

412830
-162630
250 200

0
0
0

2 573 505
-71 415
2 502 090

6 211 380
-261 046
5 950 334

1 485 000
-103 970
1 381 030

0
0
0

0
0
0

1 485 000
-103 970
1 381 030

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

DP1045 Siggbo Företagspark försäljning
exploateringsmark
DP1045 Siggbo Företagspark bokfört värde
exploateringsmark
Resultatpåverkan
DP1066 Vallskogagärdet försäljning exploateringsmark
(pausad plan)
DP1066 Vallskogagärdet bokfört värde
exploateringsmark
Resultatpåverkan

DP1058 Triangelparken försäljning exploateringsmark
DP1058 Triangelparken bokfört värde
exploateringsmark
Resultatpåverkan
DP1036 Trädgårdsstaden försäljning
exploateringsmark
DP1036 Trädgårdsstaden bokfört värde
exploateringsmark
Resultatpåverkan
DP1053 Wallskoga försäljning exploateringsmark
DP1053 Wallskoga bokfört värde exploateringsmark
Resultatpåverkan
DP 1069 Bondegatan försäljning exploateringsmark
DP 1069 Bondegatan bokfört värde exploateringsmark
Resultatpåverkan
DP 1056 Östra Bäggeby försäljning exploateringsmark
DP 1056 Östra Bäggeby bokfört värde
exploateringsmark
Resultatpåverkan
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DP 1070 Klockars väg försäljning exploateringsmark
DP 1070 Klockars väg bokfört värde exploateringsmark
Resultatpåverkan
Söderfors
DP432 Söderfors Företagspark försäljning
exploateringsmark
DP432 Söderfors Företagspark bokfört värde
exploateringsmark
Resultatpåverkan
Örbyhus
DP 365 Kvarnvägen Örbyhus försäljning
exploateringsmark
DP 365 Kvarnvägen Örbyhus bokfört värde
exploateringsmark
Resultatpåverkan
DP 363 Libbarbo försäljning exploateringsmark
DP 363 Libbarbo bokfört värde exploateringsmark
Resultatpåverkan

620 730
-33 148
587 582

0
0
0

0
0
0

620 730
-33 148
587 582

0

0

0

4 247 100

0
0

0
0

0
0

-113 067
4 134 033

1 485 000

0

0

1 485 000

-57 380
1 427 620

0
0

0
0

-57 380
1 427 620

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Övriga tomter
Försäljning exploateringsmark övriga tomter före 2015
Bokfört värde exploateringsmark övriga tomter före
2015
Resultatpåverkan övriga tomter före 2015
Resultat från exploateringsverksamheten

450 000

397 600

451 850

31 052 565

-73 900
376 100
10 953 503

-21 928
375 672
21 076 152

-24 920
426 930
3 828 945

-1 991 943
29 060 622
259 160 423

Total försäljning exploateringsmark
Totalt bokfört värde exploateringsmark
Summa Resultat från exploateringsverksamheten

11 617 800
-664 297
10 953 503

21 453 250
-377 098
21 076 152

4 051 355
-222 410
3 828 945

276 932 759
-17 772 336
259 160 423

Tabell 11: Prognos försäljningskalkyl av exploateringsmark
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
IT-nämnden
2020-09-18

§ 19
Dnr 2020/8

Plan för IT-nämndens ekonomi och verksamhet 2021-2023
Beslut

IT-nämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa kommunfullmäktige
besluta
att anta Plan för IT-nämndens ekonomi och verksamhet 2021-2023.
Sammanfattning av ärendet

Inför 2021 föreslås IT-nämnden en oförändrad budget från 2020.
Barnrättskonsekvenser

Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av
beslutet.
Beslutsmotivering

IT-nämnden bibehåller budgeten på 2020 års nivå även för 2021. ITnämnden är en ung organisation, som ännu inte tömt alla möjligheter till
effektivisering. Under 2019 och 2020 har medlemskommunernas
ekonomichefer haft möten en gång per vecka för att arbeta med processerna
kring ekonomistyrningen för den nya IT-nämnden. För 2021 föreslås
fortsatta möten var fjärde vecka för att löpande följa it-nämndens ekonomi.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

I den risk- och sårbarhetsanalys som gjorde i samband med budget 2020 så
konstaterades att dollarkursen och klientvolymer är den externa påverkan
som till absolut störst del inverkar på it-nämndens utfall. Dollarkursen
påverkar ca 25% av nämndens kostnader för bl.a. licenser. I och med att
skolorna går köper in stora mängder klienter till eleverna så ökar
licenskostnaderna hos it-nämnden för alla stödsystem såsom t.ex.
virusskydd, spamfilter samt kontorsprogramvaror(word, m.fl.) Utvecklingen
av dollarkursen avtog i och med Coronakrisen, och är nu tillbaka på nivåer
under 9,50 som inte setts sedan inledningen på 2019. Vi kan konstatera att
det kommande valet i USA och marknadens reaktioner på detta påverkar
utfallet för it-nämndens budget. Under en tvåårsperiod, från 2018 till 2020
så har antal klienter(datorer och Ipads) ökat med över 18%.
Beslutsunderlag




Handläggarens tjänsteutlåtande
Plan för IT-nämndens ekonomi och verksamhet 2021-2023

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
IT-nämnden
2020-09-18
Beslutet skickas till








Kommunstyrelsen Tierp
Kommunstyrelsen Östhammar
Kommunstyrelsen Älvkarleby
Kommunstyrelsen Heby
Kommunstyrelsen Knivsta
Förvaltningschef IT

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Lönenämnden
2020-09-18

§ 14
Dnr 2020/6

Plan för lönenämndens ekonomi och verksamhet 2021-2023
Beslut

Lönenämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa kommunfullmäktige
besluta
att anta Plan för lönenämndens ekonomi och verksamhet 2021-2023.
Sammanfattning av ärendet

Med anledning av det rådande ekonomiska läget kommer Lönecentrum att
genomföra besparingar nästkommande år och budgeten räknas inte upp i
förhållande till år 2020. Kommande verksamhetsförändringar beskrivs i
planen för lönenämndens ekonomi och verksamhet.
Barnrättskonsekvenser

Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av
beslutet.
Beslutsmotivering

Lönecentrums budget minskades år 2020 då avtalskostnaderna blev lägre
och även konsultkostnaderna. Vidare övertog Lönecentrum kommunernas
licenskostnader för schema- och planeringssystem utan att öka ramen.
Dialog gällande utveckling och möjliga besparingar har skett med HRcheferna på styrgruppsmöte samt redogjorts för ekonomicheferna enligt
gällande beredningsrutin.
Utifrån dessa dialoger föreslås att budgeten förblir oförändrad och följande
åtgärder genomförs:
 Att antalet årsarbetare minskas med 0,65
 Att implementeringen av anställningsguiden slutförs under år 2021
 Att lokalytan minskas
 Att alltmer digitala lösningar införs för att minska löpande kostnader
för porto, papper och manuellt arbete
 Att system- och verksamhetsutvecklartjänst tillsätts internt
 Att medel tillsätts för kompetensutveckling
 Att inköp av modul sker så att bokningar i TimeCare robotiseras
 Att övergång till webbversion för Winlas sker under senare del av år
2021
Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Lönenämnden
2020-09-18
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

En oförändrad budget innebär med fördelningsnyckel baserat på
lönespecifikationer år 2019 följande fördelning för respektive kommun:
Tierps kommun 5 412 tkr, (49 %)
Knivsta kommun 3 202 tkr, (29 % )
Älvkarleby kommun 2 319 tkr, (21 %)
TEMAB 110 tkr, ( 1 %)
Beslutsunderlag




Handläggarens tjänsteutlåtande
Plan för lönenämndens ekonomi och verksamhet 2021-2023

Beslutet skickas till






Kommunstyrelsen Tierps kommun
Kommunstyrelsen Älvkarleby kommun
Kommunstyrelsen Knivsta kommun
Lönechef

Ordförande sign

Justerare sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Centrala samverkansgruppen

5 (10)

Datum 2020-10-12

§3
Samverkan inför beslut: Plan för Tierps kommuns ekonomi och
verksamhet 2021 – 2023
Kommunstyrelsens ordförande Sara Sjödal redogör för innehållet/ arbetet
med att ta fram ”Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet 2021–
2023”.
I uppstarten av arbetet gjordes en omvärldsanalys och därefter har “Visionen
för Tierps kommun” och “Agenda 2030” fått utgöra själva ramverket. I planen
finns mål och delmål som går att följa upp samt särskilda uppdrag. Sveriges
kommuner och landsting, SKL har tagit fram tillhörande indikationer för målen
för ”Agenda 2030” ur den statistik som nationellt inrapporteras och som kan
användas som mått för att mäta verksamhetens väg mot måluppfyllelse.
Agenda 2030 har varit en bra guide i arbetet.
Följande omvärdshändelser har haft betydelse. I mars drabbades Sverige av
coronapandemin, börserna föll och en lågkonjuktur var i antågande.
De fackliga organisationernas frågor och synpunkter
Kommunal lämnar yrkanden som framgår i bilagan till protokollet.
Arbetsgivarens svar och synpunkter
Förutom yrkandet att Tierps kommun ska ha samma friskvårdsbidrag som de
kommunala bolagen så är yrkandena verksamhetsfrågor som ska tas vidare i de
partsgemensamma samverkansforumen i respektive verksamhet.
Arbetsgivarens förslag till beslut är därmed samverkat.

Ordf sign

Justerandes sign

Vidi sign

Sekr sign
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Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utskottet barn och ungdom
2020-10-06

§ 206
Dnr 2019/908

Grundskolans organisation
Beslut

Utskottet barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen hemställa
kommunfullmäktige besluta
att tidpunkten för överlämnande av förslag till beslut om grundskolans
organisation, enligt beslut i KF § 150/2019, flyttas fram till
kommunfullmäktiges sammanträde i september 2021.
Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 12 december 2019
att ge verksamheten i uppdrag att se över grundskolans organisation och
lokalutnyttjande i syfte att organisationen följer lagen och att våra lokaler
nyttjas på ett optimalt sätt,
att inga större förändringar i grundskolans organisation görs förrän
utredningen överlämnats till och hanterats i kommunstyrelse och
fullmäktige,
att överlämna förslag till beslut till kommunstyrelsen senast vid
sammanträdet i december 2020, för att därefter slutligt fastställas av
kommunfullmäktige i enlighet med kommunallagen kap. 5 § 1.
Sedan beslut ovan fattades har arbete med att förbereda medborgardialog
kring skolans organisation i Skärplinge och Hållnäs inletts.
En sådan medborgardialog kan genomföras tidigast mars 2021 med ett
färdigt beslutsunderlag tidigast juni 2021.
Under våren 2020 beviljades Tierps kommun statsbidrag för att genomföra
en utredning i syfte att kartlägga segregation i kommunen. Denna utredning
inleds oktober 2020 med preliminärt datum för slutrapport i april månad
2021.
I Tierps kommun finns planerad omfattande nybyggnation av bostäder i
Tierps köping i Siggboområdet, i Karlholms Strand samt i Örbyhus. För ett
relevant beslutsunderlag kring grundskolans organisation behövs en
kartläggning av vilken omfattning inflyttning kan bli aktuell och vilka
behov av utbildningsplatser detta medför.
Ordförande sign

Justerare sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utskottet barn och ungdom
2020-10-06

Med hänvisning till punkterna ovan kan ett välgrundat förslag till beslut inte
överlämnas till Kommunfullmäktige förrän tidigast vid sammanträdet
september 2021.
Barnrättskonsekvenser

Ett förslag till beslut om grundskolans organisation får ur ett barnrättsligt
perspektiv tydliga konsekvenser varför det är av stor vikt att ett fullgott
beslutsunderlag finns att tillgå.
Beslutsunderlag



Handläggarens tjänsteutlåtande

Beslutet skickas till




Utbildningschef
Kommundirektör

Ordförande sign

Justerare sign
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1 (2)
Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2020-09-28

KS 2019/908

Grundskolans organisation
Förslag till beslut

Utskottet barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen hemställa
kommunfullmäktige besluta
att tidpunkten för överlämnande av förslag till beslut om grundskolans
organisation, enligt beslut i KF § 150/2019, flyttas fram till
kommunfullmäktiges sammanträde i september 2021.
Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 12 december 2019
att ge verksamheten i uppdrag att se över grundskolans organisation och
lokalutnyttjande i syfte att organisationen följer lagen och att våra lokaler
nyttjas på ett optimalt sätt,
att inga större förändringar i grundskolans organisation görs förrän
utredningen överlämnats till och hanterats i kommunstyrelse och
fullmäktige,
att överlämna förslag till beslut till kommunstyrelsen senast vid
sammanträdet i december 2020, för att därefter slutligt fastställas av
kommunfullmäktige i enlighet med kommunallagen kap. 5 § 1.
Sedan beslut ovan fattades har arbete med att förbereda medborgardialog
kring skolans organisation i Skärplinge och Hållnäs inletts.
En sådan medborgardialog kan genomföras tidigast mars 2021 med ett
färdigt beslutsunderlag tidigast juni 2021.
Under våren 2020 beviljades Tierps kommun statsbidrag för att genomföra
en utredning i syfte att kartlägga segregation i kommunen. Denna
utredning inleds oktober 2020 med preliminärt datum för slutrapport i april
månad 2021.
I Tierps kommun finns planerad omfattande nybyggnation av bostäder i
Tierps köping i Siggboområdet, i Karlholms Strand samt i Örbyhus. För ett
relevant beslutsunderlag kring grundskolans organisation behövs en
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kartläggning av vilken omfattning inflyttning kan bli aktuell och vilka
behov av utbildningsplatser detta medför.
Med hänvisning till punkterna ovan kan ett välgrundat förslag till beslut
inte överlämnas till Kommunfullmäktige förrän tidigast vid sammanträdet
september 2021.
Barnrättskonsekvenser

Ett förslag till beslut om grundskolans organisation får ur ett barnrättsligt
perspektiv tydliga konsekvenser varför det är av stor vikt att ett fullgott
beslutsunderlag finns att tillgå.
Beslutsunderlag



Handläggarens tjänsteutlåtande

Beslutet skickas till




Utbildningschef
Kommundirektör

I tjänsten
Per Angemo
Utbildningschef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2019-12-12

§ 150
Dnr 2019/908

Grundskolans organisation
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att ge verksamheten i uppdrag att se över grundskolans organisation och
lokalutnyttjande i syfte att organisationen följer lagen och att våra lokaler
nyttjas på ett optimalt sätt,
att inga större förändringar i grundskolans organisation görs förrän
utredningen överlämnats till och hanterats i kommunstyrelse och
fullmäktige,
att överlämna förslag till beslut till kommunstyrelsen senast vid
sammanträdet i december 2020, för att därefter slutligt fastställas av
kommunfullmäktige i enlighet med kommunallagen kap. 5 § 1.
Reservation

Viktoria Söderling (S), Bengt–Olov Eriksson (S), Jonas Nyberg (S), Barbro
Wiklund (S), Gunnar Jansson (S), Christina Svensson (S), Lars–Olof
Färnström (S), Erica Aspgren Wallin (S), Oskar Nilsson (S), Christina
Holmström (S), Torgny Helgesson (S), Christer Niklasson (S) Margaretha
Magnusson (S), Helena Broman (S), och Kjell Hammerin (S) reserverar sig
mot att-sats ett till förmån för eget yrkande.
Sara Sjödal (C), Erik Kolm (C), Lotta Carlberg (C), Anna Ahlin (C), Peter
Staland (C), Anna Grimberg (C), Magdalena Ewert (C), Helén Jaktlund (C),
Mats Wikander (C), Lars–Göran Birkehorn–Karlsen (M), Åsa Sikberg (M)
Sven Lokander (M), Carola Fredén (M), Emma Lokander (M), Kenneth
Karlsson (M), Ann–Kristin Ringefors (KD), Lars Svensk (KD), Jenny
Lundström (MP), Alfred Mujambere (L), Christina Lindholm (C),
Marianne Eriksson (C), Stig Lundqvist (M) och Oskar Jonsson (MP)
reserverar sig mot att-sats två och tre till förmån för eget yrkande.
Joakim Larsson (SD), Daniel Hedberg (SD), Jonhas Åker (SD), Bengt
Lindström (SD), Klas Jakobsson (SD), Per Karlsson (SD), Rosa Ingeborg
Malmberg (SD), Lars–Ola Sandström (SD) och Rickard Olsson (SD)
reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Ordförande sign

Justerare sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2019-12-12
Sammanfattning av ärendet

Ett antal analyser och rapporter avseende grundskolan har genomförts och
det är nu viktigt att resultaten av dessa tas till vara och används som
underlag för det fortsatta arbetet med att skapa en likvärdig skola.
Beredning ska ske i enlighet med intentionerna i ”Lokalt samverkansavtal i
Tierps kommun” och ske inom ”Samverkan för Bästa Skola”. Uppdraget
ska löpande redovisas i Utskottet barn och ungdom.
I arbetet ska beaktas behov av eventuell utbyggnad på grund av inflyttning.
För att inte dra ut på tiden kan förslag till delbeslut komma att presenteras.
Förtydligande av de punkter som särskilt avses i ”Reglemente for
kommunstyrelsen”:
§ 2: Handlar om kommunstyrelsens ansvar för att upprätthålla en effektiv
och ändamålsenlig organisation
§ 3,1: Handlar om kommunstyrelsens uppgift att leda och samordna arbete
med övergripande mål, riktlinjer och ramar för intern styrning och kontroll
av hela den kommunala verksamheten
§ 3,8: Handlar om kommunstyrelsens ansvar att kommunfullmäktigas mål
och planer avseende ekonomi och verksamhet följs och att den löpande
verksamheten fungerar
§ 7. Handlar om kommunstyrelsens ansvar som arbetsgivare
§ 9. Handlar om kommunstyrelsens ansvar att fullgöra kommunens
uppgifter enligt lagar och förordningar inom utbildningsområdet.
Beslutsmotivering

En ny skolstruktur behövs för att kunna säkerställa alla barns rätt till lika
tillgång till utbildning och likvärdig utbildning.
Skollagen förtydligar grundskolans stadieindelning i 10 kap 3§ :
Grundskolan ska ha nio årskurser, som indelas i lågstadium, mellanstadium
och högstadium. Lågstadiet består av årskurs 1-3, mellanstadiet av årskurs
4-6 och högstadiet av årskurs 7-9.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Syftet är att i enlighet med internkontrollplanen minimera riskerna för att
bryta mot lagar och regler, avvika negativt mot budget- och
verksamhetsmålen, och att få till stånd ett effektivt lokalutnyttjande och
resursanvändning.
Förslag till beslut på sammanträdet
Yrkande

Viktoria Söderling (S) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta
Ordförande sign

Justerare sign
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att ge verksamheten i uppdrag att göra en översyn av grundskolans
organisation och lokalutnyttjande i syfte att förbättra skolresultaten,
effektivisera resursanvändningen och optimera lokalutnyttjandet. Uppdraget
ska genomföras med hänsynstagende till kommunfullmäktiges beslut om
sammanhållen skolgång (KF § 116/1998),
Lotta Carlberg (C) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta
att i enlighet med ”Reglemente för kommunstyrelsen” överlämna förslag till
beslut, som har beretts såväl politiskt som fackligt enligt 41 § och ”Lokalt
samverkansavtal i Tierps kommun”, till kommunstyrelsen avseende detta
senast vid kommunstyrelsens sammanträde 1 december 2020
Tilläggsyrkande

Joakim Larsson (SD) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta
att utgångspunkten för översynen är att grundskolans organisation i Tierps
köping i två högstadier (Aspenskolan och Centralskolan) ska kvarstå på det
sätt som beskrivs i beslut KF § 30/1997.
Bifall

Agnetha Andersson (V) yrkar bifall till Viktoria Söderlings (S) yrkande.
Joakim Larsson (SD) och Lotta Carlberg (C) yrkar bifall till att-sats ett i
liggande förslag.
Viktoria Söderling (S), Agnetha Andersson (V), Joakim Larsson (SD) yrkar
bifall till att-sats två och tre i liggande förslag.
Avslag

Lotta Carlberg (C) yrkar avslag till Viktoria Söderlings (S) yrkande, att-sats
2 och 3 i liggande förslag samt Joakim Larssons (SD) tilläggsyrkande.
Beslutsgång om att-sats ett i liggande förslag

Ordföranden föreslår propositionsordning som godkänns av
kommunfullmäktige.
Ordföranden ställer proposition på att-sats ett i liggande förslag och Viktoria
Söderlings (S) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
liggande förslag.
Viktoria Söderling (S) begär omröstning.
Beslutsgång omröstning om att-sats ett i liggande förslag

Ordföranden meddelar att att-sats ett i liggande förslag är huvudförslag.
Ordförande sign

Justerare sign
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Följande omröstningsproposition godkänns:
 Rösta Ja för att bifalla liggande förslag
 Rösta nej för att bifalla Viktoria Söderlings (S) yrkande
Resultat:

Ja - 31 röster
Nej - 18 röster
Omröstning verkställs och kommunfullmäktige beslutar enligt liggande
förslag. (Omröstningsprotokoll/bilaga/)
Beslutsgång om att-sats två och tre i liggande förslag

Ordföranden föreslår propositionsordning som godkänns av
kommunfullmäktige.
Ordföranden ställer proposition på att-sats två och tre i liggande förslag och
att-sats två i Lotta Carlbergs (C) yrkande och finner att kommunfullmäktige
beslutar enligt liggande förslag.
Alfred Mujambere (L) begär omröstning.
Beslutsgång omröstning om att-sats två och tre i liggande förslag

Ordföranden meddelar att att-sats två och tre i liggande förslag är
huvudförslag.
Följande omröstningsproposition godkänns:
 Rösta Ja för att bifalla liggande förslag
 Rösta nej för att bifalla Lotta Carlbergs (C) yrkande
Resultat:

Ja - 26 röster
Nej - 23 röster
Omröstning verkställs och kommunfullmäktige beslutar enligt liggande
förslag. (Omröstningsprotokoll/bilaga/)
Beslutsgång om tilläggsyrkandet

Ordföranden föreslår propositionsordning som godkänns av
kommunfullmäktige.
Ordföranden ställer proposition på avslag eller bifall till Joakim Larssons
(SD) tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige avslår
tilläggsyrkandet.
Beslutsunderlag




Beslut kommunstyrelsen § 214/2019
Beslut utskottet § 258/2019

Ordförande sign

Justerare sign
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Handläggarens tjänsteutlåtande
Beslut kommunfullmäktige § 30/1997
Beslut kommunfullmäktige § 116/1998 med tillhörande handlingar

Beslutet skickas till



Skolchef Ulf Sjulander

Ordförande sign

Justerare sign
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§ 71
Dnr 2020/157

Återbetalning av förlagslån och inbetalning av kapitalinsats till
Kommuninvest Ekonomisk förening
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa
kommunfullmäktige besluta
att Tierp kommuns kommunstyrelse bemyndigas att besluta och vidta de
åtgärder för inbetalning av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade krav
på kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023, 2024, upp till ett belopp
motsvarande maximalt 1 300 kronor per invånare.
Sammanfattning av ärendet

Om Kommuninvest
Tierps kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening
(”Föreningen”). Föreningen är en medlemsorganisation som utifrån en
kommunal värdegrund företräder den kommunala sektorn i finansieringsfrågor. Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av Föreningen
helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB ( ubl)
(”Kommuninvest”). Kommuninvests kreditvärdighet bärs upp av en
solidarisk borgen från medlemmarna, vilken bidrar till att göra
Kommuninvest till en attraktiv motpart för kvalificerade investerare och
finansiella institutioner.
Återbetalning av förlagslån
I november 2010 upptog Föreningen förlagslån från medlemmarna
omfattande 1 miljard kronor. Syftet med förlagslånen var att efter
finanskrisen snabbt höja nivån på kapital i Kommuninvest i avvaktan på att
kapitalet genom medlemsinsatser ökat till de nivåer som krävs av
Finansinspektionen. Föreningen har därför använt lånebeloppet till att
finansiera ett separat förlagslån från Föreningen till Kommuninvest.
Samtliga dåvarande medlemmar deltog i förlagslånen. Villkoren för
förlagslånen bifogas som Bilaga 1(”Lånevillkoren”).
Tierp kommuns förlagslån till Föreningen uppgår per den 2020-09-01 till
3 388 000 kronor, jämte ränta. Genom regeländringar får det befintliga
förlagslånet till Kommuninvest inte längre inräknas in i kapitalbasen, vilket
innebär att det inte längre fyller den tänkta funktionen att bidra till
kapitaliseringen av Kommuninvest. Förlagslånen har därför diskuterats
internt och vid medlemssamråd. Diskussionerna har resulterat i att det
befintliga förlagslånet från Föreningen till Kommuninvest har sagts upp och
återbetalats till Föreningen. Till följd härav, och i enlighet med punkt 4.3 i
Ordförande sign

Justerare sign
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Lånevillkoren, har även förlagslånen från medlemmarna till Föreningen
sagts upp av Föreningen. Förlagslånen ska därför återbetalas till
medlemmarna. Eftersom Kommuninvest de kommande åren behöver
tillföras nytt kapital erbjuds samtliga medlemmar som bidragit till
förlagslånen att omedelbart använda sin del av förlagslånen för att öka sin
kapitalinsats till Föreningen och således inbetala motsvarande belopp till
Föreningen i form av en kapitalinsats.
Inbetalning av kapitalinsats
För medlemskap i Föreningen krävs att en medlem bidrar med en kapitalinsats genom en obligatorisk medlemsinsats. Tidigare fanns det två nivåer
på denna kapitalinsats som medlemmarna kunde välja mellan. Det har
därutöver varit möjligt att delta med en tilläggsinsats.
Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en
enda nivå på kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla
för samtliga medlemmar, (idag 291 st medlemmar, varav 277 st kommuner).
Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per invånare för kommuner och 260
kronor per invånare för regioner, vilket samtliga medlemmar ska ha uppnått
vid utgången av 2024. Den nya nivån har kopplats till en årlig trappa, där
kravet ökar successivt under de kommande fyra åren enligt följande:
År Kapitalinsats (kr/invånare) (kommun)
2020 900
2021 1 000
2022 1 100
2023 1 200
2024 1 300
Beslutsmotivering

På föreningsstämman fattades ett enhetligt beslut att samtliga medlemmar
skulle betala in kapitalinsatsen till Föreningen enligt ovanstående tabell.
Detta är enbart likvidpåverkande åtgärd och tack vare återbetalningen av
förlagslånet så ska kommunen göra första inbetalningen 2022. Skulle
kommunen avbryta medlemskapet i Kommuninvest så återbetalas hela
kapitalinsatsen.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Eftersom en återbetalning sker av förlagslånet så behöver inte Tierps
kommun inte betala in någon kapitalinsats år 2021. För år 2022 kraftigt
reducerad till 661 000 kr. För åren 2023 resp. 2024 ska 2 685 500 kronor
resp. 4 710 000 kronor inbetalas.

Ordförande sign
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Beslutsunderlag





Handläggarens tjänsteutlåtande
Dokument från Kommuninvest – ”Kapitaliseringen av
Kommuninvest ekonomiska förening
Insatsnivåer för kommuner och regioner

Beslutet skickas till




Ekonomienheten
Ulf Bengtsson, Kommuninvest

Ordförande sign

Justerare sign

1146

Sekreterare sign

1 (3)
Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2020-09-04

KS 2020/157

Återbetalning av förlagslån och inbetalning av kapitalinsats till
Kommuninvest Ekonomisk förening
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen hemställa
kommunfullmäktige besluta
att Tierp kommuns kommunstyrelse bemyndigas att besluta och vidta de
åtgärder för inbetalning av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade
krav på kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023, 2024, upp till ett belopp
motsvarande maximalt 1 300 kronor per invånare.
Sammanfattning av ärendet

Om Kommuninvest
Tierps kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening
(”Föreningen”). Föreningen är en medlemsorganisation som utifrån en
kommunal värdegrund företräder den kommunala sektorn i finansieringsfrågor. Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av
Föreningen helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB ( ubl)
(”Kommuninvest”). Kommuninvests kreditvärdighet bärs upp av en
solidarisk borgen från medlemmarna, vilken bidrar till att göra
Kommuninvest till en attraktiv motpart för kvalificerade investerare och
finansiella institutioner.
Återbetalning av förlagslån
I november 2010 upptog Föreningen förlagslån från medlemmarna
omfattande 1 miljard kronor. Syftet med förlagslånen var att efter
finanskrisen snabbt höja nivån på kapital i Kommuninvest i avvaktan på att
kapitalet genom medlemsinsatser ökat till de nivåer som krävs av
Finansinspektionen. Föreningen har därför använt lånebeloppet till att
finansiera ett separat förlagslån från Föreningen till Kommuninvest.
Samtliga dåvarande medlemmar deltog i förlagslånen. Villkoren för
förlagslånen bifogas som Bilaga 1(”Lånevillkoren”).
Tierp kommuns förlagslån till Föreningen uppgår per den 2020-09-01 till
3 388 000 kronor, jämte ränta. Genom regeländringar får det befintliga
förlagslånet till Kommuninvest inte längre inräknas in i kapitalbasen, vilket
innebär att det inte längre fyller den tänkta funktionen att bidra till
kapitaliseringen av Kommuninvest. Förlagslånen har därför diskuterats
internt och vid medlemssamråd. Diskussionerna har resulterat i att det
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befintliga förlagslånet från Föreningen till Kommuninvest har sagts upp
och återbetalats till Föreningen. Till följd härav, och i enlighet med punkt
4.3 i Lånevillkoren, har även förlagslånen från medlemmarna till
Föreningen sagts upp av Föreningen. Förlagslånen ska därför återbetalas
till medlemmarna. Eftersom Kommuninvest de kommande åren behöver
tillföras nytt kapital erbjuds samtliga medlemmar som bidragit till
förlagslånen att omedelbart använda sin del av förlagslånen för att öka sin
kapitalinsats till Föreningen och således inbetala motsvarande belopp till
Föreningen i form av en kapitalinsats.
Inbetalning av kapitalinsats
För medlemskap i Föreningen krävs att en medlem bidrar med en kapitalinsats genom en obligatorisk medlemsinsats. Tidigare fanns det två nivåer
på denna kapitalinsats som medlemmarna kunde välja mellan. Det har
därutöver varit möjligt att delta med en tilläggsinsats.
Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att
en enda nivå på kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska
gälla för samtliga medlemmar, (idag 291 st medlemmar, varav 277 st
kommuner). Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per invånare för
kommuner och 260 kronor per invånare för regioner, vilket samtliga
medlemmar ska ha uppnått vid utgången av 2024. Den nya nivån har
kopplats till en årlig trappa, där kravet ökar successivt under de kommande
fyra åren enligt följande:
År Kapitalinsats (kr/invånare) (kommun)
2020 900
2021 1 000
2022 1 100
2023 1 200
2024 1 300
Beslutsmotivering

På föreningsstämman fattades ett enhetligt beslut att samtliga medlemmar
skulle betala in kapitalinsatsen till Föreningen enligt ovanstående tabell.
Detta är enbart likvidpåverkande åtgärd och tack vare återbetalningen av
förlagslånet så ska kommunen göra första inbetalningen 2022. Skulle
kommunen avbryta medlemskapet i Kommuninvest så återbetalas hela
kapitalinsatsen.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Eftersom en återbetalning sker av förlagslånet så behöver inte Tierps
kommun inte betala in någon kapitalinsats år 2021. För år 2022 kraftigt
reducerad till 661 000 kr. För åren 2023 resp. 2024 ska 2 685 500 kronor
resp. 4 710 000 kronor inbetalas.
Beslutsunderlag



Handläggarens tjänsteutlåtande
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Dokument från Kommuninvest – ”Kapitaliseringen av
Kommuninvest ekonomiska förening
Insatsnivåer för kommuner och regioner

Beslutet skickas till

Ekonomienheten
Ulf Bengtsson, Kommuninvest
I tjänsten
Veikko Niemi
Ekonomichef
Ekonomienheten
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From:
Medborgarservice
Sent:
Fri, 4 Sep 2020 08:03:01 +0200
To:
ks_reg_drift@tierp.se
Subject:
VB: Information om kapitaliseringen av Kommuninvest [2020KC35450]
Attachments:
image001.jpg, Information om kapitalisering.docx, Bilaga 1 Förslag missiv och
beslutformulering.docx.docx, Bilaga 2 Insatskapital per medlem samt förlagslån.xlsx

Från: Office <office@kommuninvest.se>
Skickat: den 3 september 2020 14:58
Till: kommun@sater.se <kommun@sater.se>; kommun@tibro.se <kommun@tibro.se>;
kommun@soderkoping.se <kommun@soderkoping.se>; kommun@savsjo.se
<kommun@savsjo.se>; tidaholms.kommun@tidaholm.se <tidaholms.kommun@tidaholm.se>;
sodertalje.kommun@sodertalje.se <sodertalje.kommun@sodertalje.se>;
kommunstyrelsen@tierp.se <kommunstyrelsen@tierp.se>; info@solvesborg.se
<info@solvesborg.se>; kommunstyrelsen@soderhamn.se <kommunstyrelsen@soderhamn.se>;
info@tanum.se <info@tanum.se>
Ämne: Information om kapitaliseringen av Kommuninvest

Med vänlig hälsning
Alaa Abd El Aziz
Reception
Kommuninvest i Sverige AB (publ)
Box 124
701 42 Örebro
Tel: 010-470 87 01
alaa.abd.el.aziz@kommuninvest.se
www.kommuninvest.se
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2020-09-03
Kommuninvest Ekonomisk förening
Samtliga medlemmar

Kapitaliseringen av Kommuninvest Ekonomisk förening
1
Bakgrund
Vid föreningsstämman 16 april 2020 beslutades om förändrade stadgar för
Kommuninvest Ekonomisk förening. Förändringarna avsåg främst medlemmarnas
insatskapital och Kommuninvests fortsatta kapitalisering. Därutöver lämnades även
förslag till förändringar i sammansättning av ledamöter valberedningen i föreningen och
lekmannarevisorerna uppdrag.
2
Beslutade förändringar av medlemmarnas insatskapital
Under 2018 startade Kommuninvest Ekonomisk förening (Föreningen) och
Kommuninvest i Sverige AB (Bolaget) en utredning kring kapitalbehov, kapitalisering
och kapitalmål. Med antaganden om kommunernas och regionernas investeringsbehov,
Kommuninvests egen utlåningsprognos och ett antagande om en viss successiv ökning
av antalet medlemmar, så beslutade föreningsstämman om ändringar för att möjliggöra
Kommuninvests fortsatta kapitalisering och uppnå de krav som de regulativa
myndigheterna har på kravet av att hålla kapital mot risken för alltför låg bruttosoliditet.
Kommuninvest, såväl Koncernen som Bolaget, har ett kapitalbehov motsvarande minst
1,0 procent i bruttosoliditetsgrad inklusive utlåningen.
Sammanfattningsvis beslutade stämman 2020 följande avseende den framtida
kapitaliseringen av Kommuninvest.


En kapitaliseringsperiod är fyra år. För varje kapitaliseringsperiod beslutar
föreningsstämman om en kapitaliseringsplan för de kommande fyra åren.
Beslutet vid föreningsstämman 2020 avser åren 2021 till 2024.



En gemensam och enhetlig nivå på insatskapital för alla medlemmar.



Det ska dock inte uteslutas att någon eller några av våra nuvarande medlemmar
inte har möjlighet att kortsiktigt kunna betala in nytt insatskapital. Därför
beslutade föreningsstämman att i stadgarna införa en undantagsbestämmelse
som ger föreningsstyrelsen möjlighet att av särskilda skäl ge tillfällig dispens till

Kommuninvest i Sverige AB (publ). Org nr: 556281-4409. Styrelsens säte: Örebro
Kommuninvest Ekonomisk förening. Org nr: 716453-2074. Styrelsens säte: Örebro
Kommuninvest Fastighets AB. Org nr: 556464-5629. Styrelsens säte: Örebro
Postadress: Box 124, 701 42 Örebro • Besöksadress: Fenixhuset, Drottninggatan 2
Tel: 010-47 08 700 • Fax: 019-12 11 98 • E-post: förnamn.efternamn@kommuninvest.se • Internet: www.kommuninvest.se
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den medlem som efter ansökan inte anser sig ha möjlighet att betala upp till en
högre insatsnivå. Föreningsstyrelsen kan endast ge dispensen under den period
som kapitalplanen omfattar, dvs. de kommande fyra åren.


Stämmobeslutet innebär att insatskapitalet för kommuner successivt ökar från
900 till 1300 kronor per invånare år 2021 till 2024.
Insatskapital för kommuner
1000 kr/invånare
1100 kr/invånare
1200 kr/invånare
1300 kr/invånare

År
2021
2022
2023
2024

Beloppen för regionerna justeras i enlighet med nuvarande regler, dvs
regionernas insatskapital ska vara en femtedel av kommunernas insatskapital,
vilket ger en kapitalinsats enligt följande:
Insatskapital för regioner
200 kr/invånare
220 kr/invånare
240 kr/invånare
260 kr/invånare

År
2021
2022
2023
2024



Första inbetalning av nytt insatskapital sker året efter stämmobesluten, dvs.
första gången 2021. Inbetalningen ska vara genomförs senast vid halvårsskiftet
respektive år. Avisering av inbetalning sker genom Kommuninvests försorg.



Förlagslånet avvecklas. 2010 upptog föreningen av dåvarande medlemmar ett
förlagslån om 1 miljard kronor. Nuvarande lagstiftning ställer nya krav om
vilken typ av kapital som kan ingå i kapitalbasen, vilket förlagslånet numera inte
gör.
Föreningen har enligt lånevillkoren rätt att lösa förlagslånet i förtid, vilket också
föreningsstämman beslutade.
Samtliga de kommuner som var medlemmar 2010 tecknade förlagslånet.
Förlagslånet kommer att utbetalas kontant till samtliga medlemmar som
tecknade lånet.
Utbetalning av förlagslånet sker till det konto som respektive medlem har
anmält att räntan på förlagslånet betalas till.
Samtliga medlemmar som tecknat förlagslånet erbjuds att inbetala motsvarande
belopp som insatskapital till Kommuninvest Ekonomisk förening.
I bilaga 2 framgår beloppet som utbetalas till de medlemmar som tecknat
förlagslånet och som efter utbetalningen kan inbetalas till Kommuninvest som
insatskapital.
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Nuvarande återbäring till medlemmarna förändras. Givet stämmobeslutet om en
enhetlig insatsnivå för alla medlemmar, så tas den s.k. återbäringstrappan bort,
eftersom den då till stor del spelat ut sin roll. Ny modell tillämpas första gången
på återbäringen avseende 2020, dvs. efter stämman 2021.

För en mer utförlig redovisning av stämmobesluten hänvisas till stämmohandlingarna.
https://kommuninvest.se/wp-content/uploads/2020/03/Föreningsstämmohandlingar2020.pdf
3
Tidsplan
Följande tidsplan gäller för den fortsatta kapitaliseringen av Kommuninvest och
medlemmarnas insatser.
30 september 2020

Utbetalning av förlagslånet till berörda medlemmar.

20 november 2020

Frivillig inbetalning till Kommuninvest av det belopp som
motsvarar förlagslånet. 20 november är sista och
rekommenderad inbetalningsdag. (Se även ovan om konto
som förlagslånet utbetalas till.)

30 juni 2021 (senast)

Obligatorisk inbetalning av insatskapital till Kommuninvest
enligt stämmobeslut. Avisering sker under maj månad 2021.

30 juni 2022 (senast)

Obligatorisk inbetalning av insatskapital till Kommuninvest
enligt stämmobeslut. Avisering sker under maj månad 2022.

30 juni 2023 (senast)

Obligatorisk inbetalning av insatskapital till Kommuninvest
enligt stämmobeslut. Avisering sker under maj månad 2023.

30 juni 2024 (senast)

Obligatorisk inbetalning av insatskapital till Kommuninvest
enligt stämmobeslut. Avisering sker under maj månad 2024.

4
Bilagor
Bifogat två bilagor enligt önskemål från medlemmarna.
Bilaga 1 anger, som förslag, missiv och beslutsformuleringar som kan användas av
medlemmarna när respektive fullmäktige eller styrelse beslutar om insatskapital samt
förlagslånets hantering och dess återbetalning till Kommuninvest.
Bilaga 2 anger den inbetalning av insatskapital som respektive medlem ska bidra med
respektive år fram till 2024. Av bilagan framgår också förlagslånet för respektive
medlem och hur mycket som återstår att inbetala i insatskapital respektive år om
förlagslånet under hösten 2020 inbetalas som insatskapital till Kommuninvest.
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5

Övrigt

Som redovisats ovan erbjuds alla medlemmar som deltog i förlagslånet att betala in
motsvarande summa till Kommuninvest som insatskapital. I det fall medlemmen har
för avsikt att inte betala in motsvarande summa till Kommuninvest ska
medlemmen informera Kommuninvest om detta.
Vi önskar erhålla er inbetalning av insatskapital motsvarande förlagslånet och
kommande insatskapital åren 2021 till 2024 insatt på bankgiro 5060 – 5963 eller insatt
på Kommuninvest Ekonomisk förenings konto hos Nordea, kontonummer 748 556 8.
Eventuella frågor kan ställas till Ulf Bengtsson på ulf.bengtsson@kommuninvest.se
alternativt 070-340 39 83.
KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING
Tomas Werngren
Verkställande direktör

Ulf Bengtsson
Styrelsens sekreterare
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2020-09-03

[Ange kommun]

Angående återbetalning av förlagslån och inbetalning av
kapitalinsats till Kommuninvest Ekonomisk förening
Bakgrund
Om Kommuninvest

[Ange kommun] är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening (”Föreningen”).
Föreningen är en medlemsorganisation som utifrån en kommunal värdegrund företräder
den kommunala sektorn i finansieringsfrågor.
Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av Föreningen helägda
dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”). Kommuninvests
kreditvärdighet bärs upp av en solidarisk borgen från medlemmarna, vilken bidrar till att
göra Kommuninvest till en attraktiv motpart för kvalificerade investerare och finansiella
institutioner.
Återbetalning av förlagslån

I november 2010 upptog Föreningen förlagslån från medlemmarna omfattande 1 miljard
kronor. Syftet med förlagslånen var att efter finanskrisen snabbt höja nivån på kapital i
Kommuninvest i avvaktan på att kapitalet genom medlemsinsatser ökat till de nivåer som
krävs av Finansinspektionen. Föreningen har därför använt lånebeloppet till att finansiera
ett separat förlagslån från Föreningen till Kommuninvest. Samtliga dåvarande
medlemmar deltog i förlagslånen. Villkoren för förlagslånen bifogas som Bilaga 1
(”Lånevillkoren”).
[Ange kommun]s förlagslån till Föreningen uppgår per den [datum] till [belopp] kronor,
jämte ränta.
Genom regeländringar får det befintliga förlagslånet till Kommuninvest inte längre
inräknas in i kapitalbasen, vilket innebär att det inte längre fyller den tänkta funktionen
att bidra till kapitaliseringen av Kommuninvest. Förlagslånen har därför diskuterats
internt och vid medlemssamråd. Diskussionerna har resulterat i att det befintliga
förlagslånet från Föreningen till Kommuninvest har sagts upp och återbetalats till
Föreningen. Till följd härav, och i enlighet med punkt 4.3 i Lånevillkoren, har även
förlagslånen från medlemmarna till Föreningen sagts upp av Föreningen. Förlagslånen
ska därför återbetalas till medlemmarna.

Kommuninvest i Sverige AB (publ). Org nr: 556281-4409. Styrelsens säte: Örebro
Kommuninvest Ekonomisk förening. Org nr: 716453-2074. Styrelsens säte: Örebro
Kommuninvest Fastighets AB. Org nr: 556464-5629. Styrelsens säte: Örebro
Postadress: Box 124, 701 42 Örebro • Besöksadress: Fenixhuset, Drottninggatan 2
Tel: 010-47 08 700 • Fax: 019-12 11 98 • E-post: jens.larsson@kommuninvest.se • Internet: www.kommuninvest.se
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Eftersom Kommuninvest de kommande åren behöver tillföras nytt kapital erbjuds
samtliga medlemmar som bidragit till förlagslånen att omedelbart använda sin del av
förlagslånen för att öka sin kapitalinsats till Föreningen och således inbetala motsvarande
belopp till Föreningen i form av en kapitalinsats.
Inbetalning av kapitalinsats

För medlemskap i Föreningen krävs att en medlem bidrar med en kapitalinsats genom en
obligatorisk medlemsinsats. Tidigare fanns det två nivåer på denna kapitalinsats som
medlemmarna kunde välja mellan. Det har därutöver varit möjligt att delta med en
tilläggsinsats.
Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en enda nivå
på kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla för samtliga
medlemmar. Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per invånare för kommuner och
260 kronor per invånare för regioner, vilket samtliga medlemmar ska ha uppnått vid
utgången av 2024. Den nya nivån har kopplats till en årlig trappa, där kravet ökar
successivt under de kommande fyra åren enligt följande:
År
2020
2021
2022
2023
2024

Kapitalinsats (kr/invånare)
(kommun)
900
1 000
1 100
1 200
1 300

Kapitalinsats (kr/invånare)
(region)
180
200
220
240
260

Medlemmarna ska således, med start 2021, tillse att deras kapitalinsatser i Föreningen
minst uppgår till ovan angivna belopp.
Det kommer därutöver, liksom tidigare, vara möjligt att i enlighet med stadgarna delta
med en insats utöver ovan angivna insatsnivå, upp till ett belopp motsvarande 1 800
kronor per invånare för kommuner [360 kronor per invånare för regioner].
Medlemmarna har uttryckt önskemål om att Kommuninvest lämnar förslag till
medlemmarna om en beslutsformulering avseende inbetalningen av kapitalinsats enligt
ovan. Nedan återfinns därför ett förslag på beslutsformulering enligt vilket det
återbetalade beloppet återförs som kapitalinsats i Föreningen.
I syfte att förenkla för medlemmarna har även efterfrågats beslutsformuleringar som
möjliggör att medlemmen under de kommande fyra åren, till och med 2024, löpande
inbetalar kapitalinsats i enlighet med ovan. Mot bakgrund av att medlemmarna önskar
hantera de kommande besluten om inbetalningar på olika sätt har alternativa
beslutsformuleringar tagits fram. Beslutsformuleringarna utgår från följande två
alternativa situationer:
(i)
(ii)

fullmäktige beslutar årligen om inbetalning av kapitalinsats i Föreningen; eller
kommun- respektive regionstyrelse bemyndigas att besluta om inbetalning av
kapitalinsats i Föreningen under de kommande fyra åren.
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En kompletterande beslutsformulering har även tagits fram som möjliggör för kommunrespektive regionstyrelse att delegera till särskilt angiven person att verkställa besluten
enligt ovan.
Beslut
[Ange kommun] ska vidta följande åtgärder.
1. Fullmäktige ska fatta ett beslut med följande lydelse:
Fullmäktige beslutar
Att [ange kommun] till Kommuninvest ekonomisk förening (”Föreningen”) ska
inbetala ett insatsbelopp om [ange belopp] kronor samt att
[kommunstyrelsen/regionstyrelsen] bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs
med anledning av inbetalningen.
Välj ett av följande alternativ:
Alternativ (i) - fullmäktige fattar årligen beslut om inbetalning av kapitalinsats i
Föreningen under de kommande fyra åren:
Att [kommunfullmäktige/regionfullmäktige] årligen ska besluta om ytterligare
inbetalningar av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade krav på kapitalinsats
under åren 2021, 2022, 2023 och 2024.
Alternativ (ii) - kommun- respektive regionstyrelsen bemyndigas att besluta om
inbetalning av kapitalinsats i Föreningen under de kommande fyra åren:
Att [kommunstyrelsen/regionstyrelsen] bemyndigas att besluta om och vidta de
åtgärder som krävs för inbetalning av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade
krav på kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett belopp
motsvarande maximalt [ange belopp] per invånare.
Eventuell kompletterande beslutsformulering:
Att [kommunstyrelsen/regionstyrelsen] bemyndigas att utse särskilt angiven
person att för [kommunstyrelsens/regionstyrelsens] räkning vidta de åtgärder som
krävs med anledning av inbetalningarna enligt besluten ovan.
2. [Ange kommun] ska tillse att protokollet från fullmäktiges möte (innehållande
beslutet enligt ovan) (inklusive anslagsbevis och lagakraftbevis) finns tillgängligt
för Föreningen vid förfrågan.
3. [Komplettera med övriga praktiska instruktioner]
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Eventuella frågor på ovanstående kan ställas till undertecknad på
ulf.bengtsson@kommuninvest.se eller 070 – 340 39 83.
Med vänlig hälsning
Ulf Bengtsson
Föreningsstyrelsens sekreterare
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Medlemsnamn

ALE KOMMUN
ALINGSÅS KOMMUN
ALVESTA KOMMUN
ANEBY KOMMUN
ARBOGA KOMMUN
ARJEPLOGS KOMMUN
ARVIDSJAURS KOMMUN
ARVIKA KOMMUN
ASKERSUNDS KOMMUN
AVESTA KOMMUN
BENGTSFORS KOMMUN
BERGS KOMMUN
BJURHOLMS KOMMUN
BJUVS KOMMUN
BODENS KOMMUN
BOLLEBYGDS KOMMUN
BOLLNÄS KOMMUN
BORGHOLMS KOMMUN
BORLÄNGE KOMMUN
BORÅS STAD
BOTKYRKA KOMMUN
BOXHOLMS KOMMUN
BROMÖLLA KOMMUN
BRÄCKE KOMMUN
BURLÖVS KOMMUN
BÅSTADS KOMMUN
DALS-EDS KOMMUN
DEGERFORS KOMMUN
DOROTEA KOMMUN
EDA KOMMUN
EKERÖ KOMMUN
EKSJÖ KOMMUN
EMMABODA KOMMUN
ENKÖPINGS KOMMUN
ESKILSTUNA KOMMUN
ESLÖVS KOMMUN
ESSUNGA KOMMUN
FAGERSTA KOMMUN
FALKENBERGS KOMMUN
FALKÖPINGS KOMMUN
FALU KOMMUN
FILIPSTADS KOMMUN
FINSPÅNGS KOMMUN
FLENS KOMMUN
FORSHAGA KOMMUN

Aktuell insats inkl
överinsats

25 580 700,00
30 405 694,00
17 552 700,00
5 883 300,00
12 267 900,00
2 598 300,00
5 835 600,00
23 193 900,00
10 007 100,00
19 819 800,00
8 600 400,00
7 338 808,00
2 205 900,00
13 886 100,00
25 098 300,00
7 786 800,00
23 934 600,00
9 612 900,00
45 643 500,00
93 255 840,00
80 010 900,00
4 789 800,00
11 362 500,00
5 816 700,00
15 687 000,00
12 977 100,00
4 319 100,00
8 577 900,00
2 785 010,00
7 607 700,00
25 477 200,00
14 938 200,00
8 260 052,00
37 703 700,00
88 864 560,00
28 961 100,00
5 082 300,00
11 957 400,00
38 654 100,00
18 821 959,00
53 294 998,00
9 551 700,00
19 035 000,00
14 617 800,00
10 241 100,00

Aktuell Insatsnivå
Förlagslån
Aktuell insats inkl.
överinsats och
förlagslån
3 400 000
4 688 000
3 388 000
1 100 000
2 088 000
700 000
1 288 000
4 600 000
1 500 000
4 100 000
2 088 000
1 200 000
600 000
2 300 000
5 888 000
1 600 000
5 200 000
0
6 500 000
0
14 588 000
888 000
2 000 000
1 688 000
2 900 000
2 200 000
600 000
1 500 000
700 000
1 300 000
0
3 200 000
1 600 000
0
17 300 000
5 800 000
1 000 000
1 900 000
5 600 000
0
7 500 000
2 200 000
4 100 000
2 500 000
2 100 000

28 980 700
35 093 694
20 940 700
6 983 300
14 355 900
3 298 300
7 123 600
27 793 900
11 507 100
23 919 800
10 688 400
8 538 808
2 805 900
16 186 100
30 986 300
9 386 800
29 134 600
9 612 900
52 143 500
93 255 840
94 598 900
5 677 800
13 362 500
7 504 700
18 587 000
15 177 100
4 919 100
10 077 900
3 485 010
8 907 700
25 477 200
18 138 200
9 860 052
37 703 700
106 164 560
34 761 100
6 082 300
13 857 400
44 254 100
18 821 959
60 794 998
11 751 700
23 135 000
17 117 800
12 341 100

Ny insatsnivå

28 423 000
41 420 000
19 503 000
6 537 000
13 631 000
2 887 000
6 484 000
25 771 000
11 119 000
22 022 000
9 556 000
7 067 000
2 451 000
15 429 000
27 887 000
8 652 000
26 594 000
10 681 000
50 715 000
103 617 600
88 901 000
5 322 000
12 625 000
6 463 000
17 430 000
14 419 000
4 799 000
9 531 000
2 757 000
8 453 000
28 308 000
16 598 000
9 009 000
41 893 000
98 738 400
32 179 000
5 647 000
13 286 000
42 949 000
33 246 000
58 340 000
10 613 000
21 150 000
16 242 000
11 379 000

Insatsnivå 1000
Att betala in exk
förlagslån

2 842 300
11 014 306
1 950 300
653 700
1 363 100
288 700
648 400
2 577 100
1 111 900
2 202 200
955 600
0
245 100
1 542 900
2 788 700
865 200
2 659 400
1 068 100
5 071 500
10 361 760
8 890 100
532 200
1 262 500
646 300
1 743 000
1 441 900
479 900
953 100
0
845 300
2 830 800
1 659 800
748 948
4 189 300
9 873 840
3 217 900
564 700
1 328 600
4 294 900
14 424 041
5 045 002
1 061 300
2 115 000
1 624 200
1 137 900

Insatsnivå 1100
Att betala in exk
förlagslån

Ny insatsnivå
Att betala om
förlagslånet redan
betalats in
0,00
6 326 306,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 068 100,00
0,00
10 361 760,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 830 800,00
0,00
0,00
4 189 300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14 424 041,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

31 265 300
45 562 000
21 453 300
7 190 700
14 994 100
3 175 700
7 132 400
28 348 100
12 230 900
24 224 200
10 511 600
7 773 700
2 696 100
16 971 900
30 675 700
9 517 200
29 253 400
11 749 100
55 786 500
113 979 360
97 791 100
5 854 200
13 887 500
7 109 300
19 173 000
15 860 900
5 278 900
10 484 100
3 032 700
9 298 300
31 138 800
18 257 800
9 909 900
46 082 300
108 612 240
35 396 900
6 211 700
14 614 600
47 243 900
36 570 600
64 174 000
11 674 300
23 265 000
17 866 200
12 516 900
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5 684 600
15 156 306
3 900 600
1 307 400
2 726 200
577 400
1 296 800
5 154 200
2 223 800
4 404 400
1 911 200
434 892
490 200
3 085 800
5 577 400
1 730 400
5 318 800
2 136 200
10 143 000
20 723 520
17 780 200
1 064 400
2 525 000
1 292 600
3 486 000
2 883 800
959 800
1 906 200
247 690
1 690 600
5 661 600
3 319 600
1 649 848
8 378 600
19 747 680
6 435 800
1 129 400
2 657 200
8 589 800
17 748 641
10 879 002
2 122 600
4 230 000
3 248 400
2 275 800

Ny insatsnivå
Att betala om
förlagslånet redan
betalats in
2 284 600
10 468 306
512 600
207 400
638 200
0
8 800
554 200
723 800
304 400
0
0
0
785 800
0
130 400
118 800
2 136 200
3 643 000
20 723 520
3 192 200
176 400
525 000
0
586 000
683 800
359 800
406 200
0
390 600
5 661 600
119 600
49 848
8 378 600
2 447 680
635 800
129 400
757 200
2 989 800
17 748 641
3 379 002
0
130 000
748 400
175 800

34 107 600
49 704 000
23 403 600
7 844 400
16 357 200
3 464 400
7 780 800
30 925 200
13 342 800
26 426 400
11 467 200
8 480 400
2 941 200
18 514 800
33 464 400
10 382 400
31 912 800
12 817 200
60 858 000
124 341 120
106 681 200
6 386 400
15 150 000
7 755 600
20 916 000
17 302 800
5 758 800
11 437 200
3 308 400
10 143 600
33 969 600
19 917 600
10 810 800
50 271 600
118 486 080
38 614 800
6 776 400
15 943 200
51 538 800
39 895 200
70 008 000
12 735 600
25 380 000
19 490 400
13 654 800

Insatsnivå 1200
Att betala in exk
förlagslån

8 526 900
19 298 306
5 850 900
1 961 100
4 089 300
866 100
1 945 200
7 731 300
3 335 700
6 606 600
2 866 800
1 141 592
735 300
4 628 700
8 366 100
2 595 600
7 978 200
3 204 300
15 214 500
31 085 280
26 670 300
1 596 600
3 787 500
1 938 900
5 229 000
4 325 700
1 439 700
2 859 300
523 390
2 535 900
8 492 400
4 979 400
2 550 748
12 567 900
29 621 520
9 653 700
1 694 100
3 985 800
12 884 700
21 073 241
16 713 002
3 183 900
6 345 000
4 872 600
3 413 700

Ny insatsnivå
Att betala om
förlagslånet redan
betalats in
5 126 900
14 610 306
2 462 900
861 100
2 001 300
166 100
657 200
3 131 300
1 835 700
2 506 600
778 800
0
135 300
2 328 700
2 478 100
995 600
2 778 200
3 204 300
8 714 500
31 085 280
12 082 300
708 600
1 787 500
250 900
2 329 000
2 125 700
839 700
1 359 300
0
1 235 900
8 492 400
1 779 400
950 748
12 567 900
12 321 520
3 853 700
694 100
2 085 800
7 284 700
21 073 241
9 213 002
983 900
2 245 000
2 372 600
1 313 700

36 949 900
53 846 000
25 353 900
8 498 100
17 720 300
3 753 100
8 429 200
33 502 300
14 454 700
28 628 600
12 422 800
9 187 100
3 186 300
20 057 700
36 253 100
11 247 600
34 572 200
13 885 300
65 929 500
134 702 880
115 571 300
6 918 600
16 412 500
8 401 900
22 659 000
18 744 700
6 238 700
12 390 300
3 584 100
10 988 900
36 800 400
21 577 400
11 711 700
54 460 900
128 359 920
41 832 700
7 341 100
17 271 800
55 833 700
43 219 800
75 842 000
13 796 900
27 495 000
21 114 600
14 792 700

Insatsnivå 1300
Att betala in exk
förlagslån

11 369 200
23 440 306
7 801 200
2 614 800
5 452 400
1 154 800
2 593 600
10 308 400
4 447 600
8 808 800
3 822 400
1 848 292
980 400
6 171 600
11 154 800
3 460 800
10 637 600
4 272 400
20 286 000
41 447 040
35 560 400
2 128 800
5 050 000
2 585 200
6 972 000
5 767 600
1 919 600
3 812 400
799 090
3 381 200
11 323 200
6 639 200
3 451 648
16 757 200
39 495 360
12 871 600
2 258 800
5 314 400
17 179 600
24 397 841
22 547 002
4 245 200
8 460 000
6 496 800
4 551 600

Att betala om
förlagslånet redan
betalats in
7 969 200
18 752 306
4 413 200
1 514 800
3 364 400
454 800
1 305 600
5 708 400
2 947 600
4 708 800
1 734 400
648 292
380 400
3 871 600
5 266 800
1 860 800
5 437 600
4 272 400
13 786 000
41 447 040
20 972 400
1 240 800
3 050 000
897 200
4 072 000
3 567 600
1 319 600
2 312 400
99 090
2 081 200
11 323 200
3 439 200
1 851 648
16 757 200
22 195 360
7 071 600
1 258 800
3 414 400
11 579 600
24 397 841
15 047 002
2 045 200
4 360 000
3 996 800
2 451 600

FÄRGELANDA KOMMUN
GAGNEFS KOMMUN
GISLAVEDS KOMMUN
GNESTA KOMMUN
GNOSJÖ KOMMUN
GRUMS KOMMUN
GRÄSTORPS KOMMUN
GULLSPÅNGS KOMMUN
GÄLLIVARE KOMMUN
GÄVLE KOMMUN
GÖTEBORGS STAD
GÖTENE KOMMUN
HABO KOMMUN
HAGFORS KOMMUN
HALLSBERGS KOMMUN
HALLSTAHAMMARS KOMMUN
HALMSTADS KOMMUN
HAMMARÖ KOMMUN
HANINGE KOMMUN
HAPARANDA KOMMUN
HEBY KOMMUN
HEDEMORA KOMMUN
HERRLJUNGA KOMMUN
HJO KOMMUN
HOFORS KOMMUN
HUDDINGE KOMMUN
HUDIKSVALLS KOMMUN
HULTSFREDS KOMMUN
HYLTE KOMMUN
HÅBO KOMMUN
HÄLLEFORS KOMMUN
HÄRJEDALENS KOMMUN
HÄRNÖSANDS KOMMUN
HÄRRYDA KOMMUN
HÄSSLEHOLMS KOMMUN
HÖGANÄS KOMMUN
HÖGSBY KOMMUN
HÖRBY KOMMUN
HÖÖRS KOMMUN
JOKKMOKKS KOMMUN
JÄRFÄLLA KOMMUN
JÖNKÖPINGS KOMMUN
KALIX KOMMUN
KALMAR KOMMUN
KARLSBORGS KOMMUN
KARLSHAMNS KOMMUN
KARLSKOGA KOMMUN
KARLSKRONA KOMMUN
KARLSTADS KOMMUN
KATRINEHOLMS KOMMUN

5 845 500,00
9 021 600,00
25 863 300,00
8 089 983,00
8 759 700,00
8 050 500,00
5 067 000,00
4 706 100,00
16 407 900,00
86 986 080,00
344 418 300,00
11 772 000,00
9 999 000,00
6 626 219,00
13 783 500,00
14 036 400,00
84 983 040,00
13 878 000,00
31 565 448,00
8 847 900,00
12 379 500,00
13 576 500,00
8 438 400,00
8 084 700,00
7 256 961,00
91 213 200,00
33 569 100,00
12 364 200,00
9 250 200,00
18 030 600,00
6 242 400,00
9 201 600,00
22 279 500,00
32 661 900,00
45 508 500,00
7 951 490,00
5 203 800,00
13 434 300,00
14 193 000,00
4 564 800,00
66 970 800,00
112 183 200,00
14 600 700,00
58 208 400,00
6 107 400,00
29 097 000,00
27 048 600,00
57 913 200,00
79 515 000,00
25 699 875,00

1 300 000
2 100 000
0
1 700 000
1 300 000
1 500 000
1 100 000
1 100 000
3 600 000
11 500 000
0
2 600 000
2 000 000
2 600 000
2 100 000
3 288 000
15 700 000
2 488 000
13 700 000
2 200 000
2 700 000
2 300 000
1 600 000
1 688 000
2 388 000
17 288 000
6 900 000
2 888 000
0
3 788 000
1 200 000
2 300 000
3 688 000
4 200 000
8 600 000
3 300 000
1 288 000
2 400 000
0
1 200 000
0
20 900 000
3 000 000
11 500 000
1 200 000
5 400 000
4 400 000
8 100 000
16 000 000
4 300 000

7 145 500
11 121 600
25 863 300
9 789 983
10 059 700
9 550 500
6 167 000
5 806 100
20 007 900
98 486 080
344 418 300
14 372 000
11 999 000
9 226 219
15 883 500
17 324 400
100 683 040
16 366 000
45 265 448
11 047 900
15 079 500
15 876 500
10 038 400
9 772 700
9 644 961
108 501 200
40 469 100
15 252 200
9 250 200
21 818 600
7 442 400
11 501 600
25 967 500
36 861 900
54 108 500
11 251 490
6 491 800
15 834 300
14 193 000
5 764 800
66 970 800
133 083 200
17 600 700
69 708 400
7 307 400
34 497 000
31 448 600
66 013 200
95 515 000
29 999 875

6 495 000
10 024 000
28 737 000
11 365 000
9 733 000
8 945 000
5 630 000
5 229 000
18 231 000
96 651 200
382 687 000
13 080 000
11 110 000
11 606 000
15 315 000
15 596 000
94 425 600
15 420 000
91 676 000
9 831 000
13 755 000
15 085 000
9 376 000
8 983 000
9 588 000
101 348 000
37 299 000
13 738 000
10 278 000
20 034 000
6 936 000
10 224 000
24 755 000
36 291 000
50 565 000
26 942 000
5 782 000
14 927 000
15 770 000
5 072 000
74 412 000
124 648 000
16 223 000
64 676 000
6 786 000
32 330 000
30 054 000
64 348 000
88 350 000
34 755 000

649 500
1 002 400
2 873 700
3 275 017
973 300
894 500
563 000
522 900
1 823 100
9 665 120
38 268 700
1 308 000
1 111 000
4 979 781
1 531 500
1 559 600
9 442 560
1 542 000
60 110 552
983 100
1 375 500
1 508 500
937 600
898 300
2 331 039
10 134 800
3 729 900
1 373 800
1 027 800
2 003 400
693 600
1 022 400
2 475 500
3 629 100
5 056 500
18 990 510
578 200
1 492 700
1 577 000
507 200
7 441 200
12 464 800
1 622 300
6 467 600
678 600
3 233 000
3 005 400
6 434 800
8 835 000
9 055 125

0,00
0,00
2 873 700,00
1 575 017,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
38 268 700,00
0,00
0,00
2 379 781,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46 410 552,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 027 800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15 690 510,00
0,00
0,00
1 577 000,00
0,00
7 441 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 755 125,00

7 144 500
11 026 400
31 610 700
12 501 500
10 706 300
9 839 500
6 193 000
5 751 900
20 054 100
106 316 320
420 955 700
14 388 000
12 221 000
12 766 600
16 846 500
17 155 600
103 868 160
16 962 000
100 843 600
10 814 100
15 130 500
16 593 500
10 313 600
9 881 300
10 546 800
111 482 800
41 028 900
15 111 800
11 305 800
22 037 400
7 629 600
11 246 400
27 230 500
39 920 100
55 621 500
29 636 200
6 360 200
16 419 700
17 347 000
5 579 200
81 853 200
137 112 800
17 845 300
71 143 600
7 464 600
35 563 000
33 059 400
70 782 800
97 185 000
38 230 500

1161

1 299 000
2 004 800
5 747 400
4 411 517
1 946 600
1 789 000
1 126 000
1 045 800
3 646 200
19 330 240
76 537 400
2 616 000
2 222 000
6 140 381
3 063 000
3 119 200
18 885 120
3 084 000
69 278 152
1 966 200
2 751 000
3 017 000
1 875 200
1 796 600
3 289 839
20 269 600
7 459 800
2 747 600
2 055 600
4 006 800
1 387 200
2 044 800
4 951 000
7 258 200
10 113 000
21 684 710
1 156 400
2 985 400
3 154 000
1 014 400
14 882 400
24 929 600
3 244 600
12 935 200
1 357 200
6 466 000
6 010 800
12 869 600
17 670 000
12 530 625

0
0
5 747 400
2 711 517
646 600
289 000
26 000
0
46 200
7 830 240
76 537 400
16 000
222 000
3 540 381
963 000
0
3 185 120
596 000
55 578 152
0
51 000
717 000
275 200
108 600
901 839
2 981 600
559 800
0
2 055 600
218 800
187 200
0
1 263 000
3 058 200
1 513 000
18 384 710
0
585 400
3 154 000
0
14 882 400
4 029 600
244 600
1 435 200
157 200
1 066 000
1 610 800
4 769 600
1 670 000
8 230 625

7 794 000
12 028 800
34 484 400
13 638 000
11 679 600
10 734 000
6 756 000
6 274 800
21 877 200
115 981 440
459 224 400
15 696 000
13 332 000
13 927 200
18 378 000
18 715 200
113 310 720
18 504 000
110 011 200
11 797 200
16 506 000
18 102 000
11 251 200
10 779 600
11 505 600
121 617 600
44 758 800
16 485 600
12 333 600
24 040 800
8 323 200
12 268 800
29 706 000
43 549 200
60 678 000
32 330 400
6 938 400
17 912 400
18 924 000
6 086 400
89 294 400
149 577 600
19 467 600
77 611 200
8 143 200
38 796 000
36 064 800
77 217 600
106 020 000
41 706 000

1 948 500
3 007 200
8 621 100
5 548 017
2 919 900
2 683 500
1 689 000
1 568 700
5 469 300
28 995 360
114 806 100
3 924 000
3 333 000
7 300 981
4 594 500
4 678 800
28 327 680
4 626 000
78 445 752
2 949 300
4 126 500
4 525 500
2 812 800
2 694 900
4 248 639
30 404 400
11 189 700
4 121 400
3 083 400
6 010 200
2 080 800
3 067 200
7 426 500
10 887 300
15 169 500
24 378 910
1 734 600
4 478 100
4 731 000
1 521 600
22 323 600
37 394 400
4 866 900
19 402 800
2 035 800
9 699 000
9 016 200
19 304 400
26 505 000
16 006 125

648 500
907 200
8 621 100
3 848 017
1 619 900
1 183 500
589 000
468 700
1 869 300
17 495 360
114 806 100
1 324 000
1 333 000
4 700 981
2 494 500
1 390 800
12 627 680
2 138 000
64 745 752
749 300
1 426 500
2 225 500
1 212 800
1 006 900
1 860 639
13 116 400
4 289 700
1 233 400
3 083 400
2 222 200
880 800
767 200
3 738 500
6 687 300
6 569 500
21 078 910
446 600
2 078 100
4 731 000
321 600
22 323 600
16 494 400
1 866 900
7 902 800
835 800
4 299 000
4 616 200
11 204 400
10 505 000
11 706 125

8 443 500
13 031 200
37 358 100
14 774 500
12 652 900
11 628 500
7 319 000
6 797 700
23 700 300
125 646 560
497 493 100
17 004 000
14 443 000
15 087 800
19 909 500
20 274 800
122 753 280
20 046 000
119 178 800
12 780 300
17 881 500
19 610 500
12 188 800
11 677 900
12 464 400
131 752 400
48 488 700
17 859 400
13 361 400
26 044 200
9 016 800
13 291 200
32 181 500
47 178 300
65 734 500
35 024 600
7 516 600
19 405 100
20 501 000
6 593 600
96 735 600
162 042 400
21 089 900
84 078 800
8 821 800
42 029 000
39 070 200
83 652 400
114 855 000
45 181 500

2 598 000
4 009 600
11 494 800
6 684 517
3 893 200
3 578 000
2 252 000
2 091 600
7 292 400
38 660 480
153 074 800
5 232 000
4 444 000
8 461 581
6 126 000
6 238 400
37 770 240
6 168 000
87 613 352
3 932 400
5 502 000
6 034 000
3 750 400
3 593 200
5 207 439
40 539 200
14 919 600
5 495 200
4 111 200
8 013 600
2 774 400
4 089 600
9 902 000
14 516 400
20 226 000
27 073 110
2 312 800
5 970 800
6 308 000
2 028 800
29 764 800
49 859 200
6 489 200
25 870 400
2 714 400
12 932 000
12 021 600
25 739 200
35 340 000
19 481 625

1 298 000
1 909 600
11 494 800
4 984 517
2 593 200
2 078 000
1 152 000
991 600
3 692 400
27 160 480
153 074 800
2 632 000
2 444 000
5 861 581
4 026 000
2 950 400
22 070 240
3 680 000
73 913 352
1 732 400
2 802 000
3 734 000
2 150 400
1 905 200
2 819 439
23 251 200
8 019 600
2 607 200
4 111 200
4 225 600
1 574 400
1 789 600
6 214 000
10 316 400
11 626 000
23 773 110
1 024 800
3 570 800
6 308 000
828 800
29 764 800
28 959 200
3 489 200
14 370 400
1 514 400
7 532 000
7 621 600
17 639 200
19 340 000
15 181 625

KILS KOMMUN
KINDA KOMMUN
KIRUNA KOMMUN
KLIPPANS KOMMUN
KNIVSTA KOMMUN
KRAMFORS KOMMUN
KRISTIANSTADS KOMMUN
KRISTINEHAMNS KOMMUN
KROKOMS KOMMUN
KUMLA KOMMUN
KUNGSBACKA KOMMUN
KUNGSÖRS KOMMUN
KUNGÄLVS KOMMUN
KÄVLINGE KOMMUN
KÖPINGS KOMMUN
LAHOLMS KOMMUN
LANDSKRONA STAD
LAXÅ KOMMUN
LEKEBERGS KOMMUN
LEKSANDS KOMMUN
LERUMS KOMMUN
LESSEBO KOMMUN
LIDKÖPINGS KOMMUN
LILLA EDETS KOMMUN
LINDESBERGS KOMMUN
LINKÖPINGS KOMMUN
LJUNGBY KOMMUN
LJUSDALS KOMMUN
LJUSNARSBERGS KOMMUN
LOMMA KOMMUN
LUDVIKA KOMMUN
LULEÅ KOMMUN
LUNDS KOMMUN
LYCKSELE KOMMUN
LYSEKILS KOMMUN
MALUNG-SÄLENS KOMMUN
MALÅ KOMMUN
MARIESTADS KOMMUN
MARKARYDS KOMMUN
MARKS KOMMUN
MELLERUDS KOMMUN
MJÖLBY KOMMUN
MORA KOMMUN
MOTALA KOMMUN
MULLSJÖ KOMMUN
MUNKEDALS KOMMUN
MUNKFORS KOMMUN
MÖLNDALS STAD
MÖNSTERÅS KOMMUN
MÖRBYLÅNGA KOMMUN

10 620 000,00
8 815 500,00
20 916 900,00
15 715 800,00
14 494 500,00
16 523 100,00
73 643 400,00
21 702 600,00
13 183 200,00
18 914 400,00
71 229 600,00
7 442 100,00
38 100 600,00
9 069 533,00
22 838 400,00
21 402 900,00
39 216 600,00
5 097 600,00
6 742 800,00
13 726 800,00
20 101 040,00
7 430 400,00
34 884 900,00
11 860 200,00
20 942 100,00
128 388 240,00
24 769 800,00
17 124 300,00
4 421 700,00
20 651 400,00
23 427 000,00
68 479 200,00
41 425 303,00
10 959 300,00
12 869 100,00
8 972 100,00
2 388 041,00
21 793 500,00
8 594 100,00
30 498 300,00
8 390 700,00
23 785 200,00
18 005 400,00
38 612 700,00
6 398 100,00
9 218 700,00
3 350 486,00
58 018 500,00
11 751 300,00
13 048 200,00

2 300 000
2 000 000
4 600 000
0
2 588 000
4 200 000
10 600 000
4 200 000
2 700 000
2 200 000
7 800 000
1 200 000
7 500 000
0
5 000 000
3 900 000
4 900 000
1 000 000
1 000 000
2 700 000
6 800 000
1 600 000
6 800 000
2 700 000
3 200 000
0
4 600 000
3 500 000
888 000
2 500 000
4 900 000
9 588 000
18 300 000
2 488 000
2 600 000
2 000 000
700 000
4 700 000
0
5 700 000
1 800 000
3 400 000
4 200 000
8 100 000
1 300 000
1 500 000
800 000
0
2 300 000
2 300 000

12 920 000
10 815 500
25 516 900
15 715 800
17 082 500
20 723 100
84 243 400
25 902 600
15 883 200
21 114 400
79 029 600
8 642 100
45 600 600
9 069 533
27 838 400
25 302 900
44 116 600
6 097 600
7 742 800
16 426 800
26 901 040
9 030 400
41 684 900
14 560 200
24 142 100
128 388 240
29 369 800
20 624 300
5 309 700
23 151 400
28 327 000
78 067 200
59 725 303
13 447 300
15 469 100
10 972 100
3 088 041
26 493 500
8 594 100
36 198 300
10 190 700
27 185 200
22 205 400
46 712 700
7 698 100
10 718 700
4 150 486
58 018 500
14 051 300
15 348 200

11 800 000
9 795 000
23 241 000
17 462 000
16 105 000
18 359 000
81 826 000
24 114 000
14 648 000
21 016 000
79 144 000
8 269 000
42 334 000
31 705 000
25 376 000
23 781 000
43 574 000
5 664 000
7 492 000
15 252 000
42 568 000
8 256 000
38 761 000
13 178 000
23 269 000
142 653 600
27 522 000
19 027 000
4 913 000
22 946 000
26 030 000
76 088 000
117 948 000
12 177 000
14 299 000
9 969 000
3 068 000
24 215 000
9 549 000
33 887 000
9 323 000
26 428 000
20 006 000
42 903 000
7 109 000
10 243 000
3 663 000
64 465 000
13 057 000
14 498 000

1 180 000
979 500
2 324 100
1 746 200
1 610 500
1 835 900
8 182 600
2 411 400
1 464 800
2 101 600
7 914 400
826 900
4 233 400
22 635 467
2 537 600
2 378 100
4 357 400
566 400
749 200
1 525 200
22 466 960
825 600
3 876 100
1 317 800
2 326 900
14 265 360
2 752 200
1 902 700
491 300
2 294 600
2 603 000
7 608 800
76 522 697
1 217 700
1 429 900
996 900
679 959
2 421 500
954 900
3 388 700
932 300
2 642 800
2 000 600
4 290 300
710 900
1 024 300
312 514
6 446 500
1 305 700
1 449 800

0,00
0,00
0,00
1 746 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
114 400,00
0,00
0,00
22 635 467,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15 666 960,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14 265 360,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
58 222 697,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
954 900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 446 500,00
0,00
0,00

12 980 000
10 774 500
25 565 100
19 208 200
17 715 500
20 194 900
90 008 600
26 525 400
16 112 800
23 117 600
87 058 400
9 095 900
46 567 400
34 875 500
27 913 600
26 159 100
47 931 400
6 230 400
8 241 200
16 777 200
46 824 800
9 081 600
42 637 100
14 495 800
25 595 900
156 918 960
30 274 200
20 929 700
5 404 300
25 240 600
28 633 000
83 696 800
129 742 800
13 394 700
15 728 900
10 965 900
3 374 800
26 636 500
10 503 900
37 275 700
10 255 300
29 070 800
22 006 600
47 193 300
7 819 900
11 267 300
4 029 300
70 911 500
14 362 700
15 947 800

1162

2 360 000
1 959 000
4 648 200
3 492 400
3 221 000
3 671 800
16 365 200
4 822 800
2 929 600
4 203 200
15 828 800
1 653 800
8 466 800
25 805 967
5 075 200
4 756 200
8 714 800
1 132 800
1 498 400
3 050 400
26 723 760
1 651 200
7 752 200
2 635 600
4 653 800
28 530 720
5 504 400
3 805 400
982 600
4 589 200
5 206 000
15 217 600
88 317 497
2 435 400
2 859 800
1 993 800
986 759
4 843 000
1 909 800
6 777 400
1 864 600
5 285 600
4 001 200
8 580 600
1 421 800
2 048 600
678 814
12 893 000
2 611 400
2 899 600

60 000
0
48 200
3 492 400
633 000
0
5 765 200
622 800
229 600
2 003 200
8 028 800
453 800
966 800
25 805 967
75 200
856 200
3 814 800
132 800
498 400
350 400
19 923 760
51 200
952 200
0
1 453 800
28 530 720
904 400
305 400
94 600
2 089 200
306 000
5 629 600
70 017 497
0
259 800
0
286 759
143 000
1 909 800
1 077 400
64 600
1 885 600
0
480 600
121 800
548 600
0
12 893 000
311 400
599 600

14 160 000
11 754 000
27 889 200
20 954 400
19 326 000
22 030 800
98 191 200
28 936 800
17 577 600
25 219 200
94 972 800
9 922 800
50 800 800
38 046 000
30 451 200
28 537 200
52 288 800
6 796 800
8 990 400
18 302 400
51 081 600
9 907 200
46 513 200
15 813 600
27 922 800
171 184 320
33 026 400
22 832 400
5 895 600
27 535 200
31 236 000
91 305 600
141 537 600
14 612 400
17 158 800
11 962 800
3 681 600
29 058 000
11 458 800
40 664 400
11 187 600
31 713 600
24 007 200
51 483 600
8 530 800
12 291 600
4 395 600
77 358 000
15 668 400
17 397 600

3 540 000
2 938 500
6 972 300
5 238 600
4 831 500
5 507 700
24 547 800
7 234 200
4 394 400
6 304 800
23 743 200
2 480 700
12 700 200
28 976 467
7 612 800
7 134 300
13 072 200
1 699 200
2 247 600
4 575 600
30 980 560
2 476 800
11 628 300
3 953 400
6 980 700
42 796 080
8 256 600
5 708 100
1 473 900
6 883 800
7 809 000
22 826 400
100 112 297
3 653 100
4 289 700
2 990 700
1 293 559
7 264 500
2 864 700
10 166 100
2 796 900
7 928 400
6 001 800
12 870 900
2 132 700
3 072 900
1 045 114
19 339 500
3 917 100
4 349 400

1 240 000
938 500
2 372 300
5 238 600
2 243 500
1 307 700
13 947 800
3 034 200
1 694 400
4 104 800
15 943 200
1 280 700
5 200 200
28 976 467
2 612 800
3 234 300
8 172 200
699 200
1 247 600
1 875 600
24 180 560
876 800
4 828 300
1 253 400
3 780 700
42 796 080
3 656 600
2 208 100
585 900
4 383 800
2 909 000
13 238 400
81 812 297
1 165 100
1 689 700
990 700
593 559
2 564 500
2 864 700
4 466 100
996 900
4 528 400
1 801 800
4 770 900
832 700
1 572 900
245 114
19 339 500
1 617 100
2 049 400

15 340 000
12 733 500
30 213 300
22 700 600
20 936 500
23 866 700
106 373 800
31 348 200
19 042 400
27 320 800
102 887 200
10 749 700
55 034 200
41 216 500
32 988 800
30 915 300
56 646 200
7 363 200
9 739 600
19 827 600
55 338 400
10 732 800
50 389 300
17 131 400
30 249 700
185 449 680
35 778 600
24 735 100
6 386 900
29 829 800
33 839 000
98 914 400
153 332 400
15 830 100
18 588 700
12 959 700
3 988 400
31 479 500
12 413 700
44 053 100
12 119 900
34 356 400
26 007 800
55 773 900
9 241 700
13 315 900
4 761 900
83 804 500
16 974 100
18 847 400

4 720 000
3 918 000
9 296 400
6 984 800
6 442 000
7 343 600
32 730 400
9 645 600
5 859 200
8 406 400
31 657 600
3 307 600
16 933 600
32 146 967
10 150 400
9 512 400
17 429 600
2 265 600
2 996 800
6 100 800
35 237 360
3 302 400
15 504 400
5 271 200
9 307 600
57 061 440
11 008 800
7 610 800
1 965 200
9 178 400
10 412 000
30 435 200
111 907 097
4 870 800
5 719 600
3 987 600
1 600 359
9 686 000
3 819 600
13 554 800
3 729 200
10 571 200
8 002 400
17 161 200
2 843 600
4 097 200
1 411 414
25 786 000
5 222 800
5 799 200

2 420 000
1 918 000
4 696 400
6 984 800
3 854 000
3 143 600
22 130 400
5 445 600
3 159 200
6 206 400
23 857 600
2 107 600
9 433 600
32 146 967
5 150 400
5 612 400
12 529 600
1 265 600
1 996 800
3 400 800
28 437 360
1 702 400
8 704 400
2 571 200
6 107 600
57 061 440
6 408 800
4 110 800
1 077 200
6 678 400
5 512 000
20 847 200
93 607 097
2 382 800
3 119 600
1 987 600
900 359
4 986 000
3 819 600
7 854 800
1 929 200
7 171 200
3 802 400
9 061 200
1 543 600
2 597 200
611 414
25 786 000
2 922 800
3 499 200

NORA KOMMUN
NORBERGS KOMMUN
NORDANSTIGS KOMMUN
NORDMALINGS KOMMUN
NORRKÖPINGS KOMMUN
NORRTÄLJE KOMMUN
NORSJÖ KOMMUN
NYBRO KOMMUN
NYKVARNS KOMMUN
NYKÖPINGS KOMMUN
NYNÄSHAMNS KOMMUN
NÄSSJÖ KOMMUN
OCKELBO KOMMUN
OLOFSTRÖMS KOMMUN
ORSA KOMMUN
ORUST KOMMUN
OSBY KOMMUN
OSKARSHAMNS KOMMUN
OVANÅKERS KOMMUN
OXELÖSUNDS KOMMUN
PAJALA KOMMUN
PARTILLE KOMMUN
PERSTORPS KOMMUN
PITEÅ KOMMUN
RAGUNDA KOMMUN
REGION GOTLAND
ROBERTSFORS KOMMUN
RONNEBY KOMMUN
RÄTTVIKS KOMMUN
SALA KOMMUN
SALEMS KOMMUN
SANDVIKENS KOMMUN
SIGTUNA KOMMUN
SIMRISHAMNS KOMMUN
SJÖBO KOMMUN
SKARA KOMMUN
SKELLEFTEÅ KOMMUN
SKINNSKATTEBERGS KOMMUN
SKURUPS KOMMUN
SKÖVDE KOMMUN
SMEDJEBACKENS KOMMUN
SOLLEFTEÅ KOMMUN
SOLLENTUNA KOMMUN
SOLNA STAD
SORSELE KOMMUN
SOTENÄS KOMMUN
STAFFANSTORPS KOMMUN
STENUNGSUNDS KOMMUN
STORFORS KOMMUN
STORUMANS KOMMUN

9 316 800,00
5 222 700,00
8 559 900,00
6 376 500,00
113 603 760,00
52 802 100,00
3 758 400,00
17 742 600,00
9 172 800,00
48 157 200,00
24 750 000,00
27 405 900,00
5 270 400,00
11 727 900,00
6 130 800,00
13 548 600,00
11 545 200,00
23 670 900,00
10 322 100,00
10 395 900,00
5 176 991,00
33 584 400,00
6 604 200,00
37 965 600,00
4 848 300,00
52 202 700,00
6 051 600,00
25 398 900,00
10 230 154,00
19 732 500,00
4 384 213,00
34 049 700,00
43 317 000,00
17 158 500,00
16 573 500,00
16 839 900,00
64 821 600,00
3 987 900,00
13 650 300,00
48 199 500,00
9 640 800,00
17 798 400,00
63 225 900,00
66 636 900,00
2 264 400,00
8 105 400,00
20 694 600,00
22 747 500,00
3 695 400,00
5 359 500,00

1 300 000
900 000
1 700 000
1 300 000
21 000 000
0
800 000
3 600 000
1 600 000
0
4 600 000
6 000 000
900 000
2 488 000
1 000 000
2 000 000
2 500 000
4 300 000
2 700 000
2 200 000
600 000
0
0
5 900 000
1 100 000
7 800 000
1 200 000
5 100 000
1 900 000
3 800 000
0
4 988 000
7 200 000
3 500 000
3 500 000
3 288 000
9 888 000
700 000
2 400 000
0
1 800 000
4 200 000
0
0
700 000
1 900 000
2 700 000
4 500 000
700 000
1 300 000

10 616 800
6 122 700
10 259 900
7 676 500
134 603 760
52 802 100
4 558 400
21 342 600
10 772 800
48 157 200
29 350 000
33 405 900
6 170 400
14 215 900
7 130 800
15 548 600
14 045 200
27 970 900
13 022 100
12 595 900
5 776 991
33 584 400
6 604 200
43 865 600
5 948 300
60 002 700
7 251 600
30 498 900
12 130 154
23 532 500
4 384 213
39 037 700
50 517 000
20 658 500
20 073 500
20 127 900
74 709 600
4 687 900
16 050 300
48 199 500
11 440 800
21 998 400
63 225 900
66 636 900
2 964 400
10 005 400
23 394 600
27 247 500
4 395 400
6 659 500

10 352 000
5 803 000
9 511 000
7 085 000
126 226 400
58 669 000
4 176 000
19 714 000
10 192 000
53 508 000
27 500 000
30 451 000
5 856 000
13 031 000
6 812 000
15 054 000
12 828 000
26 301 000
11 469 000
11 551 000
6 052 000
37 316 000
7 338 000
42 184 000
5 387 000
58 003 000
6 724 000
28 221 000
10 748 000
21 925 000
16 750 000
37 833 000
48 130 000
19 065 000
18 415 000
18 711 000
72 024 000
4 431 000
15 167 000
53 555 000
10 712 000
19 776 000
70 251 000
74 041 000
2 516 000
9 006 000
22 994 000
25 275 000
4 106 000
5 955 000

1 035 200
580 300
951 100
708 500
12 622 640
5 866 900
417 600
1 971 400
1 019 200
5 350 800
2 750 000
3 045 100
585 600
1 303 100
681 200
1 505 400
1 282 800
2 630 100
1 146 900
1 155 100
875 009
3 731 600
733 800
4 218 400
538 700
5 800 300
672 400
2 822 100
517 846
2 192 500
12 365 787
3 783 300
4 813 000
1 906 500
1 841 500
1 871 100
7 202 400
443 100
1 516 700
5 355 500
1 071 200
1 977 600
7 025 100
7 404 100
251 600
900 600
2 299 400
2 527 500
410 600
595 500

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 866 900,00
0,00
0,00
0,00
5 350 800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
275 009,00
3 731 600,00
733 800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12 365 787,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 355 500,00
0,00
0,00
7 025 100,00
7 404 100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

11 387 200
6 383 300
10 462 100
7 793 500
138 849 040
64 535 900
4 593 600
21 685 400
11 211 200
58 858 800
30 250 000
33 496 100
6 441 600
14 334 100
7 493 200
16 559 400
14 110 800
28 931 100
12 615 900
12 706 100
6 657 200
41 047 600
8 071 800
46 402 400
5 925 700
63 803 300
7 396 400
31 043 100
11 822 800
24 117 500
18 425 000
41 616 300
52 943 000
20 971 500
20 256 500
20 582 100
79 226 400
4 874 100
16 683 700
58 910 500
11 783 200
21 753 600
77 276 100
81 445 100
2 767 600
9 906 600
25 293 400
27 802 500
4 516 600
6 550 500

1163

2 070 400
1 160 600
1 902 200
1 417 000
25 245 280
11 733 800
835 200
3 942 800
2 038 400
10 701 600
5 500 000
6 090 200
1 171 200
2 606 200
1 362 400
3 010 800
2 565 600
5 260 200
2 293 800
2 310 200
1 480 209
7 463 200
1 467 600
8 436 800
1 077 400
11 600 600
1 344 800
5 644 200
1 592 646
4 385 000
14 040 787
7 566 600
9 626 000
3 813 000
3 683 000
3 742 200
14 404 800
886 200
3 033 400
10 711 000
2 142 400
3 955 200
14 050 200
14 808 200
503 200
1 801 200
4 598 800
5 055 000
821 200
1 191 000

770 400
260 600
202 200
117 000
4 245 280
11 733 800
35 200
342 800
438 400
10 701 600
900 000
90 200
271 200
118 200
362 400
1 010 800
65 600
960 200
0
110 200
880 209
7 463 200
1 467 600
2 536 800
0
3 800 600
144 800
544 200
0
585 000
14 040 787
2 578 600
2 426 000
313 000
183 000
454 200
4 516 800
186 200
633 400
10 711 000
342 400
0
14 050 200
14 808 200
0
0
1 898 800
555 000
121 200
0

12 422 400
6 963 600
11 413 200
8 502 000
151 471 680
70 402 800
5 011 200
23 656 800
12 230 400
64 209 600
33 000 000
36 541 200
7 027 200
15 637 200
8 174 400
18 064 800
15 393 600
31 561 200
13 762 800
13 861 200
7 262 400
44 779 200
8 805 600
50 620 800
6 464 400
69 603 600
8 068 800
33 865 200
12 897 600
26 310 000
20 100 000
45 399 600
57 756 000
22 878 000
22 098 000
22 453 200
86 428 800
5 317 200
18 200 400
64 266 000
12 854 400
23 731 200
84 301 200
88 849 200
3 019 200
10 807 200
27 592 800
30 330 000
4 927 200
7 146 000

3 105 600
1 740 900
2 853 300
2 125 500
37 867 920
17 600 700
1 252 800
5 914 200
3 057 600
16 052 400
8 250 000
9 135 300
1 756 800
3 909 300
2 043 600
4 516 200
3 848 400
7 890 300
3 440 700
3 465 300
2 085 409
11 194 800
2 201 400
12 655 200
1 616 100
17 400 900
2 017 200
8 466 300
2 667 446
6 577 500
15 715 787
11 349 900
14 439 000
5 719 500
5 524 500
5 613 300
21 607 200
1 329 300
4 550 100
16 066 500
3 213 600
5 932 800
21 075 300
22 212 300
754 800
2 701 800
6 898 200
7 582 500
1 231 800
1 786 500

1 805 600
840 900
1 153 300
825 500
16 867 920
17 600 700
452 800
2 314 200
1 457 600
16 052 400
3 650 000
3 135 300
856 800
1 421 300
1 043 600
2 516 200
1 348 400
3 590 300
740 700
1 265 300
1 485 409
11 194 800
2 201 400
6 755 200
516 100
9 600 900
817 200
3 366 300
767 446
2 777 500
15 715 787
6 361 900
7 239 000
2 219 500
2 024 500
2 325 300
11 719 200
629 300
2 150 100
16 066 500
1 413 600
1 732 800
21 075 300
22 212 300
54 800
801 800
4 198 200
3 082 500
531 800
486 500

13 457 600
7 543 900
12 364 300
9 210 500
164 094 320
76 269 700
5 428 800
25 628 200
13 249 600
69 560 400
35 750 000
39 586 300
7 612 800
16 940 300
8 855 600
19 570 200
16 676 400
34 191 300
14 909 700
15 016 300
7 867 600
48 510 800
9 539 400
54 839 200
7 003 100
75 403 900
8 741 200
36 687 300
13 972 400
28 502 500
21 775 000
49 182 900
62 569 000
24 784 500
23 939 500
24 324 300
93 631 200
5 760 300
19 717 100
69 621 500
13 925 600
25 708 800
91 326 300
96 253 300
3 270 800
11 707 800
29 892 200
32 857 500
5 337 800
7 741 500

4 140 800
2 321 200
3 804 400
2 834 000
50 490 560
23 467 600
1 670 400
7 885 600
4 076 800
21 403 200
11 000 000
12 180 400
2 342 400
5 212 400
2 724 800
6 021 600
5 131 200
10 520 400
4 587 600
4 620 400
2 690 609
14 926 400
2 935 200
16 873 600
2 154 800
23 201 200
2 689 600
11 288 400
3 742 246
8 770 000
17 390 787
15 133 200
19 252 000
7 626 000
7 366 000
7 484 400
28 809 600
1 772 400
6 066 800
21 422 000
4 284 800
7 910 400
28 100 400
29 616 400
1 006 400
3 602 400
9 197 600
10 110 000
1 642 400
2 382 000

2 840 800
1 421 200
2 104 400
1 534 000
29 490 560
23 467 600
870 400
4 285 600
2 476 800
21 403 200
6 400 000
6 180 400
1 442 400
2 724 400
1 724 800
4 021 600
2 631 200
6 220 400
1 887 600
2 420 400
2 090 609
14 926 400
2 935 200
10 973 600
1 054 800
15 401 200
1 489 600
6 188 400
1 842 246
4 970 000
17 390 787
10 145 200
12 052 000
4 126 000
3 866 000
4 196 400
18 921 600
1 072 400
3 666 800
21 422 000
2 484 800
3 710 400
28 100 400
29 616 400
306 400
1 702 400
6 497 600
5 610 000
942 400
1 082 000

STRÄNGNÄS KOMMUN
STRÖMSTADS KOMMUN
STRÖMSUNDS KOMMUN
SUNDBYBERGS STAD
SUNNE KOMMUN
SURAHAMMARS KOMMUN
SVALÖVS KOMMUN
SVEDALA KOMMUN
SVENLJUNGA KOMMUN
SÄFFLE KOMMUN
SÄTERS KOMMUN
SÄVSJÖ KOMMUN
SÖDERHAMNS KOMMUN
SÖDERKÖPINGS KOMMUN
SÖDERTÄLJE KOMMUN
SÖLVESBORGS KOMMUN
TANUMS KOMMUN
TIBRO KOMMUN
TIDAHOLMS KOMMUN
TIERPS KOMMUN
TIMRÅ KOMMUN
TINGSRYDS KOMMUN
TJÖRNS KOMMUN
TOMELILLA KOMMUN
TORSBY KOMMUN
TORSÅS KOMMUN
TRANEMO KOMMUN
TRANÅS KOMMUN
TRELLEBORGS KOMMUN
TROLLHÄTTANS STAD
TROSA KOMMUN
TYRESÖ KOMMUN
TÖREBODA KOMMUN
UDDEVALLA KOMMUN
ULRICEHAMNS KOMMUN
UMEÅ KOMMUN
UPPLANDS-BRO KOMMUN
UPPLANDS-VÄSBY KOMMUN
UPPSALA KOMMUN
UPPVIDINGE KOMMUN
VADSTENA KOMMUN
VAGGERYDS KOMMUN
VALDEMARSVIKS KOMMUN
VALLENTUNA KOMMUN
VANSBRO KOMMUN
VARA KOMMUN
VARBERGS KOMMUN
VAXHOLMS STAD
VETLANDA KOMMUN
VILHELMINA KOMMUN

30 490 200,00
11 424 600,00
10 540 800,00
41 499 000,00
12 082 500,00
8 926 200,00
4 950 835,00
18 415 800,00
9 455 400,00
13 800 600,00
9 977 400,00
9 990 000,00
22 910 400,00
12 961 800,00
82 609 200,00
15 444 000,00
11 111 400,00
9 777 600,00
6 359 589,00
18 220 500,00
16 222 500,00
10 978 200,00
13 783 500,00
11 706 300,00
10 792 800,00
5 601 437,00
10 476 000,00
16 574 400,00
39 023 100,00
51 236 100,00
10 677 600,00
41 559 300,00
8 164 800,00
48 165 300,00
20 919 600,00
102 321 360,00
22 758 300,00
37 634 400,00
168 061 860,00
8 299 800,00
6 653 700,00
12 034 800,00
6 891 300,00
28 772 100,00
6 024 600,00
14 037 300,00
54 379 800,00
7 622 555,00
23 982 300,00
6 124 500,00

5 900 000
1 900 000
2 200 000
0
2 288 000
2 200 000
0
2 600 000
2 000 000
3 288 000
1 788 000
2 000 000
5 000 000
2 400 000
0
3 000 000
1 700 000
0
0
3 388 000
3 400 000
2 500 000
2 188 000
2 200 000
2 500 000
1 500 000
2 400 000
3 700 000
7 400 000
6 688 000
2 200 000
0
1 600 000
6 188 000
3 888 000
12 000 000
3 500 000
0
0
1 600 000
1 100 000
2 500 000
1 288 000
0
1 188 000
0
6 400 000
2 000 000
4 700 000
1 200 000

36 390 200
13 324 600
12 740 800
41 499 000
14 370 500
11 126 200
4 950 835
21 015 800
11 455 400
17 088 600
11 765 400
11 990 000
27 910 400
15 361 800
82 609 200
18 444 000
12 811 400
9 777 600
6 359 589
21 608 500
19 622 500
13 478 200
15 971 500
13 906 300
13 292 800
7 101 437
12 876 000
20 274 400
46 423 100
57 924 100
12 877 600
41 559 300
9 764 800
54 353 300
24 807 600
114 321 360
26 258 300
37 634 400
168 061 860
9 899 800
7 753 700
14 534 800
8 179 300
28 772 100
7 212 600
14 037 300
60 779 800
9 622 555
28 682 300
7 324 500

33 878 000
12 694 000
11 712 000
46 110 000
13 425 000
9 918 000
14 268 000
20 462 000
10 506 000
15 334 000
11 086 000
11 100 000
25 456 000
14 402 000
91 788 000
17 160 000
12 346 000
10 864 000
12 846 000
20 245 000
18 025 000
12 198 000
15 315 000
13 007 000
11 992 000
7 125 000
11 640 000
18 416 000
43 359 000
56 929 000
11 864 000
46 177 000
9 072 000
53 517 000
23 244 000
113 690 400
25 287 000
41 816 000
186 735 400
9 222 000
7 393 000
13 372 000
7 657 000
31 969 000
6 694 000
15 597 000
60 422 000
12 003 000
26 647 000
6 805 000

3 387 800
1 269 400
1 171 200
4 611 000
1 342 500
991 800
9 317 165
2 046 200
1 050 600
1 533 400
1 108 600
1 110 000
2 545 600
1 440 200
9 178 800
1 716 000
1 234 600
1 086 400
6 486 411
2 024 500
1 802 500
1 219 800
1 531 500
1 300 700
1 199 200
1 523 563
1 164 000
1 841 600
4 335 900
5 692 900
1 186 400
4 617 700
907 200
5 351 700
2 324 400
11 369 040
2 528 700
4 181 600
18 673 540
922 200
739 300
1 337 200
765 700
3 196 900
669 400
1 559 700
6 042 200
4 380 445
2 664 700
680 500

0,00
0,00
0,00
4 611 000,00
0,00
0,00
9 317 165,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9 178 800,00
0,00
0,00
1 086 400,00
6 486 411,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23 563,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 617 700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 181 600,00
18 673 540,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 196 900,00
0,00
1 559 700,00
0,00
2 380 445,00
0,00
0,00

37 265 800
13 963 400
12 883 200
50 721 000
14 767 500
10 909 800
15 694 800
22 508 200
11 556 600
16 867 400
12 194 600
12 210 000
28 001 600
15 842 200
100 966 800
18 876 000
13 580 600
11 950 400
14 130 600
22 269 500
19 827 500
13 417 800
16 846 500
14 307 700
13 191 200
7 837 500
12 804 000
20 257 600
47 694 900
62 621 900
13 050 400
50 794 700
9 979 200
58 868 700
25 568 400
125 059 440
27 815 700
45 997 600
205 408 940
10 144 200
8 132 300
14 709 200
8 422 700
35 165 900
7 363 400
17 156 700
66 464 200
13 203 300
29 311 700
7 485 500

1164

6 775 600
2 538 800
2 342 400
9 222 000
2 685 000
1 983 600
10 743 965
4 092 400
2 101 200
3 066 800
2 217 200
2 220 000
5 091 200
2 880 400
18 357 600
3 432 000
2 469 200
2 172 800
7 771 011
4 049 000
3 605 000
2 439 600
3 063 000
2 601 400
2 398 400
2 236 063
2 328 000
3 683 200
8 671 800
11 385 800
2 372 800
9 235 400
1 814 400
10 703 400
4 648 800
22 738 080
5 057 400
8 363 200
37 347 080
1 844 400
1 478 600
2 674 400
1 531 400
6 393 800
1 338 800
3 119 400
12 084 400
5 580 745
5 329 400
1 361 000

875 600
638 800
142 400
9 222 000
397 000
0
10 743 965
1 492 400
101 200
0
429 200
220 000
91 200
480 400
18 357 600
432 000
769 200
2 172 800
7 771 011
661 000
205 000
0
875 000
401 400
0
736 063
0
0
1 271 800
4 697 800
172 800
9 235 400
214 400
4 515 400
760 800
10 738 080
1 557 400
8 363 200
37 347 080
244 400
378 600
174 400
243 400
6 393 800
150 800
3 119 400
5 684 400
3 580 745
629 400
161 000

40 653 600
15 232 800
14 054 400
55 332 000
16 110 000
11 901 600
17 121 600
24 554 400
12 607 200
18 400 800
13 303 200
13 320 000
30 547 200
17 282 400
110 145 600
20 592 000
14 815 200
13 036 800
15 415 200
24 294 000
21 630 000
14 637 600
18 378 000
15 608 400
14 390 400
8 550 000
13 968 000
22 099 200
52 030 800
68 314 800
14 236 800
55 412 400
10 886 400
64 220 400
27 892 800
136 428 480
30 344 400
50 179 200
224 082 480
11 066 400
8 871 600
16 046 400
9 188 400
38 362 800
8 032 800
18 716 400
72 506 400
14 403 600
31 976 400
8 166 000

10 163 400
3 808 200
3 513 600
13 833 000
4 027 500
2 975 400
12 170 765
6 138 600
3 151 800
4 600 200
3 325 800
3 330 000
7 636 800
4 320 600
27 536 400
5 148 000
3 703 800
3 259 200
9 055 611
6 073 500
5 407 500
3 659 400
4 594 500
3 902 100
3 597 600
2 948 563
3 492 000
5 524 800
13 007 700
17 078 700
3 559 200
13 853 100
2 721 600
16 055 100
6 973 200
34 107 120
7 586 100
12 544 800
56 020 620
2 766 600
2 217 900
4 011 600
2 297 100
9 590 700
2 008 200
4 679 100
18 126 600
6 781 045
7 994 100
2 041 500

4 263 400
1 908 200
1 313 600
13 833 000
1 739 500
775 400
12 170 765
3 538 600
1 151 800
1 312 200
1 537 800
1 330 000
2 636 800
1 920 600
27 536 400
2 148 000
2 003 800
3 259 200
9 055 611
2 685 500
2 007 500
1 159 400
2 406 500
1 702 100
1 097 600
1 448 563
1 092 000
1 824 800
5 607 700
10 390 700
1 359 200
13 853 100
1 121 600
9 867 100
3 085 200
22 107 120
4 086 100
12 544 800
56 020 620
1 166 600
1 117 900
1 511 600
1 009 100
9 590 700
820 200
4 679 100
11 726 600
4 781 045
3 294 100
841 500

44 041 400
16 502 200
15 225 600
59 943 000
17 452 500
12 893 400
18 548 400
26 600 600
13 657 800
19 934 200
14 411 800
14 430 000
33 092 800
18 722 600
119 324 400
22 308 000
16 049 800
14 123 200
16 699 800
26 318 500
23 432 500
15 857 400
19 909 500
16 909 100
15 589 600
9 262 500
15 132 000
23 940 800
56 366 700
74 007 700
15 423 200
60 030 100
11 793 600
69 572 100
30 217 200
147 797 520
32 873 100
54 360 800
242 756 020
11 988 600
9 610 900
17 383 600
9 954 100
41 559 700
8 702 200
20 276 100
78 548 600
15 603 900
34 641 100
8 846 500

13 551 200
5 077 600
4 684 800
18 444 000
5 370 000
3 967 200
13 597 565
8 184 800
4 202 400
6 133 600
4 434 400
4 440 000
10 182 400
5 760 800
36 715 200
6 864 000
4 938 400
4 345 600
10 340 211
8 098 000
7 210 000
4 879 200
6 126 000
5 202 800
4 796 800
3 661 063
4 656 000
7 366 400
17 343 600
22 771 600
4 745 600
18 470 800
3 628 800
21 406 800
9 297 600
45 476 160
10 114 800
16 726 400
74 694 160
3 688 800
2 957 200
5 348 800
3 062 800
12 787 600
2 677 600
6 238 800
24 168 800
7 981 345
10 658 800
2 722 000

7 651 200
3 177 600
2 484 800
18 444 000
3 082 000
1 767 200
13 597 565
5 584 800
2 202 400
2 845 600
2 646 400
2 440 000
5 182 400
3 360 800
36 715 200
3 864 000
3 238 400
4 345 600
10 340 211
4 710 000
3 810 000
2 379 200
3 938 000
3 002 800
2 296 800
2 161 063
2 256 000
3 666 400
9 943 600
16 083 600
2 545 600
18 470 800
2 028 800
15 218 800
5 409 600
33 476 160
6 614 800
16 726 400
74 694 160
2 088 800
1 857 200
2 848 800
1 774 800
12 787 600
1 489 600
6 238 800
17 768 800
5 981 345
5 958 800
1 522 000

VIMMERBY KOMMUN
VINDELNS KOMMUN
VINGÅKERS KOMMUN
VÅRGÅRDA KOMMUN
VÄNERSBORGS KOMMUN
VÄNNÄS KOMMUN
VÄRMDÖ KOMMUN
VÄRNAMO KOMMUN
VÄSTERVIKS KOMMUN
VÄXJÖ KOMMUN
YDRE KOMMUN
YSTADS KOMMUN
ÅMÅLS KOMMUN
ÅNGE KOMMUN
ÅRE KOMMUN
ÅRJÄNGS KOMMUN
ÅSELE KOMMUN
ÅSTORPS KOMMUN
ÅTVIDABERGS KOMMUN
ÄLMHULTS KOMMUN
ÄLVDALENS KOMMUN
ÄLVKARLEBY KOMMUN
ÄLVSBYNS KOMMUN
ÄNGELHOLMS KOMMUN
ÖCKERÖ KOMMUN
ÖDESHÖGS KOMMUN
ÖREBRO KOMMUN
ÖRKELLJUNGA KOMMUN
ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN
ÖSTHAMMARS KOMMUN
ÖSTRA GÖINGE KOMMUN
ÖVERKALIX KOMMUN
ÖVERTORNEÅ KOMMUN
REGION BLEKINGE
REGION KALMARLÄN
REGION DALARNA
REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN
REGION SÖRMLAND
REGION UPPSALA
REGION VÄRMLAND
REGION ÖREBRO LÄN
REGION GÄVLEBORG
REGION KRONOBERG
REGION NORRBOTTEN
REGION VÄSTERBOTTEN
REGION VÄSTMANLAND

13 767 300,00
4 844 700,00
8 027 100,00
9 980 100,00
34 101 000,00
7 754 400,00
37 800 000,00
20 427 324,00
32 444 100,00
99 034 963,00
3 294 000,00
25 893 900,00
11 093 400,00
8 545 500,00
9 499 500,00
8 823 600,00
2 138 425,00
14 245 200,00
10 383 300,00
14 317 200,00
6 346 800,00
8 363 700,00
7 353 900,00
36 206 100,00
11 630 700,00
4 716 000,00
118 884 960,00
8 759 700,00
49 723 200,00
19 734 300,00
12 691 800,00
3 068 100,00
4 142 700,00
6 467 806,00
9 817 840,00
50 585 040,00
17 805 452,00
50 519 880,00
17 435 306,00
49 444 380,00
51 867 000,00
12 084 730,00
34 446 420,00
10 405 465,00
48 627 720,00
47 106 540,00

2 700 000
1 188 000
1 600 000
1 500 000
4 700 000
1 700 000
0
0
5 400 000
14 100 000
900 000
5 300 000
0
2 188 000
600 000
600 000
700 000
2 200 000
2 100 000
2 900 000
1 400 000
1 588 000
1 700 000
5 300 000
2 000 000
900 000
14 188 000
1 800 000
10 600 000
3 800 000
2 400 000
800 000
888 000
0
0
0
0
16 688 000
12 488 000
11 500 000
17 000 000
24 300 000
0
9 700 000
0
10 088 000

16 467 300
6 032 700
9 627 100
11 480 100
38 801 000
9 454 400
37 800 000
20 427 324
37 844 100
113 134 963
4 194 000
31 193 900
11 093 400
10 733 500
10 099 500
9 423 600
2 838 425
16 445 200
12 483 300
17 217 200
7 746 800
9 951 700
9 053 900
41 506 100
13 630 700
5 616 000
133 072 960
10 559 700
60 323 200
23 534 300
15 091 800
3 868 100
5 030 700
6 467 806
9 817 840
50 585 040
17 805 452
67 207 880
29 923 306
60 944 380
68 867 000
36 384 730
34 446 420
20 105 465
48 627 720
57 194 540

15 297 000
5 383 000
8 919 000
11 089 000
37 890 000
8 616 000
42 000 000
34 560 000
36 049 000
86 970 000
3 660 000
28 771 000
12 326 000
9 495 000
10 555 000
9 804 000
2 794 000
15 828 000
11 537 000
15 908 000
7 052 000
9 293 000
8 171 000
40 229 000
12 923 000
5 240 000
132 094 400
9 733 000
55 248 000
21 927 000
14 102 000
3 409 000
4 603 000
31 921 200
49 089 200
56 205 600
26 162 000
56 133 200
76 742 600
54 938 200
57 630 000
57 476 400
38 273 800
50 018 600
54 030 800
52 340 600

1 529 700
538 300
891 900
1 108 900
3 789 000
861 600
4 200 000
14 132 676
3 604 900
0
366 000
2 877 100
1 232 600
949 500
1 055 500
980 400
655 575
1 582 800
1 153 700
1 590 800
705 200
929 300
817 100
4 022 900
1 292 300
524 000
13 209 440
973 300
5 524 800
2 192 700
1 410 200
340 900
460 300
25 453 394
39 271 360
5 620 560
8 356 548
5 613 320
59 307 294
5 493 820
5 763 000
45 391 670
3 827 380
39 613 135
5 403 080
5 234 060

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 200 000,00
14 132 676,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 232 600,00
0,00
455 500,00
380 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25 453 394,00
39 271 360,00
5 620 560,00
8 356 548,00
0,00
46 819 294,00
0,00
0,00
21 091 670,00
3 827 380,00
29 913 135,00
5 403 080,00
0,00

16 826 700
5 921 300
9 810 900
12 197 900
41 679 000
9 477 600
46 200 000
38 016 000
39 653 900
95 667 000
4 026 000
31 648 100
13 558 600
10 444 500
11 610 500
10 784 400
3 073 400
17 410 800
12 690 700
17 498 800
7 757 200
10 222 300
8 988 100
44 251 900
14 215 300
5 764 000
145 303 840
10 706 300
60 772 800
24 119 700
15 512 200
3 749 900
5 063 300
35 113 320
53 998 120
61 826 160
28 778 200
61 746 520
84 416 860
60 432 020
63 393 000
63 224 040
42 101 180
55 020 460
59 433 880
57 574 660
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3 059 400
1 076 600
1 783 800
2 217 800
7 578 000
1 723 200
8 400 000
17 588 676
7 209 800
0
732 000
5 754 200
2 465 200
1 899 000
2 111 000
1 960 800
934 975
3 165 600
2 307 400
3 181 600
1 410 400
1 858 600
1 634 200
8 045 800
2 584 600
1 048 000
26 418 880
1 946 600
11 049 600
4 385 400
2 820 400
681 800
920 600
28 645 514
44 180 280
11 241 120
10 972 748
11 226 640
66 981 554
10 987 640
11 526 000
51 139 310
7 654 760
44 614 995
10 806 160
10 468 120

359 400
0
183 800
717 800
2 878 000
23 200
8 400 000
17 588 676
1 809 800
0
0
454 200
2 465 200
0
1 511 000
1 360 800
234 975
965 600
207 400
281 600
10 400
270 600
0
2 745 800
584 600
148 000
12 230 880
146 600
449 600
585 400
420 400
0
32 600
28 645 514
44 180 280
11 241 120
10 972 748
0
54 493 554
0
0
26 839 310
7 654 760
34 914 995
10 806 160
380 120

18 356 400
6 459 600
10 702 800
13 306 800
45 468 000
10 339 200
50 400 000
41 472 000
43 258 800
104 364 000
4 392 000
34 525 200
14 791 200
11 394 000
12 666 000
11 764 800
3 352 800
18 993 600
13 844 400
19 089 600
8 462 400
11 151 600
9 805 200
48 274 800
15 507 600
6 288 000
158 513 280
11 679 600
66 297 600
26 312 400
16 922 400
4 090 800
5 523 600
38 305 440
58 907 040
67 446 720
31 394 400
67 359 840
92 091 120
65 925 840
69 156 000
68 971 680
45 928 560
60 022 320
64 836 960
62 808 720

4 589 100
1 614 900
2 675 700
3 326 700
11 367 000
2 584 800
12 600 000
21 044 676
10 814 700
5 329 037
1 098 000
8 631 300
3 697 800
2 848 500
3 166 500
2 941 200
1 214 375
4 748 400
3 461 100
4 772 400
2 115 600
2 787 900
2 451 300
12 068 700
3 876 900
1 572 000
39 628 320
2 919 900
16 574 400
6 578 100
4 230 600
1 022 700
1 380 900
31 837 634
49 089 200
16 861 680
13 588 948
16 839 960
74 655 814
16 481 460
17 289 000
56 886 950
11 482 140
49 616 855
16 209 240
15 702 180

1 889 100
426 900
1 075 700
1 826 700
6 667 000
884 800
12 600 000
21 044 676
5 414 700
0
198 000
3 331 300
3 697 800
660 500
2 566 500
2 341 200
514 375
2 548 400
1 361 100
1 872 400
715 600
1 199 900
751 300
6 768 700
1 876 900
672 000
25 440 320
1 119 900
5 974 400
2 778 100
1 830 600
222 700
492 900
31 837 634
49 089 200
16 861 680
13 588 948
151 960
62 167 814
4 981 460
289 000
32 586 950
11 482 140
39 916 855
16 209 240
5 614 180

19 886 100
6 997 900
11 594 700
14 415 700
49 257 000
11 200 800
54 600 000
44 928 000
46 863 700
113 061 000
4 758 000
37 402 300
16 023 800
12 343 500
13 721 500
12 745 200
3 632 200
20 576 400
14 998 100
20 680 400
9 167 600
12 080 900
10 622 300
52 297 700
16 799 900
6 812 000
171 722 720
12 652 900
71 822 400
28 505 100
18 332 600
4 431 700
5 983 900
41 497 560
63 815 960
73 067 280
34 010 600
72 973 160
99 765 380
71 419 660
74 919 000
74 719 320
49 755 940
65 024 180
70 240 040
68 042 780

6 118 800
2 153 200
3 567 600
4 435 600
15 156 000
3 446 400
16 800 000
24 500 676
14 419 600
14 026 037
1 464 000
11 508 400
4 930 400
3 798 000
4 222 000
3 921 600
1 493 775
6 331 200
4 614 800
6 363 200
2 820 800
3 717 200
3 268 400
16 091 600
5 169 200
2 096 000
52 837 760
3 893 200
22 099 200
8 770 800
5 640 800
1 363 600
1 841 200
35 029 754
53 998 120
22 482 240
16 205 148
22 453 280
82 330 074
21 975 280
23 052 000
62 634 590
15 309 520
54 618 715
21 612 320
20 936 240

3 418 800
965 200
1 967 600
2 935 600
10 456 000
1 746 400
16 800 000
24 500 676
9 019 600
0
564 000
6 208 400
4 930 400
1 610 000
3 622 000
3 321 600
793 775
4 131 200
2 514 800
3 463 200
1 420 800
2 129 200
1 568 400
10 791 600
3 169 200
1 196 000
38 649 760
2 093 200
11 499 200
4 970 800
3 240 800
563 600
953 200
35 029 754
53 998 120
22 482 240
16 205 148
5 765 280
69 842 074
10 475 280
6 052 000
38 334 590
15 309 520
44 918 715
21 612 320
10 848 240

-73 963

From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Medborgarservice
Thu, 2 Apr 2020 13:22:11 +0200
ks_reg_drift@tierp.se
VB: Komplettering av stämmohandlingar [2020KC14219]
Kompletterande utskick föreningsstämman 2020-04-16.pdf

Från: Louise Eriksson <Louise.Eriksson@kommuninvest.se>
Skickat: den 2 april 2020 11:48
Till:
Ämne: Komplettering av stämmohandlingar

Med vänlig hälsning
Louise Eriksson
Reception
Kommuninvest i Sverige AB (publ)
Box 124
701 42 Örebro
Tel: 010-470 87 01
louise.eriksson@kommuninvest.se
www.kommuninvest.se

Detta mejl är konfidentiellt och personligt. Om du av misstag har fått mejlet var vänlig att omgående
meddela avsändaren. Du får inte förmedla mejlet eller dess innehåll till någon annan person. Tack för din
samverkan.
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Kommuninvest Ekonomisk förening
Föreningsstämman

Kompletterande utskick inför Kommuninvests
föreningsstämma den 16 april 2020.
Bakgrund
Föreningsstämman ska vart fjärde år besluta om revisor för föreningen. Vid utskicket av
handlingarna inför föreningsstämman 2020 kom beslutsunderlaget i denna fråga inte
med. Därför har handlingarna inför föreningsstämman kompletterats med
-

Reviderad kallelse med en ny punkt på dagordningen om Val av revisor
Beslutsunderlag med styrelsens förslag till revisor för perioden 2020 till 2024.

KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING
Göran Färm
Ordförande

Tomas Werngren
Verkställande direktör

Kommuninvest i Sverige AB (publ). Org nr: 556281-4409. Styrelsens säte: Örebro
Kommuninvest Ekonomisk förening. Org nr: 716453-2074. Styrelsens säte: Örebro
Kommuninvest Fastighets AB. Org nr: 556464-5629. Styrelsens säte: Örebro
Postadress: Box 124, 701 42 Örebro • Besöksadress: Fenixhuset, Drottninggatan 2
Tel: 010-47 08 700 • Fax: 019-12 11 98 • E-post: förnamn.efternamn@kommuninvest.se • Internet: www.kommuninvest.se
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Kommuninvest Ekonomisk förening
Medlemmarna

FÖRENINGSSTÄMMA 2020
Kallelse

Medlemmarna i Kommuninvest Ekonomisk förening kallas härmed till ordinarie
föreningsstämma torsdagen den 16 april 2020 kl. 14.00. Närvaro sker företrädesvis över
internet i ett digitalt mötesformat. Se även tidigare utskickad information.

Ärenden
Nr

1
2
3
4
5
6
7
8

Beskrivning

Stämman öppnas
Val av ordförande vid stämman
Upprättande och godkännande av röstlängd
Val av två justerare
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
Fastställande av dagordning
Information om Kommuninvests verksamhet, ekonomi och framtidsplaner
Fastställande av stadgar för Kommuninvest Ekonomisk förening

9 Fastställande av Plan för Kommuninvests kapitaluppbyggnad med
riktlinjer och beslutsordning

Bilaga

1
1
2
3

10 Fastställande av ägardirektiv avseende föreningens företag

4

11 Avveckling av förlagslån
12 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och
granskningsrapport för föreningen och koncernen
13 Beslut avseende föreningen och koncernen om fastställelse av resultaträkning och balansräkning
14 Beslut avseende föreningen och koncernen om dispositioner beträffande
föreningens och koncernens vinst eller förlust enligt förslaget i
förvaltningsberättelsen
15 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande
direktören
16 Fastställande av arvoden till styrelsen
17 Fastställande av arvoden för valberedningen i föreningen
18 Fastställande av arvoden till revisorerna
19 Fastställande av arvoden till lekmannarevisorerna

5

Kommuninvest i Sverige AB (publ). Org nr: 556281-4409. Styrelsens säte: Örebro
Kommuninvest Ekonomisk förening. Org nr: 716453-2074. Styrelsens säte: Örebro
Kommuninvest Fastighets AB. Org nr: 556464-5629. Styrelsens säte: Örebro
Postadress: Box 124, 701 42 Örebro • Besöksadress: Fenixhuset, Drottninggatan 2
Tel: 010-470 87 00 • Fax: 019-12 11 98 • E-post: förnamn.efternamn@kommuninvest.se • Internet: www.kommuninvest.se
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20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Fastställande av arbetsordning för valberedningen i föreningen
Fastställande av arbetsordning för valberedningen i föreningens företag
Fastställande av arbetsordning för lekmannarevisorerna
Val av styrelse och av styrelsens ordförande och vice ordförande
Val av valberedning i föreningen och dess ordförande och vice ordförande
Val av lekmannarevisorer
Val av representanter till bolagsstämmorna i Kommuninvest i Sverige AB
samt i övriga dotterbolag
Beslut om plats för nästa föreningsstämma
Årlig insatsskyldighet - år 2019
Förslag om bemyndigande att genomföra nyemissioner
Val av revisor
Stämman avslutas

10
11
12
13,14
15
16
17
18
19
20
21
-

KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING

Göran Färm
Styrelsens ordförande

Tomas Werngren
Verkställande direktör

Distribution av kallelsen
Kallelsen och bilagorna sänds i ett tryckt exemplar till alla medlemmars officiella postadress
samt som en PDF-fil till medlemmarnas officiella e-postadress. Om vi fått uppgift om
ombudets e-postadress, sänds en PDF-fil också till denna adress. Kallelsen och bilagorna
finns även tillgängliga för nedladdning från www.Kommuninvest.se.
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Bilaga 21

Kommuninvest ekonomisk förening
Föreningsstämman

Val av revisor 2020 - 2024
Bakgrund
Vid den ordinarie föreningsstämman 2016-04-21 valdes revisionsbolaget KPMG AB
till revisor intill slutet av den ordinarie stämma som hålls år 2020.
Enligt stadgarna ska föreningsstämman utse en revisor för tiden intill slutet av den
ordinarie stämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.
Till revisor får även ett registrerat revisionsbolag utses.
Upphandling av revisionstjänster
Revisionsutskottet har på styrelsens och föreningsstämmans uppdrag genomfört en
upphandling av revisionstjänster för den kommande perioden. Ingen överprövning av
tilldelningsbeslutet har skett enligt besked från förvaltningsrätten.
Styrelsen lämnar efter avslutad upphandling följande förslag till föreningsstämman.
Förslag till beslut
Stämman beslutar

att intill slutet av ordinarie stämma som hålls år 2024 välja revisionsbolaget
KPMG AB till revisor i föreningen, samt
att uppdra till föreningens ombud att vid årsstämmorna i föreningens bolag rösta
för att samma revisionsbolag där utses till revisor för samma period.
KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖREN1NG
Styrelsen

Göran Färm
Ordförande

Ulf Bengtsson
Sekreterare

Kommuninvest i Sverige AB (publ). Org nr: 556281-4409. Styrelsens säte: Örebro
Kommuninvest Ekonomisk förening. Org nr: 716453-2074. Styrelsens säte: Örebro
Kommuninvest Fastighets AB. Org nr: 556464-5629. Styrelsens säte: Örebro
Postadress: Box 124, 701 42 Örebro • Besöksadress: Fenixhuset, Drottninggatan 2
Tel: 010-47 08 700 • Fax: 019-12 11 98 • E-post: förnamn.efternamn@kommuninvest.se • Internet: www.kommuninvest.se
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Kommuninvest Ekonomisk förening
Medlemmarna

FÖRENINGSSTÄMMA 2020
Ändrade former för föreningsstämman 2020
Utvecklingen kring coronaviruset har skapat helt nya förutsättningar för resor, samvaro
och sammankomster. Det mesta talar för att de restriktioner som nu gäller i samhället
helt eller delvis kommer att finnas kvar även i mitten av april.
Därför ändrar vi nu på formerna för den föreningsstämma som Kommuninvest ska hålla
den 16 april:
•

Hela arrangemanget skalas ner så att endast det formella stämmoförfarandet
genomförs. Alla de programpunkter som var inplanerade kl. 09.30-16.00 och från
kl. 19.00 stryks.

•

Det formella förfarandet tidigareläggs så att ordinarie föreningsstämma hålls
torsdagen den 16 april kl. 14.00.

•

Stämman kommer att hållas över internet i ett digitalt mötesformat. Alla
medlemmar kommer att kunna tillvarata sina intressen i detta digitala format. Fysisk
närvaro är varken nödvändig eller önskvärd. Om någon ändå önskar närvara fysiskt
kommer det att vara möjligt på Clarion Post Hotell, Drottningtorget 10, Göteborg.

Vi jobbar för närvarande mycket aktivt med upplägg och praktikaliteter för det digitala
mötesformatet. Vi återkommer i god tid före stämman, senast i början av april, med
utförlig information kring teknisk lösning.
Vi beklagar självfallet att föreningsstämman detta år behöver hållas i ett så här avskalat
format. Men i den gemensamma kampen mot coronaviruset var detta den enda rimliga
vägen att gå.

Kommuninvest i Sverige AB (publ). Org nr: 556281-4409. Styrelsens säte: Örebro
Kommuninvest Ekonomisk förening. Org nr: 716453-2074. Styrelsens säte: Örebro
Kommuninvest Fastighets AB. Org nr: 556464-5629. Styrelsens säte: Örebro
Postadress: Box 124, 701 42 Örebro • Besöksadress: Fenixhuset, Drottninggatan 2
Tel: 010-470 87 00 • Fax: 019-12 11 98 • E-post: förnamn.efternamn@kommuninvest.se • Internet: www.kommuninvest.se
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Kallelse
Medlemmarna i Kommuninvest Ekonomisk förening kallas härmed till ordinarie
föreningsstämma torsdagen den 16 april 2020 kl. 14.00. Närvaro sker företrädesvis över
internet i ett digitalt mötesformat. För den som så önskar är det även möjligt att fysiskt
närvara på Clarion Post Hotell, Drottningtorget 10, Göteborg.

Ärenden
Nr

1
2
3
4
5
6
7
8

Beskrivning

Stämman öppnas
Val av ordförande vid stämman
Upprättande och godkännande av röstlängd
Val av två justerare
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
Fastställande av dagordning
Information om Kommuninvests verksamhet, ekonomi och framtidsplaner
Fastställande av stadgar för Kommuninvest Ekonomisk förening

9 Fastställande av Plan för Kommuninvests kapitaluppbyggnad med
riktlinjer och beslutsordning

Bilaga

1
1
2
3

10 Fastställande av ägardirektiv avseende föreningens företag

4

11 Avveckling av förlagslån
12 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och
granskningsrapport för föreningen och koncernen
13 Beslut avseende föreningen och koncernen om fastställelse av resultaträkning och balansräkning
14 Beslut avseende föreningen och koncernen om dispositioner beträffande
föreningens och koncernens vinst eller förlust enligt förslaget i
förvaltningsberättelsen
15 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande
direktören
16 Fastställande av arvoden till styrelsen
17 Fastställande av arvoden för valberedningen i föreningen
18 Fastställande av arvoden till revisorerna
19 Fastställande av arvoden till lekmannarevisorerna
20 Fastställande av arbetsordning för valberedningen i föreningen
21 Fastställande av arbetsordning för valberedningen i föreningens företag
22 Fastställande av arbetsordning för lekmannarevisorerna
23 Val av styrelse och av styrelsens ordförande och vice ordförande
24 Val av valberedning i föreningen och dess ordförande och vice ordförande
25 Val av lekmannarevisorer

5
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26 Val av representanter till bolagsstämmorna i Kommuninvest i Sverige AB
samt i övriga dotterbolag
27 Beslut om plats för nästa föreningsstämma
28 Årlig insatsskyldighet - år 2019
29 Förslag om bemyndigande att genomföra nyemissioner
30 Stämman avslutas

17
18
19
20
-

KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING

Göran Färm
Styrelsens ordförande

Tomas Werngren
Verkställande direktör

Distribution av kallelsen
Kallelsen och bilagorna sänds i ett tryckt exemplar till alla medlemmars officiella postadress
samt som en PDF-fil till medlemmarnas officiella e-postadress. Om vi fått uppgift om
ombudets e-postadress, sänds en PDF-fil också till denna adress. Kallelsen och bilagorna
finns även tillgängliga för nedladdning från www.Kommuninvest.se.
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Bilaga 1

Kommuninvest Ekonomisk förening
Föreningsstämman

Val av ordförande och justerare vid stämman
Bakgrund
Enligt föreningens stadgar ska föreningsstämman välja en ordförande vid stämman samt
välja en eller två justerare.
Förslag till beslut
Valberedningen i föreningen föreslår att stämman beslutar
att Anna-Carin Magnusson, (S), kommunstyrelsens ordförande, Nässjö kommun väljs
till ordförande vid årets stämma, samt
att Fredrik Ahlstedt, (M), Uppsala kommun och Cecilia Burenby (S), Mjölby kommun
väljs till justerare tillika rösträknare vid stämman.

KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING
Valberedningen
Anders Ceder (S)
Region Örebro län
Ordförande

Martina Mossberg (M)
Haninge kommun
Vice ordförande

Kenneth Carlsson (L)
Färgelanda kommun

Lars Nyström (SD)
Skurup kommun

Gertowe Törnros (V)
Degerfors kommun

Kerstin Sjöström (C)
Nordmalings kommun

Håkan Stålbert (KD)
Örebro kommun

Roger Persson (MP)
Gävle kommun

Kommuninvest i Sverige AB (publ). Org nr: 556281-4409. Styrelsens säte: Örebro
Kommuninvest Ekonomisk förening. Org nr: 716453-2074. Styrelsens säte: Örebro
Kommuninvest Fastighets AB. Org nr: 556464-5629. Styrelsens säte: Örebro
Postadress: Box 124, 701 42 Örebro • Besöksadress: Fenixhuset, Drottninggatan 2
Tel: 010-47 08 700 • Fax: 019-12 11 98 • E-post: förnamn.efternamn@kommuninvest.se • Internet: www.kommuninvest.se
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2020-03-26
Kommuninvest Ekonomisk förening
Föreningsstämman

Förändrade stadgar för Kommuninvest ekonomisk
förening
1
Bakgrund
Förslaget till förändrade stadgar för Kommuninvest Ekonomisk förening grundas främst
på förändringar avseende medlemmarnas insatskapital och Kommuninvests
kapitalisering. Därutöver lämnas förslag till förändringar i sammansättning av ledamöter
valberedningen i föreningen och lekmannarevisorerna uppdrag. Vi passar också på att
göra vissa begränsade redaktionella ändringar.
2
Begränsningar
Förslaget till förändrade stadgar innehåller de frågor som är kopplade till ovanstående
nämnda förändringar och frågor som därutöver bedömts angelägna.
3

Stadgeändringsförslag som följer av förändringar i
medlemmarnas insatskapital
Under 2018 startade Kommuninvest Ekonomisk förening (Föreningen) och
Kommuninvest i Sverige AB (Bolaget) en utredning kring kapitalbehov, kapitalisering
och kapitalmål. Med nuvarande antaganden om kommunernas och regionernas
investeringsbehov, Kommuninvests egen utlåningsprognos och ett antagande om en
successiv ökning av antalet medlemmar, så har Kommuninvestkoncernen behov att öka
sitt kapital.
Graferna nedan visar dels balansomslutning 2019 och dels budgeterad utlåning och
faktisk utlåning för 2019. Balansomslutningen innefattar all vår upplåning och
innehåller förutom den utlåning som sker till medlemmarna även Kommuninvests
likvida medel. Utlåningen fortsätter att öka i snabbare takt än tidigare prognoser och
under sommaren 2019 passerades den prognosticerade utlåningen för helåret 2019.
Skillnaden beror på såväl en underskattning av Kommuninvest marknadsandel som av
tillväxten i sektorns upplåning.
Vår prognos för 2020 innebär en ökning av utlåningen med 11 procent och för 2021
med ca 10 procent.

Kommuninvest i Sverige AB (publ). Org nr: 556281-4409. Styrelsens säte: Örebro
Kommuninvest Ekonomisk förening. Org nr: 716453-2074. Styrelsens säte: Örebro
Kommuninvest Fastighets AB. Org nr: 556464-5629. Styrelsens säte: Örebro
Postadress: Box 124, 701 42 Örebro • Besöksadress: Fenixhuset, Drottninggatan 2
Tel: 010-47 08 700 • Fax: 019-12 11 98 • E-post: förnamn.efternamn@kommuninvest.se • Internet: www.kommuninvest.se
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3.1
Nya regulativa krav
Finansinspektionen har i skrivelse till Kommuninvest bedömt att
Kommuninvestkoncernen och Bolaget fortsatt har ett behov av att hålla kapital mot
risken för alltför låg bruttosoliditet och inspektionen bedömer att Kommuninvest, såväl
Koncernen som Bolaget, har ett kapitalbehov motsvarande minst 1,0 procent i
bruttosoliditetsgrad inklusive utlåningen.
3.2
Ändringar av stadgarna
Nedan följer en genomgång av förslagen till ändringar av stadgarna.
Kapitaliseringsperiod
En första fråga att ta ställning till har varit hur ofta det är acceptabelt att återkomma till
medlemmarna med frågan om nytt kapital. Medlemmarna har varit mycket tydliga med
att Kommuninvest inte bör återkomma alltför ofta med beslut om tillförsel av kapital
från medlemmarna. En stor samstämmighet finns för att beslut om förändrat
insatskapital bör beslutas en gång per mandatperiod.
Förslaget till stadgeändring i denna del är utformat så att föreningsstämman året efter att
en styrelse blivit vald efter ett ordinarie val fastställer stadgar, Plan för Kommuninvest
kapitaluppbyggnad och Ägardirektiv som innehåller eventuella krav på nytt kapital från
medlemmarna samt kapitalkrav på Koncernen och Bolaget.
Första gången detta planeras ske är 2020 och därefter vart fjärde år. Varje fyraårsperiod
blir därmed en kapitaliseringsperiod. Beslutet formuleras som en inbetalningsplan under
de fyra åren som beslutet avser. Första inbetalning sker i året efter stämmobesluten, dvs.
första gången 2021.
Kapitalmål
Utgångspunkten för diskussionen om Koncernens kapitalmål är Bolagets kapitalmål.
Kapitalmålet för Bolaget är att kapitalet vid varje tillfälle ska överstiga det högsta kravet
på kapital som ställs på något av dessa två:
1. Internt bedömt kapitalbehov
2. Kapitalbehov enligt regelverk (här ingår både riskjusterat kapitalbehov och
kapitalbehov för bruttosoliditet)
Bolaget har beslutat att för närvarande ha en marginal om 900 miljoner kronor över det
högsta kravet på kapital som ställs enligt ovan. Marginalen ökar successivt under
perioden. Bolagets kapitalmål uppgår för närvarande till 5,6 miljarder kronor, medan
kapitalbasen uppgår till 7,4 miljarder kronor.
När Föreningen beslutar om kapitalmål för Koncernen så är utgångspunkten att
kapitalmålet för Koncernen med marginal bör överstiga Bolagets kapitalmål.
Den marginal som Koncernen bör ha gentemot Bolagets kapitalmål syftar till att ge
medlemmarna tillräcklig tid för att diskutera och fatta beslut om att tillföra kapital till
Kommuninvest. Vi har analyserat tre alternativ där medlemmarna ges 12, 18 respektive
24 månaders framförhållning. Ju längre framförhållning medlemmarna ges desto högre
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krav på marginalens storlek. Efter att ha analyserat frågan utifrån ett medlemsperspektiv
och med de synpunkter vi fått från medlemmarna så ger 18 månaders framförhållning
medlemmarna tillräckligt med tid att i ordnade former få med besluten om
kapitaltillskott i de ordinarie kommunala och regionala beslutprocesserna om budgeten.
Under flera år har Kommuninvest och medlemmarna fokuserat och diskuterat
kapitalkraven utifrån reglerande myndigheters och egna krav på bruttosoliditet.
Utifrån medlemmarnas perspektiv är det sannolikt enklare att kommunicera och skapa
förståelse för ett kapitalmål som uttrycks i kronor och/eller i kronor/invånare jämfört
med ett bruttosoliditetsmått. Därför är förslaget att kapitalmålet i kvantitativa termer
uttrycks i kronor och att det i Plan för Kommuninvests kapitaluppbyggnad uttrycks i
kronor/invånare för medlemmarna.
Enhetlig insatsnivå för medlemmarna
För medlemskap i Kommuninvest krävs för närvarande att en medlem bidrar med ett
insatskapital om minst 200 kronor/invånare (för regioner 40 kronor/invånare). Den
högsta nivån på insatskapital är för närvarande 900 kronor/invånare (för regioner 180
kronor/invånare). Vid årsskiftet 2019/20 hade 265 av Kommuninvests 290 medlemmar
satt in kapital till högsta nivån. Återstår således 25 medlemmar som inte satt in kapital
till den högsta nivån. Varje år lämnas en möjlighet för alla medlemmar som inte nått
den högsta nivån att genom en s.k. Särskild insats sätta in ytterligare insatskapital.
Vi har för närvarande således två nivåer av insatskapital; en obligatorisk medlemsnivå
(minst 200 kronor/invånare respektive 40 kronor/invånare) och en frivillig högsta nivå
(900 kronor/invånare respektive 180 kronor/invånare).
En fördel med en gemensam och enhetlig nivå på insatskapital för alla medlemmar är att
alla medlemmar bidrar med lika mycket per invånare, vilket också kan sägas ligga i
linje med samverkanstanken i den ekonomiska föreningen. Samtidigt kan det vara svårt
att avkräva alla medlemmar ett högre insatskapital om medlemmen lånar lite eller inte
alls av Kommuninvest, men ändå väljer att vara medlem i föreningen.
Eftersom flertalet av medlemmarna (265 av 290) har bidragit med insatskapital till den
högsta nivån, så gör vi bedömningen att det nu är lämpligt att ställa krav på såväl
existerande som nya medlemmar att tillföra insatskapital till den nu frivilliga högsta
nivån och omvandla den till en obligatorisk nivå för alla. Därmed får vi framöver endast
en nivå på insatskapitalet i kronor/invånare.
Det ska inte uteslutas att någon eller några av våra nuvarande medlemmar inte har
möjlighet att kortsiktigt kunna betala in nytt insatskapital. Därför vore det lämpligt att
införa en undantagsbestämmelse som ger föreningsstyrelsen möjlighet att av särskilda
skäl ge tillfällig dispens till den medlem som efter ansökan inte anser sig ha möjlighet
att betala upp till en högre insatsnivå. Föreningsstyrelsen kan endast ge dispensen under
den period som kapitalplanen omfattar, dvs de kommande fyra åren.
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För de kommuner och regioner som ansökt om medlemskap före föreningsstämman
2020 tillämpas nuvarande regler om insatskapital under 2020 genom att en
övergångsbestämmelse införs i stadgarna.
Föreningens nuvarande stadgar ger möjlighet för styrelsen att besluta att reducera
grundbeloppet för kommuner vars befolkning överstiger 90 000 och 200 000 invånare.
Denna möjlighet bör kvarstå.
Återbäringstrappan förändras
Varje år lämnar Kommuninvest ränta på insatskapital. Därutöver lämnar Kommuninvest
återbäring i förhållande till lånestocken hos Kommuninvest. Nuvarande modell för
återbäring fungerar enligt följande. Om medlemmen som får återbäring inte nått upp till
högsta nivån på insatskapital, så anges i stadgarna en modell som anger hur mycket av
återbäring som ska återbetalas till Kommuninvest så att medlemmen successivt kommer
upp till högsta nivån. Idag är modellen utformad så att medlem som ännu inte uppnått
50 procent av den högsta insatsnivån ska betala full årlig insats motsvarande 100
procent av utdelningen (11 medlemmar), medlem som nått 50 procent ska betala 50
procent av erhållen överskottsutdelning i ny årsinsats (5 medlemmar), medlem som nått
75 procent ska betala 25 procent av erhållen överskottsutdelning i ny årsinsats (9
medlemmar). Har den högsta insatsnivån uppnåtts, ska ingen ytterligare årsinsats
betalas, utan medlemmen får behålla hela utdelningen av återbäringen.
Givet att medlemmarna står bakom förslaget om en inriktning som innebär en insatsnivå
för alla medlemmar, så är det rimligt att återbäringstrappan tas bort, eftersom den då till
stor del spelat ut sin roll. Om medlemmen inte nått upp till högsta insatsnivån och fått
dispens för det av styrelsen, så bör utgångspunkten vara att all återbäring betalas in till
Kommuninvest, vilket innebär att återbäringstrappan i sin nuvarande form avskaffas och
stadgarna utformas så att all återbäring betalas in som insatskapital av medlem om
medlemmen inte nått upp den av föreningsstämman beslutade nivån på insatskapital. Ny
modell tillämpas första gången på återbäringen avseende 2020, dvs. efter stämman
2021.
Kapitalinsats från medlemmarna
Enligt förslaget ska stadgarna ändras så att en insatsnivå gäller för samtliga nuvarande
och framtida medlemmar. Högsta kapitalinsats uppgår för närvarande till 900
kronor/invånare för kommuner och 180 kronor/invånare för regioner. Stadgarna medger
därutöver, efter stämmobeslut, att medlemmarna kan betala in en tilläggsinsats upp till
1800 kronor/invånare, en nivå som vi för närvarande inte har för avsikt att justera.
Det är enligt vår nuvarande bedömning nödvändigt att öka insatskapitalet under de
kommande åren. Eftersom vi tidigare föreslagit en inriktning som innebär att
föreningsstämman en gång vart fjärde år beslutar om kapitalinsatserna för de närmaste
fyra åren, så bör beslutet vid föreningsstämman 2020 innehålla en nivå på kapitalinsats
som ska vara uppnådd vid utgången av kapitaliseringsperioden.
Ett ökat insatskapital kan antingen betalas in vid ett tillfälle efter stämmobeslutet eller
successivt under perioden fram till nästa stämmobeslut om kapitaltillförsel. Om allt
kapital betalas in i början av en fyraårsperiod så kommer Kommuninvest att vara

1179

Sida 6/8

Svenska kommuner och regioner i samverkan

överkapitaliserat i början av perioden, vilket medför en ökad kostnad (ränta på
insatskapital). Om kapitalet istället betalas in successivt under fyraårsperioden, så är det
fördelaktigt eftersom de direkta kostnaderna för att hålla kapitalet minskar, vilket är
positivt för medlemmarna. Å andra sidan kan det innebära att medlemmarna behöver
fatta beslut om kapitaltillförsel fler gånger än en under en kapitaliseringsperiod.
Förslaget innebär att insatskapitalet ökar från 900 till 1300 kronor per invånare och att
beslutet att öka insatskapitalet hos medlemskommunen kopplas till en trappa som ska
vara uppnådd i slutet av 2024. Med nuvarande prognoser är vår bedömning att
insatstrappan bör öka enligt nedan:
Insatskapital
1000 kr/invånare
1100 kr/invånare
1200 kr/invånare
1300 kr/invånare

År
2021
2022
2023
2024

Beloppen för regionerna bör justeras i enlighet med nuvarande principer för regionernas
kapitalinsats, dvs regionernas insatskapital ska vara en femtedel av kommunernas
insatskapital, vilket ger en insatstrappa enligt följande:
Insatskapital
200 kr/invånare
220 kr/invånare
240 kr/invånare
260 kr/invånare

År
2021
2022
2023
2024

Förslaget bygger på nuvarande prognoser om utlåningstillväxt. Om tillväxten inte ökar i
den omfattning som prognosticerats så bör föreningsstyrelsen få mandat att besluta om
lägre insatsnivåer om det visar sig att de högre nivåerna på insatskapital inte behövs. I
stadgarna införs därför en möjlighet för föreningsstyrelsen att tillåta att en medlem
under den beslutade kapitaliseringsperioden har ett lägre insatskapital vid utgången av
2024 än det som stadgarna anger. Därutöver ges styrelsen mandat att besluta om en
lägre nivå på insatskapitalet om det visar sig att ett ökat kapital inte behövs.
För de medlemmar som redan uppnått nuvarande högsta nivå på insatskapital och där
invånarantalet låsts för 10 år gäller låsningen för invånarantalet enligt tidigare beslut.
4

Stadgeändring för att ändra sammansättningen av
Valberedningen i föreningen
Valberedningen i föreningen har beslutat att till föreningsstyrelsen och
föreningsstämman framföra att stadgarna och arbetsordningen för Valberedningen i
föreningen enligt valberedningens uppfattning bör ändras genom att stadgar och
arbetsordning utformas så att det framgår att valberedningen ska ha en sammansättning
som innebär att samtliga riksdagspartier har en (1) ledamot i valberedningen.
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En ändring av stadgarna görs så att valberedningen kan bestå av högst 8 ledamöter.
Stadgarna idag innebär att valberedningen i föreningen får ha högst 7 ledamöter.
Förslaget till arbetsordning för valberedningen behandlas i annan del av dagordningen
vid stämman. Om valberedningens förslag genomförs innebär det att samtliga
riksdagspartier ges en ordinarie ledamotsplats i valberedningen.
5
Stadgeändring för att ändra lekmannarevisorernas uppdrag
Idag omfattar lekmannarevisorernas uppdrag enligt stadgar och arbetsordning att
granska såväl Kommuninvest ekonomisk förening som Kommuninvest i Sverige AB
och dess dotterföretag. Valberedningen i föreningen föreslår att lekmannarevisorernas
uppdrag bör koncentreras till att granska den ekonomiska föreningen och dess
verksamhet. Den tillståndspliktiga verksamheten i bolaget omfattas av ett regelverk som
i sig innebär en betydande kontroll och granskning av de regulativa myndigheterna,
vilket minskar behovet av att även lekmannarevisorerna granskar den delen av
verksamheten.
Kommuninvest har låtit göra en juridisk genomgång av förutsättningarna för
ovanstående förslag. Granskningens slutsats är att det finns ett krav på att
Kommuninvest Ekonomisk förening ska ha lekmannarevisorerna, men motsvarande
krav finns inte för föreningens bolag.
Lekmannarevisorerna ska varje år se över arbetsordningen och förelägga densamma för
beslut vid föreningsstämman. I år har översynen gjorts av Valberedningen och
Valberedningen föreslår ändringar i stadgar och arbetsordning med innebörd enligt
ovan.
Förslaget till arbetsordning för lekmannarevisorerna behandlas i annan del av
dagordningen vid stämman.
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6
Medlemssamråd och förslag till beslut
Medlemssamråd
Förslaget till stadgeändringar har presenterats vid 2020 års medlemssamråd och fått ett
brett stöd.
Föreningsstyrelsens behandling
Föreningsstyrelsen behandlade frågan vid mötet 2020-03-11 och föreslår att stämman
beslutar enligt förslaget nedan.
Förslag till beslut
Styrelsen förslår att föreningsstämman beslutar
att fastställa nya stadgar för föreningen.
KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING
Göran Färm
Ordförande

Tomas Werngren
Verkställande direktör
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Nuvarande stadgar
Stadgar i Kommuninvest ekonomisk
förening
Beslutade vid ordinarie föreningsstämma i
Kommuninvest ekonomisk förening den 10
april 2014, den 16 april 2015 samt den 20
april 2017. Registrerade av Bolagsverket
2017-05-31.

Förslag till nya stadgar
Stadgar i Kommuninvest Ekonomisk
förening
Beslutade vid ordinarie föreningsstämma i
Kommuninvest Ekonomisk förening den 16
april 2020. Registrerade av Bolagsverket
den dd mm 2020.

§ 1 Verksamhetens ändamål, art och finansiering
Ändamål
Föreningen är en medlemsorganisation med svenska kommuner som medlemmar och har till
ändamål att i sin verksamhet förverkliga en gemensam verksamhetsidé och vision bestående i
att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att skapa varaktigt bästa villkor för
medlemmarnas upplåning, samt att genom stöd till medlemmarna skapa goda förutsättningar
för deras verksamhet på det finansiella området.
Verksamhetens art
Föreningen ska främja ändamålet genom att självt eller genom företag:
•

verka som kommungäld för medlemmarna och till dem närstående juridiska personer

•

lämna finansiell service till medlemmarna och till dem närstående juridiska personer

•

bidra till en effektiv finansiering och finansverksamhet i den kommunala sektorn

•

främja medlemmarnas och den kommunala sektorns samverkan och
kunskapsutveckling inom det finansiella området

•

aktivt ta tillvara den kommunala sektorns intressen inom det finansiella området
gentemot olika samhällsorgan och aktörer, i opinionsbildning såväl nationellt som
internationellt

•

bedriva annan verksamhet som har ett naturligt samband och är förenlig med ovan
nämnda verksamheter.

Med till medlemmar närstående juridiska personer avses juridiska personer varöver medlem,
ensamt eller tillsammans med annan eller andra medlemmar, utövar ett bestämmande
inflytande, och stiftelser bildade av medlem med ändamål uteslutande inom det kommunala
kompetensområdet. I dessa stadgar ska med begreppet medlem även avses till medlem
närstående juridisk person, när så är tillämpligt.
Föreningen ska bedriva verksamheten inom ramen för den kommunala kompetensen.
Verksamheten ska bedrivas enligt sunda ekonomiska och affärsmässiga principer, med
beaktande av att föreningen inte ska bedrivas med vinstsyfte.
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Föreningen kan bedriva hela eller delar av sin verksamhet genom företag. Den huvudsakliga
verksamheten ska bedrivas genom företag som ska vara ett av föreningen helägt kreditmarknadsföretag.
Verksamhetens kapitalisering och finansiering
Föreningen ska sträva efter att föreningen och dess företag ska vara kapitaliserade på ett sätt
som syftar till att säkra föreningens finansiella oberoende och utveckling, samt ska syfta till
att främja föreningens ändamål.
Finansieringen av verksamheten bör huvudsakligen ske genom insatskapital samt vinstmedel
som överförs från föreningens företag eller som uppkommer i föreningens verksamhet.
Föreningen kan uppta lån från medlemmar och/eller andra finansiärer.
§ 2 Företagsnamn och säte
Föreningens företagsnamn är Kommuninvest Ekonomisk förening.
Föreningens styrelse ska ha sitt säte i Örebro.
§ 3 Medlemskap
Förutsättningar för medlemskap
Medlem i föreningen ska vara svensk kommun. Med kommun avses i dessa stadgar primärkommun och region eller annan motsvarande enhet eller region som kan komma att bildas
antingen i enlighet med lag (1979:411) om ändringar i Sveriges indelning i kommuner och
regioner i dess nuvarande eller i framtiden ändrade lydelse eller i enlighet med sådan ny lag
som kan komma att ersätta ovan angiven lag.
Primärkommun eller annan motsvarande enhet benämns i dessa stadgar primärkommun.
Regionkommun, annan motsvarande enhet eller region benämns i dessa stadgar region.
Ansökan om medlemskap görs till föreningens styrelse, som beslutar om inval av nya
medlemmar.
Kommun som söker medlemskap, liksom kommuner som beviljats medlemskap, samt till
dem närstående juridiska personer, förutsätts:
•

ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet,

•

bedriva sin verksamhet på ett sådant sätt att den i kommunallagen definierade
kommunala kompetensen efterlevs i alla väsentliga avseenden, och

•

dela föreningens intressen och stödja dess ändamål i alla delar.

Särskilt om medlems rättigheter och skyldigheter
Endast medlemmar och till dem närstående juridiska personer får erbjudas möjlighet att nyttja
de tjänster som föreningen ska tillhandahålla genom föreningens företag.
Medlems rätt att bruka tjänster som tillhandahålls genom föreningens företag kan komma att
inskränkas om kreditgivning eller tillhandahållandet av annan tjänst bedöms vara oförenlig
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med lagstiftning, riktlinjer från tillsynsmyndighet, god sed, företagsstyrelsens policy och
riktlinjer eller dessa stadgar.
Samtliga medlemmar i föreningen ska i enlighet med separat tecknad borgensförbindelse
ansvara solidariskt såsom för egen skuld för föreningens företags samtliga förpliktelser.
Vid händelse av medlems infriande av borgensansvar äger denne rätt att regressvis utkräva
ersättning av övriga medlemmar i enlighet med av samtliga medlemmar undertecknad separat
regressförbindelse.
Medlem är skyldig att följa styrelsens beslut och ska vid anfordran lämna information om sin
ekonomiska situation och andra uppgifter som behövs för föreningens företags bedömning av
medlemmen.
Utöver vad som här angivits har medlem de rättigheter och skyldigheter som framgår av
stadgarna i övrigt och vid var tid gällande avtal mellan föreningens medlemmar och
föreningens företag samt som följer av gällande lag och författning.
Utträde och uteslutning
Medlem har rätt att säga upp sig till utträde ur föreningen. Uppsägning ska vara skriftlig.
Uppsägning för utträde får göras tidigast två år från inträdet i föreningen.
Avgång ur föreningen sker vid utgången av det räkenskapsår som slutar näst efter sex
månader sedan medlemmen har sagt upp sig till utträde, såvida inte tvingande reglering i vid
var tid gällande lag om ekonomiska föreningar föranleder rätt till tidigare avgång ur
föreningen.
Medlem som väsentligen åsidosätter sina skyldigheter gentemot föreningen eller föreningens
företag, eller på annat sätt väsentligen motverkar föreningens intressen får efter beslut av
föreningsstämman uteslutas.
Medlems ansvar för föreningens företags samtliga förpliktelser enligt separat tecknad
borgensförbindelse ska efter utträde eller uteslutning fortgå och därvid vara begränsat till
sådana förpliktelser som existerade vid medlemmens avgång ur föreningen.
§ 4 Offentlighet
Allmänhetens rätt att ta del av handlingar
Allmänheten ska ha rätt att ta del av handlingar hos föreningen och föreningens företag i den
utsträckning som gäller för allmänna handlingars offentlighet.
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Ny lydelse

§ 5 Medlemsinsatser
5.1 Allmänt
Medlem ska delta i föreningen med obligatorisk
medlemsinsats som beräknas på det sätt som anges nedan.
Medlemsinsatser erläggs eller tillgodoförs i följande
former:
1. Insats vid inträde som medlem,
2. Årlig insatsskyldighet,
3. Insats för befolkningsökning,
4. Insats för föreningens regelefterlevnad,
5. Insatsemission och
6. Annan betalning av insats.
Kapital som tillskjuts i andra former än 1-6 får inte
tillgodoräknas som medlemsinsats.
Medlem får delta med insats utöver den obligatoriska
insatsen. Sådan överinsats regleras i § 6.

§ 5 Medlemsinsatser
5.1 Allmänt
Medlem ska delta i föreningen med obligatorisk
medlemsinsats som beräknas på det sätt som anges nedan.
Medlemsinsatser erläggs eller tillgodoförs i följande
former:
1. Insats vid inträde som medlem,
2. Årlig insatsskyldighet,
3. Insats för befolkningsökning,
4. Insats för föreningens regelefterlevnad,
5. Insatsemission och
6. Annan betalning av insats.
Kapital som tillskjuts i andra former än 1-6 får inte
tillgodoräknas som medlemsinsats.
Medlem får enligt bestämmelserna i § 6 delta med insats
utöver den obligatoriska insatsen (överinsats).

5.2 Beräkning av den obligatoriska medlemsinsatsens
storlek och dess erläggande
Den lägsta nivån på insats bestäms av styrelsen och ska
inte överstiga 200 kronor per invånare för primärkommun,
med eventuell justering enligt § 5.9.
Senast vid 2018 års ingång ska alla medlemmar ha
erlagt/tillgodoförts en medlemsinsats som lägst uppgår till
200 kronor per invånare för en primärkommun, med
eventuell justering enligt § 5.9.
Obligatorisk medlemsinsats upp till och med 900 kronor
per invånare för en primärkommun med eventuell
justering enligt § 5.9 utgör basinsats. Insats som överstiger
detta belopp per invånare, upp till och med den högsta
insats som en medlem är skyldig att delta med, utgör
tilläggsinsats.

5.2 Beräkning av den obligatoriska medlemsinsatsens
storlek och dess erläggande
Beräkningen av den obligatoriska medlemsinsatsens
storlek ska ha sin utgångspunkt i föreningens beräknade
kapitalbehov under kapitaliseringsperioder om fyra (4) år.
Föreningsstämman ska, efter förslag från styrelsen,
fastställa dokumentet ”Plan för Kommuninvests
kapitaluppbyggnad” i vilket beloppen för obligatoriska
medlemsinsatser under kommande kapitaliseringsperiod
ska anges. Fastställd Plan för Kommuninvests
kapitaluppbyggnad ska gälla för kapitaliseringsperiod som
inleds från närmaste årsskifte efter föreningsstämmans
fastställelse av dokumentet.
Den obligatoriska insatsen för medlem som är
primärkommun ska utgöras av de belopp som vid var tid
har fastställts av föreningsstämman i Plan för
Kommuninvests kapitaluppbyggnad, med eventuell
justering enligt § 5.9.
Den obligatoriska insatsen för medlem som är region ska
utgöras av en femtedel av de belopp som vid var tid har
fastställts av föreningsstämman för primärkommun i Plan
för Kommuninvest kapitaluppbyggnad, med skillnad i
beräkning som kan följa av § 5.9.
Samtliga medlemmar ska ha erlagt/tillgodoförts en
obligatorisk medlemsinsats som uppgår till de belopp som

Den högsta insats som medlem är skyldig att delta med i
föreningen ska vara 1 800 kronor per invånare för
primärkommun, med eventuell justering enligt § 5.9.
Landsting/regionkommun ska delta i föreningen med en
femtedel av den lägsta och högsta nivån som styrelsen
fastställer för primärkommuner, med beaktande av
skillnad i beräkning som kan följa av § 5.9.
En medlems högsta och lägsta obligatoriska insatskapital
beräknas enligt följande:
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För en primärkommun beräknas det lägsta och det högsta
insatskapitalet genom att multiplicera de belopp som
fastställts av styrelsen som lägsta respektive högsta belopp
per invånare med antalet invånare i kommunen, räknat vid
beräkningsårets början. För landsting/regionkommun ska
det insatsbeloppet högst fastställas till en femtedel av vad
som gäller för primärkommun, med beaktande av skillnad
i beräkning som kan följa av § 5.9.
Styrelsen får besluta att tillämpa lägre insatsbelopp per
invånare då invånarantalet överstiger de gränser som
anges i § 5.9.
Den samlade obligatoriska insatsens delar
erläggs/tillgodoförs vid olika tidpunkter. Första gången
vid inträdet som medlem samt därefter på det sätt som
anges för var och en av de former som föreningen
använder.
Har medlem erlagt eller tillgodoförts insatsbelopp som
överstiger det högsta insatsbelopp som medlemmen är
skyldig att delta med, överförs det överskjutande beloppet
till överinsatser.
5.3 Betalning av insats vid inträde som medlem
Vid inträde ska medlem kontant betala det lägsta
obligatoriska insatsbeloppet som fastställts av styrelsen
enligt § 5.2 ovan.
En medlems insatskapital vid inträdet beräknas enligt
följande:
Ett insatsbelopp per invånare i primärkommun ska årligen
fastställas av styrelsen. Det får inte vara högre än 200
kronor. För landsting/regionkommun ska insatsbeloppet
vid inträde högst fastställas till en femtedel av vad som
gäller för primärkommun.
Insatsen vid inträde ska uppgå till av styrelsen fastställt
insatsbelopp per invånare multiplicerat med antalet
invånare i primärkommunen eller
landstinget/regionkommunen, räknat vid inträdesårets
början.
Styrelsen får besluta om att tillämpa lägre insatsbelopp per
invånare då invånarantalet överstiger de gränser som
anges i § 5.9.

anges i Plan för Kommuninvests kapitaluppbyggnad
senast vid utgången av respektive däri angivet år.
Styrelsen kan, efter ansökan, bevilja en medlem anstånd
med att erlägga fastställd insats i enlighet med Plan för
Kommuninvests kapitaluppbyggnad. Anståndet kan endast
avse en kapitaliseringsperiod.
Styrelsen kan, om behov inte föreligger, besluta om lägre
belopp på den obligatoriska medlemsinsatsen än de belopp
som anges i Plan för Kommuninvests kapitaluppbyggnad
för ett angivet år.
Den obligatoriska insats som medlem är skyldig att delta
med i föreningen ska vara lägst 900 och högst 1 800
kronor per invånare för primärkommun, med eventuell
justering enligt § 5.9.
Den obligatoriska insats som region ska delta med i
föreningen ska utgöras av en femtedel av det lägsta och
det högsta lägsta och högsta beloppet som gäller för
primärkommuner, med beaktande av skillnad i beräkning
som kan följa av § 5.9.
För en primärkommun beräknas och fastställs det årliga
beloppet för den obligatoriska insatsen genom att
multiplicera det i Plan för Kommuninvests
kapitaluppbyggnad fastställda beloppet med antalet
invånare i kommunen, räknat vid beräkningsårets början.
För region beräknas beloppet för den årliga obligatoriska
insatsen till en femtedel av vad som gäller för
primärkommun, med beaktande av skillnad i beräkning
som kan följa av § 5.9.
Har medlem erlagt eller tillgodoförts insatsbelopp som
överstiger det högsta insatsbelopp som medlemmen är
skyldig att delta med, överförs det överskjutande beloppet
till överinsatser.
5.3 Betalning av insats vid inträde som medlem
Vid inträde som medlem i föreningen ska medlem kontant
betala det obligatoriska insatsbeloppet som fastställts av
föreningsstämman i Plan för Kommuninvests
kapitaluppbyggnad enligt § 5.2 ovan.
Styrelsen får besluta om att tillämpa lägre insatsbelopp per
invånare då invånarantalet överstiger de gränser som
anges i § 5.9.
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5.4 Årlig insatsskyldighet
Medlem skall, om stämman så beslutar, delta i föreningen
med en årlig insats. På förslag från styrelsen fastställer
stämman storleken på medlemmarnas årliga
insatsskyldighet uttryckt i ett procenttal av den vid
stämman beslutade överskottsutdelningen i form av
insatsränta och/eller återbäring enligt § 18.
Stämman får besluta om olika procenttal för olika former
av överskottsutdelning. Den årliga insatsskyldigheten får
dock inte överstiga 100 procent av den beslutade
överskottsutdelningen i form av ränta och/eller återbäring.

5.4 Årlig insatsskyldighet
Medlem ska, om föreningsstämman så beslutar, delta i
föreningen med en årlig insats. På förslag från styrelsen
fastställer föreningsstämman storleken på medlemmarnas
årliga insatsskyldighet uttryckt i ett procenttal av den vid
föreningsstämman beslutade överskottsutdelningen i form
av insatsränta och/eller återbäring enligt § 18.

Har medlem senast vid utgången av året före stämmans
beslut om årsinsats erlagt/tillgodoförts medlemsinsats som
sammanlagt uppgår till hälften, tre fjärdedelar eller det
högsta av för medlemmen fastställt obligatoriskt
basinsatsbelopp ska den årliga insatsen för medlemmen
reduceras enligt följande:
Andel av den
högsta
basinsatsbelopp
som erlagts

Reducering av den
årliga insatsen med

< 50 %

0%

50 % - < 75 %

50 %

75 % - < 100 %

75 %

100 % -

100 %

Den årliga insatsen förfaller till betalning en månad efter
beslut fattats av stämman eller den senare tidpunkt som
stämman beslutar och ska betalas kontant.
5.5 Annan betalning av insats
Styrelsen får besluta att medlem får välja att erlägga en
eller flera särskilda insatser för att helt eller till viss del
fullgöra den obligatoriska medlemsinsatsen.
5.6 Justering vid befolkningsförändring
Från den tidpunkt då medlem uppnått den högsta basinsats
som kan beräknas för medlemmen enligt § 5.2, revideras
insatsen vart tionde år efter styrelsens beslut.

Den årliga obligatoriska insatsen förfaller till betalning en
månad efter att beslut fattats av föreningsstämman eller
den senare tidpunkt som föreningsstämman beslutar och
ska betalas kontant.
5.5 Annan betalning av insats
Styrelsen får besluta att medlem får välja att erlägga en
eller flera särskilda betalningar för att helt eller till viss del
fullgöra den obligatoriska medlemsinsatsen.
5.6 Justering vid befolkningsförändring
Från den tidpunkt då medlem uppnått den kapitalinsats
som kan beräknas för medlemmen enligt § 5.2, revideras
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Medlemmens insatskapital, räknat vid beräkningsårets
början jämförs med den högsta basinsats som kan
beräknas för medlemmen enligt § 5.2 vid användning av
invånarantalet vid beräkningsårets början. Belopp som
överstiger medlemmens högsta bassinsats överförs från
medlemmens insatskapital till överinsatser.

insatsen, med avseende på befolkning, vart tionde år efter
styrelsens beslut.

5.7 Insats för föreningens regelefterlevnad
Om styrelsen befarar, att föreningen eller föreningens
företag, eller den konsoliderade
kapitaltäckningssituationen i föreningens företagsgrupp,
inte kommer att klara lagstadgade krav på minimikapital,
lägsta tillåtna kapitaltäckning eller befarar styrelsen annan
liknande brist får en ordinarie eller extra föreningsstämma
besluta om att medlemmarna ska inbetala en insats för
föreningens regelefterlevnad.
Sådant belopp får högst uppgå till skillnaden mellan
medlemmens redan inbetalda eller tillgodoförda
medlemsinsatser och det belopp som fastställs som högsta
tilläggsinsatsnivån på medlemsinsats enligt § 5.2.
Det av stämman fastställda beloppet skall av
medlemmarna betalas kontant vid anfordran som insats för
föreningens regelefterlevnad.

5.7 Insats för föreningens regelefterlevnad
Om styrelsen befarar, att föreningen eller föreningens
företag, eller den konsoliderade
kapitaltäckningssituationen i föreningens företagsgrupp,
inte kommer att klara lagstadgade krav på minimikapital,
lägsta tillåtna kapitaltäckning eller befarar styrelsen annan
liknande brist får en ordinarie eller extra föreningsstämma
besluta om att medlemmarna ska inbetala en insats för
föreningens regelefterlevnad.
Sådant belopp får högst uppgå till skillnaden mellan
medlemmens redan inbetalda eller tillgodoförda
medlemsinsatser och det belopp som fastställs som högsta
insatsbeloppet på medlemsinsats enligt § 5.2.
Det av föreningsstämman fastställda beloppet ska av
medlemmarna betalas kontant vid anfordran som insats för
föreningens regelefterlevnad.

5.8 Insatsemission
Med de begränsningar som anges i vid var tid gällande lag
om ekonomiska föreningar kan belopp överföras till
medlemsinsatserna genom insatsemission.
Sådan insatsemission fördelas proportionellt i förhållande
till summan av varje medlems inbetalda insatskapital ökat
med medlemmens genom tidigare insatsemissioner
tillgodoförda insatser, varvid vid framtagandet av
beräkningsnyckel för insatsemission justering skall göras
med beaktande av tredje stycket nedan.

5.8 Insatsemission
Med de begränsningar som anges i vid var tid gällande lag
om ekonomiska föreningar kan belopp överföras till
medlemsinsatserna genom insatsemission.
Sådan insatsemission fördelas proportionellt i förhållande
till summan av varje medlems inbetalda insatskapital ökat
med medlemmens genom tidigare insatsemissioner
tillgodoförda insatser, varvid vid framtagandet av
beräkningsnyckel för insatsemission justering ska göras
med beaktande av tredje stycket nedan.

Medlemmens insatskapital, räknat vid beräkningsårets
början jämförs med den högsta basinsats som kan
beräknas för medlemmen enligt § 5.2 vid användning av
invånarantalet vid beräkningsårets början. Belopp som
Belopp som saknas för att basinsatsen ska uppgå till den
överstiger den högsta obligatoriska insatsen för medlem
högsta nivån, förfaller till betalning en månad efter
högsta bassinsats överförs från medlemmens insatskapital
styrelsens beslut och skall av medlemmen betalas kontant till överinsatser.
som insats för befolkningsökning.
Har föreningsstämman med stöd av § 5.7 fastställt att
Har stämman med stöd av § 5.7 fastställt att medlemmarna medlemmarna ska inbetala en insats för föreningens
ska inbetala en insats för föreningens regelefterlevnad som regelefterlevnad som överstiger det för det aktuella året
överstiger den högsta basinsatsen, ska revidering av
beslutade insatsbeloppet ska revidering av insatsen för
insatsen för befolkningsförändring i stället ske vart tionde befolkningsförändring i stället ske vart tionde år efter
år efter verkställigheten av stämmans beslut.
verkställigheten av föreningsstämmans beslut.
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Medlem äger inte rätt att få del av insatsemission som
beslutas samma räkenskapsår som medlem inträder i
föreningen. Insatsemission som beslutas räkenskapsåret
efter det räkenskapsår som medlemmen inträdde i
föreningen ska medlemmen tillgodoräknas med en
tolftedel (1/12) för varje månad som denne varit medlem
under inträdesåret. Den månad varunder medlemskapet
beviljades räknas som hel månad. Vid utträde eller
uteslutning ur föreningen tillgodoräknas den utträdande
eller uteslutna medlemmen insatsemission som beslutas
senast samman dag som utträdet eller uteslutningen.
Belopp som överförts till medlemsinsatserna genom
insatsemissionen får endast utbetalas till medlem vid
dennes avgång ur föreningen till följd av dennes utträde
eller uteslutning i den ordning som anges i § 5.10.
Överlåtelse av andelsrätt som avser insatser som har
tillgodoförts medlemmen genom en insatsemission till
någon annan är inte tillåten.

Medlem äger inte rätt att få del av insatsemission som
beslutas samma räkenskapsår som medlem inträder i
föreningen. Insatsemission som beslutas räkenskapsåret
efter det räkenskapsår som medlemmen inträdde i
föreningen ska medlemmen tillgodoräknas med en
tolftedel (1/12) för varje månad som denne varit medlem
under inträdesåret. Den månad varunder medlemskapet
beviljades räknas som hel månad. Vid utträde eller
uteslutning ur föreningen tillgodoräknas den utträdande
eller uteslutna medlemmen insatsemission som beslutas
senast samman dag som utträdet eller uteslutningen.
Belopp som överförts till medlemsinsatserna genom
insatsemissionen får endast utbetalas till medlem vid
dennes avgång ur föreningen till följd av dennes utträde
eller uteslutning i den ordning som anges i § 5.10.
Överlåtelse av andelsrätt som avser insatser som har
tillgodoförts medlemmen genom en insatsemission till
någon annan är inte tillåten.

5.9 Reducering av insatsbelopp per invånare i vissa fall
Om antalet invånare i en primärkommun överstiger 90 000
eller i ett landsting/regionkommun överstiger 200 000, får
styrelsen, för invånarantal som överstiger denna gräns,
fastställa att insatsbeloppet per invånare, som skall ligga
till grund för beräkningen av insatskapitalet, ska vara lägre
än fastställt högsta insatsbelopp enligt § 5.2, fastställt
lägsta insatsbelopp enligt § 5.2 eller fastställt insatsbelopp
vid inträde enligt § 5.3.

5.9 Reducering av insatsbelopp per invånare i vissa fall
Om antalet invånare i en primärkommun överstiger 90 000
eller i en region överstiger 200 000, får styrelsen, för
invånarantal som överstiger denna gräns, fastställa att
insatsbeloppet per invånare, som ska ligga till grund för
beräkningen av insatskapitalet, ska vara lägre än fastställt
högsta insatsbelopp enligt § 5.2, fastställt lägsta
insatsbelopp enligt § 5.2 eller fastställt insatsbelopp vid
inträde enligt § 5.3.

5.10 Återbetalning av insats
Medlem som utträder eller utesluts ur föreningen skall få
ut sitt inbetalda och genom insatsemission tillgodoförda
insatskapital. Utbetalning av insatskapital skall ske sex
månader efter avgången.
Utbetalning av insatser får dock ske endast i den mån
föreningens behållna tillgångar enligt den vid tidpunkten
för avgången uppgjorda balansräkningen därtill förslår
utan ianspråktagande av reservfond eller
uppskrivningsfond och att det kan ske utan åsidosättande
av övriga medlemmars lika rätt.
Därutöver förutsätter en sådan utbetalning att den enligt
styrelsens bedömning är möjlig att genomföra utan att i
något väsentligt avseende negativt påverka
kapitaltäckningssituationen i föreningens företagsgrupp
eller i föreningens företag eller medföra annan liknande
brist.

5.10 Återbetalning av insats
Medlem som utträder eller utesluts ur föreningen skall få
ut sitt inbetalda och genom insatsemission tillgodoförda
insatskapital. Utbetalning av insatskapital ska ske sex
månader efter avgången.
Utbetalning av insatser får dock ske endast i den mån
föreningens behållna tillgångar enligt den vid tidpunkten
för avgången uppgjorda balansräkningen därtill förslår
utan ianspråktagande av reservfond eller
uppskrivningsfond och att det kan ske utan åsidosättande
av övriga medlemmars lika rätt.
Därutöver förutsätter en sådan utbetalning att den enligt
styrelsens bedömning är möjlig att genomföra utan att i
något väsentligt avseende negativt påverka
kapitaltäckningssituationen i föreningens företagsgrupp
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Vid återbetalning äger föreningen avräkna det belopp som
erfordras för reglering av förfallna motfordringar från
föreningen respektive fordringar från föreningens företag.

eller i föreningens företag eller medföra annan liknande
brist.
Vid återbetalning äger föreningen avräkna det belopp som
erfordras för reglering av förfallna motfordringar från
föreningen respektive fordringar från föreningens företag.

5.11 Medlems ansvar för föreningens förbindelser
För föreningens förbindelser ansvarar medlem med sina
insatser och förfallna men ej betalda insatser och i övrigt
enligt vad som framgår av separat tecknad
borgensförbindelse för föreningens företags samtliga
förpliktelser.

5.11 Medlems ansvar för föreningens förbindelser
För föreningens förbindelser ansvarar medlem med sina
insatser och förfallna men ej betalda insatser och i övrigt
enligt vad som framgår av separat tecknad
borgensförbindelse för föreningens företags samtliga
förpliktelser.

§ 6 Överinsats
Styrelsen får besluta att medlemmarna får tillskjuta föreningen kapital i form överinsatser.
Överinsats inräknas inte i den obligatoriska medlemsinsatsen. För överinsatserna gäller i
övrigt vad föreningslagen och annan tillämplig lag föreskriver och styrelsen beslutar.
Överinsatser kan också uppkomma genom att medlem på annat sätt deltar med större insats så
som anges i § 5.2 samt vid justering enligt § 5.6.
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Medlem har rätt att begära återbetalning av hela eller delar av överinsatsen. Återbetalning
sker fem år efter skriftlig uppsägning av överinsatsen eller den tidigare tidpunkt som styrelsen
beslutar och endast i den mån föreningens behållna tillgångar vid betalningstidpunkten enligt
balans-räkningen därtill förslår utan ianspråktagande av reservfond eller uppskrivningsfond
och det kan ske utan åsidosättande av övriga medlemmars lika rätt.
Därutöver förutsätter en sådan utbetalning att den enligt styrelsens bedömning är möjlig att
genomföra utan att i något väsentligt avseende negativt påverka kapitaltäckningssituationen i
föreningens företagsgrupp eller i föreningens företag eller medföra annan liknande brist.
Om en medlem begär det, får styrelsen besluta att hela eller delar av överinsatsen ska
överföras till tilläggsinsats i enlighet med § 5.5. Styrelsen får även besluta ianspråkta
överinsats till högst det belopp som medlem genom föreningsstämmans beslut enligt § 5.7 ska
betala som insats för föreningens regelefterlevnad.
Överlåtelse av överinsats är inte tillåten.
§ 7 Förlagsinsatser
Styrelsen kan besluta att kapital får tillskjutas genom tidsbestämda eller eviga särskilda
insatser (förlagsinsatser). Efter godkännande av styrelsen, får även andra än medlemmar göra
sådant tillskott.
De rättigheter som är förenade med förlagsinsatserna (förlagsandelar) får överlåtas till
medlemmar eller efter godkännande av styrelsen till andra än medlemmar. Förvärv av
förlagsandel i strid häremot är ogiltigt.
Varje förlagsinsats medför företrädesrätt till årlig utdelning från det belopp som enligt den för
räkenskapsåret fastställda balansräkningen står till föreningsstämmans förfogande sedan
avdrag skett för vad som åtgår till täckande av möjligen förefintlig förlust från föregående år
och till reservfonden avsatts vad som enligt lag måste minst föras dit.
Företrädesrätten gäller framför såväl återbäring, oavsett om dessa inräknats i årvinsten eller
ej, som insatsränta och övriga ändamål vartill angivna medel får användas.
Förekommer förlagsinsatser ska föreningsstämman årligen besluta att, i den utsträckning de
för ändamålet tillgängliga medlen enligt föreningslagen förslår därtill, utdelning ska utgå på
förlagsinsatserna enligt vad som framgår av förlagsandelsbevisen inom det högsta beloppet
som får tillämpas.
Beslutad utdelning på förlagsinsatser förfaller till betalning inom två veckor från det beslutet
därom fattats.
Beslut får fattas om betalning av sista årets/återstående utdelning vid inlösen av förlagsinsats.
Styrelsen äger besluta vem som ska få tillskjuta förlagsinsats och med vilket belopp samt de
villkor som utöver vad som ovan sägs ska i varje särskilt fall iakttas.
§ 8 Bevis om insats och förlagsandel
Föreningen ska utfärda ett bevis om det inbetalda insatskapitalet till medlem samt om
medlems del i föreningens insatsemission.
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Föreningen ska vidare utfärda förlagsandelsbevis eller om styrelsen så beslutar, låta registrera
förlagsandelar hos en central värdepappersförvaltare i enlighet med vid var tid gällande lag
om ekonomiska föreningar.
§ 9 Besluts- och kontrollorgan
Kommuninvests besluts- och kontrollorgan
Föreningens besluts- och kontrollorgan är:
1. Föreningsstämman
2. Styrelsen
3. Verkställande direktören
4. Revisorerna
För beredning av föreningsstämmans beslut i tillsättandefrågor finns:
5. Valberedningen i föreningen
Ingen får samtidigt inneha mer än ett av uppdragen i 2, 3, 4 och 5.
Anställda i föreningen eller föreningens företag är inte valbara till uppdrag i 2, 4 och 5.
§ 10 Föreningsstämma
Medlemmarnas rätt att besluta om föreningens angelägenheter utövas på föreningsstämman.
Varje medlem har en röst.
Varje medlem ska utse ett ombud och, för ombuds frånvaro ersättare för ombudet, för att
företräda medlemmen vid föreningsstämma.
Ordinarie föreningsstämma ska hållas en gång om året senast under april månad.
På ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden förekomma:
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Fastställande av dagordning
6. Information om Kommuninvests – innefattande föreningens företag – verksamhet,
ekonomi och framtidsplaner
7. Fastställande av ägardirektiv avseende föreningens företag
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för föreningen och koncernen
9. Beslut avseende föreningen och koncernen om (i) fastställelse av resultat- och
balansräkning, (ii) om dispositioner beträffande föreningens och koncernens vinst eller
förlust enligt de fastställda balansräkenskaperna, samt (iii) om ansvarsfrihet åt
styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen, valberedningen i föreningen och revisorerna
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11. Val av styrelse och av styrelsens ordförande samt vice ordförande
12. Val, i förekommande fall, av revisorer och av revisorssuppleanter
13. Vart fjärde år räknat från och med ordinarie föreningsstämma 2020, fastställande av
Plan för Kommuninvests kapitaluppbyggnad för kommande fyraårsperiod
14. Val av valberedning och av ordförande samt vice ordförande i valberedningen i
föreningen
15. Val av representanter till bolagsstämmorna i föreningens företag
16. Beslut om plats för nästa stämma
17. Fastställande av arbetsordning för valberedningen i föreningen och arbetsordning för
valberedningen i föreningens företag eller i förekommande fall, annat föreningsorgan
vars arbetsordning ska behandlas av stämman
18. Förslag från styrelsen
19. Motioner
20. Annat ärende som ankommer på stämman enligt vid var tid gällande lag om
ekonomiska föreningar eller stadgarna.
Extra föreningsstämma
Extra föreningsstämma ska hållas när styrelsen finner skäl till det. Sådan föreningsstämma ska
även hållas när det för uppgivet ändamål skriftligen begärs av en revisor eller minst en tiondel
av föreningens medlemmar. Kallelse ska utfärdas inom fjorton (14) dagar från den dag då
sådan begäran kom till föreningen.
Röstning
Röstning sker öppet. Val sker med sluten omröstning, om någon begär det. Vid lika röstetal
har ordföranden utslagsröst utom vid val, då utgången bestäms genom lottning.
Styrelsens deltagande
Styrelseledamöter ska närvara vid stämmomöten samt har yttrande- och förslagsrätt.
Person som föreslagits för inval till styrelsen får närvara vid föreningsstämma där fråga om
val av personen ska förekomma.
Kallelser och andra meddelanden
Kallelse till föreningsstämma utfärdas av styrelsen. Kallelsen sker genom brev till föreningens
medlemmar. Kallelse till föreningsstämma ska utfärdas tidigast fyra (4) veckor före stämman.
Kallelse ska utfärdas senast två (2) veckor före ordinarie föreningsstämma och extra
föreningsstämma.
Andra meddelanden till föreningens medlemmar ska också ske genom brev
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Utomståendes närvaro vid föreningsstämman
Envar som inte är medlem har rätt att närvara vid förhandlingarna vid föreningsstämman.
Styrelsen äger besluta om att denna rätt att närvara vid förhandlingarna inte ska tillåtas.
§ 11 Styrelse
Tillsättning m.m.
Förslag till styrelsens sammansättning ska beredas i valberedningen, varvid resultatet av de
allmänna valen i medlemskommunerna ska beaktas i enlighet med riktlinjer som närmare ska
framgå av arbetsordningen för valberedningen, som även ska innehålla uppgift om vad som i
övrigt ska beaktas då förslag till styrelse bereds.
Styrelsen ska bestå av lägst fem (5) och högst femton (15) styrelseledamöter med lägst 5 och
högst 15 suppleanter. Styrelseledamöter och suppleanter väljs årligen på ordinarie föreningsstämma för tiden intill slutet av nästa ordinarie föreningsstämma. Ordinarie föreningsstämma
ska även utse ordförande och vice ordförande i styrelsen, bland valda styrelseledamöter samt
fastställa i vilken ordning suppleant ska tjänstgöra om en styrelseledamot är förhindrad att
inställa sig till ett styrelsesammanträde eller delta vid behandling av visst ärende.
Till styrelseledamot eller suppleant kan väljas person som är förtroendevald hos medlem.
Förtroendevald är den som valts till sådant uppdrag som anges i 4 kap 1 § Kommunallagen
(1991:900), i dess nuvarande eller senare ändrad lydelse. Om föreningsstämman beslutar kan
dock även annan person i särskilda fall väljas till styrelseledamot eller suppleant.
En ledamots uppdrag som styrelseledamot gäller intill slutet av nästa års ordinarie
föreningsstämma, såvida inte uppdraget upphör i förtid till följd av beslut på extra
föreningsstämma eller genom eget utträde efter begäran om avgång till styrelsen.
Styrelsens uppgifter och beslutsförhet
Styrelsen svarar för föreningens organisation och förvaltningen av föreningens
angelägenheter. I huvudsak ska styrelsen avgöra ärenden av principiell art eller av större
ekonomisk betydelse.
Styrelsen ska fortlöpande bedöma föreningens och koncernens ekonomiska situation.
Styrelsen ska se till att föreningens organisation är utformad så att bokföringen,
medelsförvaltningen och föreningens ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett
betryggande sätt. Har vissa uppgifter delegerats, ska styrelsen handla med omsorg och
fortlöpande kontrollera om delegationen kan upprätthållas.
Styrelsen svarar för föreningens organisation och förvaltningen av föreningens angelägenheter. I huvudsak ska styrelsen avgöra ärenden av principiell art eller av större ekonomisk
betydelse. Styrelsen ska se till att organisationen beträffande bokföringen och medelsförvaltningen även innefattar en tillfredställande kontroll.
Styrelsen ska fastställa en årlig sammanträdesplan innehållande minst två styrelsemöten per
år. I övrigt äger styrelsens ordförande, en styrelseledamot samt verkställande direktören rätt
att begära att styrelsen sammankallas.
Styrelsen ska årligen fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete.
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Föreningens firma tecknas av styrelsen och av den eller dem som styrelsen utser.
Verkställande direktören har rätt att teckna föreningens firma enligt vid var tid gällande lag
om ekonomiska föreningar.
Samtliga styrelseledamöter ska kallas till sammanträde. Styrelsen är beslutför då fler än
hälften av hela antalet styrelseledamöter är närvarande. Den mening för vilken mer än hälften
av de närvarande röstar gäller som styrelsens beslut. Vid lika röstetal har ordföranden
utslagsröst utom vid val då utgången bestäms genom lottning.
Styrelsen ska årligen för framläggande på föreningsstämman ta fram förslag till ägardirektiv
avseende utövandet av föreningens ägande i föreningens företag. Förslaget till ägardirektiv
ska ange mål och riktlinjer för verksamhetens bedrivande.
Styrelsen ska årligen bereda förslag till valberedning i föreningen.
Styrelsen ska utse en valberedning för föreningens företag och utse en ordförande i denna
beredning samt kan utse delegationer, utskott, beredningar eller andra organ som behövs för
verksamheten.
Ordinarie föreningsstämma ska fastställa en arbetsordning för arbetet i valberedningen för
föreningens företag.
Särskilt om suppleanter
Styrelsens suppleanter ska på samma vis som styrelsens ledamöter kallas till styrelsens
samtliga sammanträden. Suppleant har såväl närvaro- som yttranderätt vid styrelsens
sammanträden.
Ordinarie föreningsstämman beslutar i vilken ordning suppleanter träder in i styrelseledamots
ställe vid dennes frånvaro från styrelsesammanträden. Till underlag för föreningsstämmans
beslut ska valberedningen lägga fram förslag om ordningen för suppleanternas inträde vid
styrelseledamots frånvaro.
§ 12 Verkställande direktör
Styrelsen ska utse en verkställande direktör. Styrelsen ska årligen fastställa en instruktion för
verkställande direktören. Styrelsen utövar tillsyn över verkställande direktörens förvaltning.
Verkställande direktören ska handha den löpande förvaltningen av föreningen i enlighet med
de riktlinjer och anvisningar som styrelsen meddelar samt sörja för att föreningens bokföring
fullgörs i överensstämmelse med lag och att medelsförvaltningen sköts på ett betryggande
sätt.
Verkställande direktören får, utan styrelsens bemyndigande, i brådskande fall företa åtgärder
som med hänsyn till arten och omfattningen av bolagets verksamhet är av stor betydelse eller
osedvanlig beskaffenhet, under förutsättning att styrelsens beslut inte kan avvaktas utan
väsentlig olägenhet för föreningens verksamhet.
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§ 13 Revisorer
Val av revisorer
Ordinarie föreningsstämma ska utse dels en auktoriserad revisor, eller ett registrerat
revisionsbolag, dels två lekmannarevisorer.
Auktoriserad revisor
Ordinarie föreningsstämma ska utse en revisor och får utse en revisorssuppleant för tiden intill
slutet av den ordinarie föreningsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter
revisorsvalet. Om samma revisor ska utses på nytt i anslutning till att tiden enligt ovan löper
ut, får föreningsstämman bestämma att uppdraget ska gälla till slutet av den ordinarie
föreningsstämma som hålls under det tredje räkenskapsåret efter revisorsvalet.
Revisor jämte suppleant ska vara auktoriserad. Även registrerat revisionsbolag får utses till
revisor, varvid huvudansvarig revisor ska vara auktoriserad revisor. Inför ordinarie
föreningsstämma, vid vilken beslut om val av auktoriserad revisor eller registrerat
revisionsbolag ska fattas, ska lekmannarevisorerna lämna förslag till auktoriserad revisor eller
registrerat revisionsbolag med huvudansvarig revisor.
Lekmannarevisorer
Ordinarie föreningsstämma ska utse två lekmannarevisorer för tiden intill slutet av den
ordinarie föreningsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter valet av
lekmannarevisorer. Inför ordinarie föreningsstämma, vid vilken beslut om val av
lekmannarevisorer ska fattas, ska valberedningen i enlighet med § 14 lämna förslag till
lekmannarevisorer.
Den som utses till lekmannarevisor ska vara eller ha varit förtroendevald hos medlem och ha
särskild insikt i och erfarenhet av revision, ekonomi- och/eller finansiell verksamhet i
offentlig sektor.
Lekmannarevisor ska särskilt granska om verksamheten inom den ekonomiska föreningen
sköts på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredställande sätt samt om verksamheten
bedrivs i enlighet med kommunalrättsliga regler och lagen om ekonomiska föreningar.
principer för kommunal verksamhet i företagsform.
Föreningsstämman ska fastställa en arbetsordning med föreskrifter för lekmannarevisorernas
arbete.
§ 14 Valberedning
Valberedningen är föreningsstämmans organ för beredning av stämmans beslut i
tillsättandefrågor med syfte att skapa ett bra underlag för stämmans behandling av dessa
ärenden. Som anges under § 10 ska på ordinarie föreningsstämma årligen väljas valberedning
för tiden intill slutet av nästa ordinarie föreningsstämma. Valberedningen ska bestå av minst
fem (5) och högst sju (7) åtta (8) ledamöter. Vid ordinarie föreningsstämma utses även
ordförande samt vice ordförande i valberedningen.
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Styrelsen ska inför ordinarie föreningsstämma lämna förslag till ledamöter i valberedningen
samt förslag till ordförande samt vice ordförande. Ledamot i valberedningen får inte samtidigt
vara ledamot eller suppleant i annat förenings- eller dotterföretagsorgan.
Till ledamot kan väljas person som är förtroendevald hos medlem. Förtroendevald är den som
valts till sådant uppdrag som anges i 4 kap 1 § Kommunallagen (1991:900), i dess nuvarande
eller senare ändrad lydelse. Om föreningsstämman beslutar kan även annan person i särskilda
fall väljas till ledamot.
Valberedningen har följande uppgifter:
•

att bereda förslag till styrelse, styrelsens ordförande och vice ordförande samt
ordförande och justerare vid ordinarie föreningsstämma

•

att bereda förslag till arvoden och andra ersättningar

•

att i förekommande fall bereda förslag till lekmannarevisorer

•

att bereda sådana övriga frågor som föreningsstämman beslutat

Ordinarie föreningsstämma ska fastställa en arbetsordning för valberedningens arbete.
För beredning av årsstämmornas beslut i tillsättandefrågor i föreningens företag ska det finnas
en särskild valberedning utsedd av föreningsstyrelsen.
§ 15 Grunder för beräkning av förräntning av insatskapital och återbäring
Ränta på insatskapital beräknas på summan av inbetalt insatskapital.
Återbäringen beräknas på respektive medlems affärsvolym i föreningen eller i av föreningen
hel- eller delägt företag. I medlems affärsvolym ska också inräknas motsvarande affärsvolym
som är hänförlig till bolag, stiftelse och kommunalförbund för vilken medlemmen tecknat
borgen.
Med affärsvolym avses ett ekonomiskt mått som avspeglar hur medlemmarna under
räkenskapsåret utnyttjat tjänster och annan service, baserat på lånevolym, erlagd ränta,
ersättning eller annan sådan grund.
Ny medlem är för första gången berättigad till att ta del av överskott genom ränta på
insatskapital eller återbäring baserat på affärsvolym genom det beslut som fattas av den
ordinarie föreningsstämman året efter inträdesåret.
§ 16 Föreningens upplösning
Föreningen ska träda i likvidation om likvidationsplikt föreligger enligt vid var tid gällande
lag om ekonomiska föreningar eller om det på föreningsstämman beslutas om frivillig
likvidation.
Efter att föreningens verksamhet avvecklats och dess skulder täckts, ska behållningen fördelas
mellan medlemmarna i förhållande till respektive medlems medlemsinsats varvid även
insatsemissioner ska beaktas.
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§ 17 Tvister
Skulle mellan föreningen och styrelsen, styrelseledamot, verkställande direktör eller medlem
uppkomna tvist, ska den avgöras i den ordning lagen om skiljeförfarande stadgar. Detsamma
gäller tvist mellan föreningen och före detta medlem, om tvisten gäller medlemskapet eller
frågor som hänger samman med medlemskapet.
§ 18 Årsredovisning och fördelning av överskott
Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår ska vara kalenderår.
Fördelning av överskott
Fritt eget kapital får, sedan i lag föreskriven avsättning skett till reservfonden, disponeras av
föreningsstämman enligt följande.
1. Utdelas som förlagsinsatsutdelning enligt § 7.
Vad som därefter återstår ska
2. Utdelas som insatsränta på medlemsinsatser enligt § 15, och/eller
3. Fördelas mellan medlemmarna i form av återbäring baserad på respektive medlems
affärsvolym enligt § 15, och/eller
4. Fördelas mellan medlemmarna som insatsemission enligt § 5.8.
Överskott som inte av föreningsstämman fördelats enligt punkterna 1till 4 ska balanseras i ny
räkning.
§ 19 Motioner
Medlem i föreningen kan begära att ett visst ärende ska tas upp vid ordinarie
föreningsstämma. Det sker genom skriftlig motion till styrelsen senast den 31 januari samma
år som föreningsstämman hålls.
Styrelsen ska lägga fram motionen med yttrande till föreningsstämman.
§ 20 Stadgeändring
Stadgeändring beslutas av föreningsstämman i den ordning som vid var tid gällande lag om
ekonomiska föreningar föreskriver.
§ 21 Övergångsbestämmelse
§§ 5.2, 5.3 och 5.6 träder i kraft 2021-01-01. Fram till 2020-12-31 gäller §§ 5.2, 5.3 och 5.6 i
sin nuvarande utformning.
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Bilaga 3
2020-03-26
Kommuninvest Ekonomisk förening
Föreningsstämman

Plan för Kommuninvests kapitaluppbyggnad
Bakgrund
Vid föreningsstämman ska Plan för Kommuninvests kapitaluppbyggnad fastställas.
Förslaget
Förslaget till Plan för Kommuninvests kapitaluppbyggnad med riktlinjer och
beslutsregler framgår av bilaga 3. Förslaget är framtaget givet att föreningsstämman
fastställer förslaget till stadgar för Kommuninvest Ekonomisk förening.
Tillsammans med vid var tid gällande lagstiftning och stadgarna, styr Planen och
riktlinjerna hur föreningsstyrelsen och medlemmarna ska agera vid
kapitaluppbyggnaden.
Medlemssamråd
Styrelsens förslag till stadgar, Plan för Kommuninvests kapitaluppbyggnad med
riktlinjer och beslutsregler samt Ägardirektiv har redovisats för medlemmarna vid 2020
års medlemssamråd. Föreslagna förändringar har fått ett brett stöd bland medlemmarna.
Föreningsstyrelsens behandling
Föreningsstyrelsen behandlade frågan vi möte 2020-03-11 och föreslår att
föreningsstämman beslutar enligt förslaget nedan.
Förslag till beslut
Styrelsen förslår att stämman beslutar
att fastställa styrelsens förslag till Plan för Kommuninvests kapitaluppbyggnad med
riktlinjer och rekommendationer samt att lägga densamma till handlingarna.
KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING
Göran Färm
Ordförande

Tomas Werngren
Verkställande direktör

Kommuninvest i Sverige AB (publ). Org nr: 556281-4409. Styrelsens säte: Örebro
Kommuninvest Ekonomisk förening. Org nr: 716453-2074. Styrelsens säte: Örebro
Kommuninvest Fastighets AB. Org nr: 556464-5629. Styrelsens säte: Örebro
Postadress: Box 124, 701 42 Örebro • Besöksadress: Fenixhuset, Drottninggatan 2
Tel: 010-47 08 700 • Fax: 019-12 11 98 • E-post: förnamn.efternamn@kommuninvest.se • Internet: www.kommuninvest.se
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Plan för Kommuninvests kapitaluppbyggnad
med riktlinjer och beslutsordning

Föreningsstämman 2015-04-16 har fastställt riktlinjerna och beslutsordningen i avsnitt 5. Planen har senast fastställts
av styrelsen 2020-03-11. 2019-03-06. Den reviderade planen redovisades för och fastställdes av föreningsstämman
2020-04-16. 2019-04-11.
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Postadress: Box 124, 701 42 Örebro • Besöksadress: Fenixhuset, Drottninggatan 2
Tel: 010-47 08 700 • Fax: 019-12 11 98 • E-post: förnamn.efternamn@kommuninvest.se • Internet: www.kommuninvest.se
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1.
Sammanfattning
Detta dokument benämnt ”Plan för Kommuninvests kapitaluppbyggnad med
riktlinjer och beslutsordning” innehåller styrelsens föreningens plan för
kapitaluppbyggnad under en kapitaliseringsperiod om fyra år med verkan från och med
den 1 januari 2021 (”Kapitaliseringsperioden”). Planen avser att enligt föreningens
stadgar utgöra grund för beräkning av föreningsmedlemmarnas obligatoriska
medlemsinsatser under Kapitaliseringsperiodenenen. samt vissa riktlinjer som
stämmorna beslutet åren 2015 till 2020.
2.
Syfte och bakgrund
Efter finanskrisen som inleddes år 2008, har Kommuninvest Ekonomisk förening
(”Kommuninvest” eller ”Föreningen”) medvetet valt att förstärka bygga upp
Föreningens kapitalbas., så att f Förmågan att klara finansiella störningar har därmed
förbättrats. Detta har varit en naturlig utveckling för oss och övriga aktörer i sektorn
efter finanskrisen.
Sedan vår egen kapitaluppbyggnad inleddes, har Baselkommittén föreslagit en rad
åtgärder och krav i syfte att rusta den finansiella sektorn i syfte att försöka undvika
framtida kriser. Kommitténs förslag har i stora delar omvandlats till bindande lagstiftning genom EU-förordning och direktiv. De nya reglerna har trätt i kraft omedelbart
eller införs efter olika långa övergångstider.
Kommuninvest klarar redan nu de flesta av de nya minimikrav som ställs upp.
Kravet på en viss minsta kapitalstorlek i förhållande till balansräkningens storlek
(Leverage Ratio eller bruttosoliditetsgrad) innebär dock att kapitalets storlek har ökats
väsentligt de senaste åren.
Kommuninvest har under flera år bedrivit ett omfattande påverkansarbete såväl
nationellt som i Europeiska Unionen som har syftat till att få till stånd en reglering som
är anpassad till vår roll och vårt uppdrag från den svenska kommunsektorn.
Europeiska Parlamentet, Rådet och Kommissionen har under våren 2019 beslutat nu,
enligt de uppgifter vi har, kommit överens beslutat om vilka kapitalkrav som ska ställas
på verksamheter som finansierar offentliga investeringar, så kallade offentliga
utvecklingskreditinstitut (public development credit institutions). Kommuninvest ingår i
denna grupp, vilket innebär att bruttosoliditetskravet på EU-nivå och nationell nivå är
anpassat till den verksamhet som Kommuninvest självt och genom bolag
(”Koncernen”) bedriver. Anpassningen sker genom att all utlåning undantas i
beräkningen av bruttoexponeringsbeloppet. När förslagen realiseras kommer dDet
formella kravet på viss lägsta bruttosoliditet är att vara anpassat till den verksamhet vi
bedriver. Då kommer Kommuninvest själv kan nu kunna ta ansvar för att kapital och
verksamhet matchar varandra och själva fatta beslut om hur stort kapital som behövs.
Föreningens styrelse har tidigare uttalat att Kommuninvest ska bygga upp ett kapital
som motsvarar 1,50 procents bruttosoliditetsgrad, räknat på samtliga exponeringar
inklusive utlåningen. Detta krav tas bort i och med fastställandet av detta dokument
samt ändringar i Ägardirektiv. Målet bygger alltså på antagandet att framtida regelverk
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är anpassat för organisationer med ett offentligt uppdrag med lågt risktagande. Den
nationellt ansvariga myndigheten – Finansinspektionen – har utifrån den fastställda EUlagstiftningen lagt fast ett kapitalkrav på Koncernen. Finansinspektionen bedömer att
Koncernen fortsatt har ett behov av att hålla kapital mot risken för alltför låg
bruttosoliditet. Finansinspektionen bedömer att Koncernen har ett kapitalbehov
motsvarande 1,0 procent i bruttosoliditet.
Eftersom den slutliga regelutformningen inte ännu är definitiv genom beslut i
Europeiska Parlamentet, är det styrelsens uppfattning att målsättningen för kapitalets
storlek tillsvidare ska ligga fast. En eventuell revidering av kapitalmålet kan ske.
Kapitalplanen visar att den prognosticerade bruttosoliditetsgraden ligger över 1,5 procent
fram till 2020 med nuvarande basantaganden. Därtill överträffar Koncernen med god
marginal också det förväntade legala bruttosoliditetskravet på 3 procent exklusive utlåning
under samtliga år i prognosperioden (se IKLU för Kommuninvest Ekonomisk Förening).
Vid utgången av 2018 var bruttosoliditeten 1,74 procent då utlåningen inte räknats av och
11,2 procent om utlåningen räknats av.

Denna plan med riktlinjer syftar till att visa hur styrelsen vill verka för att nödvändig
kapitaluppbyggnad ska klaras samt om och när styrelsen i vissa fall ska inhämta
föreningsstämmans godkännande för viss åtgärd i denna process.
Denna plan med riktlinjer kompletterar därigenom den yttre ram för
kapitaluppbyggnaden som stadgarna utgör och preciserar vilka belopp på obligatorisk
medlemsinsats som medlemmarna ansvarar för.
3.
Förutsättningar
Planen för kapitaluppbyggnaden redovisas i avsnitt 4. Den bygger på följande viktigare
förutsättningar.
Den bruttosoliditetsgrad 1 som Koncernen och Bolaget ska uppnå från den 1 januari
2020 är 1,0 procent.
Planen ska av säkerhetsskäl ange hur Kommuninvest kan komma att agera om
kravet på bruttosoliditet för Koncernen blir högre än 1,0 procent eller om andra
regulativa bestämmelser ställer krav på högre på medlemmarna i form av ökade
medlemsinsatser.
De antaganden om framtida tillgångsvärde som beräkningen av bruttosoliditet
bygger på, utgår från Koncernens och Bolagets nu gällande kapitalplan och interna
kapitalutvärdering.
Om den faktiska utvecklingen av Koncernens utlåning eller andra delar som ska
inräknas i Koncernens institutets totala exponeringsmått förändras så att kapitalet i
absoluta tal behöver vara större än vad som anges i avsnitt 4, ska den planerade
kapitaluppbyggnaden, efter stämmobeslut, revideras i motsvarande grad.

•
•

•
•

4.
4.1
1

Planen
Kapitalstorlek och tidpunkter

”kapitalmått” dividerat med ”institutets totala exponeringsmått”.
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Koncernen ska ha ett kapitalmål som säkerställer att såväl interna samt lagstadgade
kapitalkrav uppfylls samt att tillräckliga tidsmarginaler finns för föreningsmedlemmarna
att besluta om kapitaltillskott till Föreningen.
Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kreditmarknadsbolaget”) ska ha ett kapitalmål
som säkerställer att såväl interna samt lagstadgade kapitalkrav uppfylls. Med beaktande
av värdena i nu gällande kapitalplan innebär det att det kapital som minst behövs vid
utgången av 2020 är 7,3 miljarder kronor.
4.2
Kapitaliseringsperiod
I stadgarna anges att en kapitaliseringsperiod omfattar fyra år, vilket innebär att
föreningsstämman vart fjärde år beslutar om beloppen för medlemmarnas insatser. I
stadgarna anges vidare att föreningsstämman ska besluta om fastställande av en Plan för
Kommuninvests kapitaluppbyggnad. I Planen ska framgå vilka insatsbelopp som ska
gälla under kommande kapitaliseringsperiod. Utgångspunkten är att stadgarna, i sin
utformning fram till 2020-04-16, gäller för krav på kapitalinsats från nuvarande och nya
medlemmar fram till och med utgången av år 2020.
För primärkommuner gäller nivån på insatskapital för åren 2021 - 2024 följande:
År 2021
År 2022
År 2023
År 2024

1000 kr/invånare
1100 kr/invånare
1200 kr/invånare
1300 kr/invånare

För regioner gäller nivån på insatskapital för åren 2021 – 2024 följande (stadgarna
anger att regionerna ska betala motsvarande en femtedel av nivån för
primärkommunerna):
År 2021
År 2022
År 2023
År 2024

200 kr/invånare
220 kr/invånare
240 kr/invånare
260 kr/invånare

4.32
Kapitalsammansättning i Föreningen respektive Kreditmarknadsbolaget
Kapitalet i Föreningen kan bl.a. bestå av följande delar:
- Medlemsinsatser vid inträde som medlem och därefter inbetalda insatsformer samt
insatser som uppkommit genom överföring av vinstmedel till insatserna genom
insatsemissioner. Denna del ska utgöra huvuddelen av kapitalet.
- Tidigare överskott som balanserats.
Huvuddelen av kapitalet ska bestå av inbetalda obligatoriska medlemsinsatser och
tidigare överskott.
Nuvarande stadgar rörande insatskapitalets storlek, möjlighet för medlemmarna att göra
särskilda insatser och föreslagen återbetalning av förlagslån med samtidig möjlighet för
medlemmarna att sätta in motsvarande kapital i Föreningen är tillräckliga åtgärder
rörande kapitalstorleken för att Kommuninvest ska kunna fortsatt bedriva verksamheten
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utifrån nuvarande uppdrag och med nuvarande affärsmodell. intill dess Europeiska
Unionen definitivt beslutat vad som ska gälla framöver.
Kapitalet i Kreditmarknadsbolaget kan bl.a. bestå av följande delar:
- Aktiekapital som genom riktade nyemissioner till föreningen ökas med i första hand
de medel som inflyter i föreningen som insatser från medlemmarna. Aktiekapitaldelen
ska utgöra huvuddelen av kapitalet.
- Tidigare överskott som balanserats.
- Andra kapitalinstrument som får räknas som övrigt primärkapital. Tillhandahålls av
Föreningen.
4.43
Om antagandena om utlåning m.m. ändras
Om den faktiska utvecklingen av Koncernens utlåning eller andra delar som ska
inräknas i institutets det totala exponeringsmått förändras så att kapitalet i absoluta tal
behöver vara större än vad som anges i avsnitt 4.1, ska den planerade kapitaluppbyggnaden revideras upp i motsvarande grad.
Minskar det totala exponeringsmåttet under de kommande åren, ska den nu planerade
nödvändiga kapitaluppbyggnaden normalt ändå inte minskas. Styrelsen kan, enligt § 5.2
i stadgarna, besluta om lägre nivå på den obligatoriska medlemsinsatsen än den nivå
som anges i Plan för Kommuninvests kapitaluppbyggnad ett angivet år.
4.4
Om kapitalet inte ökar nog snabbt upp till 1,5 procent
En stor andel av medlemmarna har under 2015 till 2018 utnyttjat stadgarnas möjlighet
att fullgöra hela eller stora delar av den högsta insatsnivån för att få de fördelar som
följer av detta. Det finns även en önskan om att få fortsatta möjligheter placera medel i
särskilda insatser eller i andra kapitalformer.
Skulle, mot förmodan, den förväntade kapitaluppbyggnaden dra ut på tiden så att
gruppens lagstadgade skyldighet att hålla en viss kapitalnivå kan riskeras, planerar
styrelsen att initiera den obligatoriska procedur för kapitalinbetalning, som anges i
stadgarna (se nedan avsnitt 5.3).
4.5
Om kravet på bruttosoliditet fastställs till en högre nivå än 1,0 procent
Om kravet för bruttosoliditet fastställs till en högre nivå än 1,0 procent är följande
kapitalkomponenter tillgängliga:
- Medlemsinsatser vid inträde som medlem och därefter inbetalda insatsformer som
kompletteras genom särskilt beslut att påkalla att medlemmar som ännu inte uppnått den
högsta insatsnivån måste betala resterande insats omgående.
- Ökad resultatnivå.
- Andra kapitalinstrument från medlemmarna.
- Kapitalinstrument från andra än medlemmarna (se nedan i avsnitt 5.3).
4.4

Om ytterligare former för kapitaluppbyggnad
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Om den ökning av kapitalet som anges i denna plan inte förslår eller ska användas,
återstår kan följande vägar för anpassning av till det tillgängliga kapitalets storlek
användas:
- Ändring av stadgarna för att ytterligare höja beloppet för den högsta insatsnivån och
ett beslut om att påkalla medlemmarnas inbetalning upp till den nya nivån (se nedan i
avsnitt 5.3).
- Reducering av verksamheten för att anpassa tillgångsvolymen till tillgängligt kapital
(se nedan i avsnitt 5.3).
- Avveckling av hela verksamheten under ordnade former (se nedan i avsnitt 5.3).

5
Riktlinjer och beslutsregler 2
5.1
Föreningen och Kreditmarknadsbolaget
Det är Kommuninvest Ekonomisk förening som primärt ansvarar för att
kapitalanskaffningen för uppbyggnaden av kapitalnivån i Koncernen gruppen kommer
till stånd. De medel som ökar Föreningens medlemskapital eller inflyter som
medlemsinsatser, används för att förvärva nyemitterade aktier i Kreditmarknadsbolaget.
Förlagslån eller andra kapitalinstrument som upptas av föreningen och som får räknas
som övrigt primärkapital, används helt för motsvarande förvärv av aktier i eller för
vidareutlåning till kreditmarknadsbolaget.
I övrigt regleras Kreditmarknadsbolaget genom ägardirektiv som årligen fastställs.
5.2
Uppdrag till styrelsen och rapportering till kommande föreningsstämmor
Styrelsen Styrelsen har ansvaret för att kapitaluppbyggnaden genomförs. Den ska se till
att Koncernen och Bolaget gruppen uppfyller den finansiella lagstiftningens
minimikrav.
Styrelsen rapporterar i Föreningens årsredovisningar och i andra former om hur
kapitaluppbyggnaden faktiskt framskrider.
Styrelsen upprättar och ajourhåller en denna Plan för Kommuninvests
kapitaluppbyggnaden. Om styrelsen finner skäl att förändra den plan som beskrivs i
avsnitt 4 ovan ska information lämnas vid kommande föreningsstämmor och i andra
former direkt till föreningsmedlemmarna då styrelsen finner det lämpligt. Styrelsen ska
även rapportera om den, enligt § 5.2 i stadgarna, beslutat om lägre nivå på den
obligatoriska medlemsinsatsen än den nivå som anges i Plan för Kommuninvests
kapitaluppbyggnad ett angivet år.
5.3
Beslut som ska fattas av föreningsstämman
När det gäller kapitaluppbyggnaden ska föreningsstämman (ordinarie och eventuell
extrastämma):

2

Riktlinjer och beslutsregler i avsnitt 5 har fastställts av ordinarie föreningsstämmorna 2015 till 2018.
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•

Fatta alla de beslut som ankommer på föreningsstämman enligt lagen om ekonomisk
förening samt gällande stadgar. Det betyder exempelvis:
o Fastställa nya stadgar och eventuella ändringar av dessa.
o Besluta om kapitalinbetalning enligt stadgarnas avsnitt 5.7 ”insats för
föreningens regelefterlevnad”.
o Fastställa Plan för Kommuninvests kapitaluppbyggnad.

•

På styrelsens förslag besluta om
o Insatser i form av förlagsinsatser ska få utges till andra än medlemmarna och
de företag som får låna av Kommuninvest, svenska kommuner eller regioner
som ännu inte blivit medlemmar samt Sveriges Kommuner och Landsting
Regioner.
o Verksamheten långsiktigt ska reduceras eller avvecklas på grund av att
Föreningen eller Koncernen gruppen inte kan (eller önskar) klarar att
uppfylla lagstadgade krav på kapital.

Övriga beslut rörande kapitaluppbyggnaden fattas av styrelsen eller av den/dem som
styrelsen uppdragit åt att fatta beslut i viss fråga.
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2020-03-26

Bilaga 4, 4a

Kommuninvest Ekonomisk förening
Föreningsstämman

Ägardirektiv år 2020 för Kommuninvest i Sverige AB
Bakgrund
Enligt stadgarna för Kommuninvest Ekonomisk förening ska föreningsstyrelsen varje år
utarbeta förslag till ägardirektiv för Kommuninvest i Sverige AB, att fastställas av
stämman.
I bilaga 4 redovisas Ägardirektiv 2020. I bilaga 4a framgår förändringar i förhållande
till Ägardirektiv 2019.
Ett nytt uppdrag föreslås i form av att bolaget ska beakta ekonomisk, social och
miljömässig hållbarhet i hela sin verksamhet, både vad gäller direkt och indirekt
påverkan. Utöver detta är den viktigaste föreslagna ändringen att bruttosoliditetskravet
ersätts med att bolaget ska ett kapitalmål som säkerställer att såväl interna som
lagstadgade kapitalkrav uppfylls.
Uppdraget om ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet görs även i ägardirektivet
till Kommuninvest fastighets AB.
Föreningsstyrelsen behandlade förslaget till nytt ägardirektiv 2020-03-11. Förslaget är
framtaget givet att föreningsstämman fastställer förslaget till stadgar för Kommuninvest
Ekonomisk förening.
Förslag till beslut
Styrelsen förslår att stämman beslutar
att fastställa förslaget till ägardirektiv för Kommuninvest i Sverige AB samt
att uppdra till föreningens representant att vid den ordinarie årsstämman i
Kommuninvest i Sverige AB besluta att det fastställda ägardirektivet ska tillämpas i
bolaget.
KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING
Göran Färm
Ordförande

Ulf Bengtsson
Styrelsens sekreterare

Kommuninvest i Sverige AB (publ). Org nr: 556281-4409. Styrelsens säte: Örebro
Kommuninvest Ekonomisk förening. Org nr: 716453-2074. Styrelsens säte: Örebro
Kommuninvest Fastighets AB. Org nr: 556464-5629. Styrelsens säte: Örebro
Postadress: Box 124, 701 42 Örebro • Besöksadress: Fenixhuset, Drottninggatan 2
Tel: 010-47 08 700 • Fax: 019-12 11 98 • E-post: förnamn.efternamn@kommuninvest.se • Internet: www.kommuninvest.se
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Ägardirektiv för Kommuninvest i Sverige AB

Detta direktiv har fastställts på Kommuninvests stämmor den 16 april 2020.

Kommuninvest i Sverige AB (publ). Org nr: 556281-4409. Styrelsens säte: Örebro
Kommuninvest Ekonomisk förening. Org nr: 716453-2074. Styrelsens säte: Örebro
Kommuninvest Fastighets AB. Org nr: 556464-5629. Styrelsens säte: Örebro
Postadress: Box 124, 701 42 Örebro • Besöksadress: Fenixhuset, Drottninggatan 2
Tel: 010-47 08 700 • Fax: 019-12 11 98 • E-post: förnamn.efternamn@kommuninvest.se • Internet: www.kommuninvest.se
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Ägardirektiv för Kommuninvest i Sverige AB
1.
Inledning
I detta ägardirektiv formuleras ramarna för den verksamhet som Kommuninvest
Ekonomisk förening – nedan kallad ”Föreningen” uppdragit åt styrelsen i sitt helägda
dotterbolag Kommuninvest i Sverige AB – nedan kallat ”Bolaget” att ansvara för.
Föreningens styrelse ansvarar för att ett förslag till ägardirektiv utarbetas varje år. Som
ett led i beredningen av direktivförslaget ges Bolagets styrelse tillfälle att yttra sig över
förslaget.
Förslaget presenteras och diskuteras därefter vid de årliga medlemssamråden och
föreläggs - efter föreningsstyrelsens slutbearbetning - föreningsstämman som fastställer
det och uppdrar till föreningens representant vid den ordinarie årsstämman i Bolaget att
besluta att det fastställda direktivet ska tillämpas i Bolaget.
Direktivet omfattar även den verksamhet som Föreningen bedriver inom ramen för de
företag som Föreningen från tid till annan kontrollerar – nedan gemensamt kallade
”Koncernen”.
Utöver den reglering som ägardirektivet utgör, finns en rad lagar, förordningar m.m.
som riksdagen eller olika myndigheter fastställt för finansiell verksamhet och som
Bolaget har att verka inom. Direktivets riktlinjer avser att reglera vissa områden där
samhället inte tillhandahåller handlingsregler eller att - inom ramen för externa normer precisera hur verksamheten i Bolaget ska ordnas. Referenser till de externa reglerna
görs endast undantagsvis för att förenkla direktivtexten eller för att definiera begrepp.
2.
Uppdrag
Föreningens roll som samhällsnyttig kommungäld beskrivs i den av Föreningen
fastställda 1 visionen och verksamhetsidén. Bolaget ska inom Koncernen verka för att
visionen och verksamhetsidén förverkligas.
Bolaget ska regelbundet låta utvärdera hur nöjda kunderna är med verksamheten.
Bolaget ska beakta ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet i hela sin verksamhet,
både vad gäller direkt och indirekt påverkan. I detta ingår att beakta de Globala målen
för hållbar utveckling (Agenda 2030) samt att erbjuda tjänster och produkter som möter
medlemmars och kunders behov i detta avseende.

Föreningsstämman 2013-04-18 fastställde en gemensam vision och verksamhetsidé för Föreningen och
dess företag.

1
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3.
Bolagets service till föreningen
Bolaget ska tillhandahålla Föreningen följande tjänster:
- sekreterarfunktion,
- framtagande av beslutsunderlag,
- medlemsrekrytering, beredning av ansökningar och uppföljning i medlemsfrågor,
- ekonomisk redovisning och administration i övrigt,
- handha föreningens likvida medel 2, motta betalningar för Föreningens räkning och
ombesörja att de utbetalningar som beordras av Föreningen verkställs,
- bereda föreningsstyrelsens ställningstaganden i arbetet med att förbättra de allmänna
villkoren för den kommunala sektorns finansieringsverksamhet,
- produktion av medlemstidningen Dialog och koordinering och arrangerande av
Föreningens evenemang,
- utarbeta, upprätthålla och uppdatera en plan för återhämtning av koncernens/
företagsgruppens finansiella ställning efter det att en tänkt kraftig försämring inträffat,
- ha kontroll över och ansvara för att såväl Bolaget som Föreningen uppfyller kraven i
vid var tid gällande dataskyddslagstiftning, bl.a. Dataskyddsförordningen (GDPR),
- personella resurser för framtagande av underlag, statistisk bearbetning, spridning av
resultat och andra nödvändiga åtgärder för att Föreningen ska klara de
kunskapsområden som beskrivs i avsnitt 10.3.1.
4.
Ekonomiskt resultat
Bolagets operativa resultat ska vara positivt.
Bolagets operativa resultat ska täcka Föreningens verksamhetskostnad i den mån
Föreningens egna intäkter inte förslår samt ge möjlighet till förräntning av
medlemmarnas insatskapital.
Det resultatkrav som anges ovan ska i allt väsentligt uppnås genom en tillräcklig
marginal i den ordinarie utlåningsverksamheten samt genom god kostnadskontroll.
5.
Kapitalkrav
Föreningen har huvudansvaret för kapitaluppbyggnaden i Koncernen och att såväl
interna som lagstadgade kapitalkrav kan uppnås.
Bolaget ska ha ett kapitalmål som säkerställer att såväl interna som lagstadgade
kapitalkrav uppfylls.

I avräkning på Bolagets konton eller placerat i sådana instrument och volymer som är tillåtna för
Bolaget.
2
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6.
Kreditgivning
6.1
Förmåga att försörja sektorn med krediter
Bolaget ska söka säkerställa att medlemmarnas behov av finansiering kan tillgodoses.
Bolagets likviditetsreserver ska anpassas till detta. I avsnitt 7 anges en miniminivå för
likviditeten.
6.2
Kreditprövning vid utlåning
Utgångspunkten är att Bolaget ska bevilja medlemmarna och deras företag deras
normala behov av krediter.
Kreditgivningen ska ske inom ramen för den kommunala kompetensen. Låneändamål
som beslutats av fullmäktigeförsamling ska anses vara kompetensenlig och sund.
Utlåning ska ske inom ramen för en av Bolaget fastställd koncernlimit. Den ska omfatta
medlemmen och de företag som kontrolleras och garanteras av medlemmen.
Bolaget ska ha en modell för analys av medlemmarnas och dess företags finansiella
situation och en policy för kreditgivning. De ska baseras på grundprincipen att en
exponering mot en svensk kommun ges samma riskvikt som en exponering mot svenska
staten.
Modellen och policyn ska baseras på de riktlinjer som beskrivs i bilaga till detta
direktiv. När Bolagets styrelse beslutar om ändringar i modellen eller policyn ska detta
rapporteras i enlighet med avsnitt 11.
6.3
Villkor i utlåningsverksamheten
Utgångspunkten är att Bolaget vid varje tidpunkt ska erbjuda medlemmarna och dess
företag lån till likvärdiga villkor, dock får prissättningen differentieras när så är
motiverat ur marknadssynpunkt, medlemmens bidrag till Föreningens kapitalisering,
avser utlåning för tydligt definierade hållbara ändamål eller beror på skillnader i
Bolagets kostnader för olika lån.

7.
Risker
7.1
Grundläggande syn på risk
Bolaget får inte bedriva sådana verksamheter som innebär att risknivån överstiger vad
som hade varit tillåtet risktagande för en medlem enligt kommunallagen.
Bolagets risker ska vara små och får inte i något fall vara större än nödvändigt för att
uppnå syftet med verksamheten och tillämpningen av dessa ägardirektiv. Den totala
risknivån får inte äventyra Bolagets finansiella situation.
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7.2
Total risknivå i Bolaget
I den IKLU-rapport (Intern kapital-och likviditetsutvärdering) som fastställs av
Föreningen för Koncernen och därefter prövats av Finansinspektionen, anges en
beräknad total risknivå för vart och ett av åren under den aktuella planperioden.
Verksamhetsförändringar som innebär en väsentlig ökning av Bolagets kapital- eller
likviditetsbehov och som inte omfattas av den senaste IKLU-rapporten får inte
genomföras inom Bolaget utan föreningsstyrelsens godkännande.
Befaras kapital- eller likviditetsbehovet öka på grund av ändrad lagstiftning eller annan
orsak som Bolaget inte råder över, ska detta rapporteras i enlighet med avsnitt 11.
7.3
Specifikt om enskilda riskområden
7.3.1
Kreditrisk
Bolaget ska ha en modell för analys av motparter. Bolagets styrelse ska fastställa vilka
motparter som är tillåtna att ingå avtal med och vilka limiter som ska gälla för dessa.
Ändras kreditrisken för en befintlig motpart, så att den inte längre är godkänd för nya
avtal, ska rapportering ske enligt avsnitt 11.
7.3.2
Likviditetsrisk
Bolagets styrelse ska årligen pröva och fastställa hur stor likviditet som erfordras i
verksamheten. Bolaget ska ha en likviditetsberedskap som gör det möjligt att tillgodose
medlemmarnas behov av finansiering, även under perioder av likviditetspåverkande
stress.

8.
Riktlinjer för löner och ersättningar
8.1
Löner
Bolaget ska ha en dokumenterad lönepolicy omfattande alla anställda i Bolaget, förutom
VD, vice VD och övriga medlemmar i verkställande ledningen. Bolaget ska tillämpa
marknadsmässiga löner, dock inte vara löneledande.
Löneersättningen ska bestå av fast lön och ha sin grund i utförda prestationer med
beaktande av verksamhetens utveckling och finansiella mål.
8.2
Riktlinjer för ersättning till verkställande direktören m.fl.
Bolagets styrelse ska inom ramen för ”Riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för VD, vice VD och övriga medlemmar i verkställande ledningen” som framgår
av bilaga till detta direktiv, besluta om ersättningar och övriga anställningsvillkor för
dessa befattningshavare.
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Vad gäller anställning och entledigande av VD och vice VD ska Bolagets styrelse
samråda med Föreningens styrelse innan Bolaget beslutar i ärendet.
9.
Etiska riktlinjer
9.1
Hållbarhet
Bolaget ska bidra till en hållbar utveckling av samhället. Bidraget avser både direkt
miljöbelastning från den egna verksamheten och indirekt miljöbelastning vid
finansiering, placering och kreditgivning. Utgångspunkten för miljöarbetet är dels de
Globala målen för hållbar utveckling (Agenda 2030) dels FN:s miljöprogram för
finansiella institutioner 3.
9.2
Representation mm
Bolaget ska följa Kommuninvests Policy för representation som fastställts av
föreningsstyrelsen.
Vid extern representation ska Bolaget agera i enlighet med den praxis som gäller på den
aktuella marknaden eller i det aktuella landet.
Vad gäller intern representation ska Bolaget följa de regler och värderingar som gäller
för kommunal representation samt ovan angivna policy.
Kostnader för resor, hotellvistelser m.m. ska präglas av måttfullhet och Bolaget ska
välja de alternativ som är ändamålsenliga och förenliga med Kommuninvests ställning
och anseende.
10.
Övriga direktiv
10.1
Kod för bolagsstyrning etc.
Svensk kod för bolagsstyrning omfattar inte Bolaget. Särarten bedöms vara sådan att
Koden och Principer för styrning av kommun och regionägda bolag inte heller ska
tillämpas.
10.2
Ansvarsförsäkring i Bolaget m.fl. företag
Bolaget ska teckna och vidmakthålla en styrelse- och VD-ansvarsförsäkring som
omfattar styrelseledamöter och vd i Bolaget, Föreningen, Kommuninvest fastighets AB
samt i förekommande fall andra företag som kontrolleras av någon av de uppräknade
enheterna. Försäkringsskyddet för angivna företag ska lägst uppgå till lägst 300
miljoner kronor.

3

United Nations Environment Program Finance Initiative.
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10.3
Kunskap om finansieringsfrågor och utveckling av produkter och tjänster
10.3.1
Kunskap om kommunala finansieringsfrågor
Föreningen ansvarar för att regelbundet följa upp kommunsektorns investeringar,
låneskuld och skuldförvaltning och ombesörja att kunskapen sprids till sektorns
företrädare samt andra intressenter. Föreningen ska även samverka med akademiska
institutioner för att bidra till att bredda och fördjupa den akademiska forskningen
rörande kommunala finansieringsfrågor.
10.3.2
Utveckling av produkter och tjänster
Bolaget äger självt besluta om inriktning och omfattning på produkt och tjänsteutveckling. För det fall Föreningen önskar initiera visst utvecklingsarbete anges detta i
direktivet.
10.4
Särskilda uppdrag m.m. för visst år
Inget särskilt uppdrag för 2020.
10.5
Arkivmyndighet
Alla kommunägda företag ska ha en arkivmyndighet. Arkivmyndighet för Bolaget är
den medlem i föreningen som medlemskommunerna och medlemsregionerna
överenskommit genom beslut på föreningsstämma.
10.6
Ägardirektiv för dotterföretag mm
Bedriver Bolaget verksamhet inom ramen för företag som Bolaget självt kontrollerar
ska Bolaget tillse att ägardirektiv upprättas och fastställs för detta företag.
11.
Rapportering
Bolagets styrelse rapporterar till Föreningens styrelse om väsentliga händelser i
verksamheten samt om hur risker och ekonomi utvecklas.
Rapporteringen ska minst ha det innehåll och den periodicitet som Föreningens styrelse
fastställer i en Rapportplan.
12.
Internrevision
Det ska finnas en internrevisionsfunktion för Föreningen och Bolaget. Föreningen
beslutar om vilken gemensam konsult som ska väljas. Respektive styrelse beslutar
självständigt om revisionsplanering och andra uppdrag till internrevisor samt om
utformning av rapportering och arbetsformer i övrig inom respektive företag.
Kostnaderna för internrevisionsinsatserna i fördelas mellan företagen baserat på det
nedlagda arbetet.

13.
Särskild beslutsordning i vissa fall
Uppkommer fråga om att göra avsteg från dessa direktiv, förändra ägandet i eller bilda/
avveckla dotterbolag eller intressebolag eller om Bolaget överväger att föra ut någon
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väsentlig del av verksamheten, eller lämna uppdrag att utföra sådan verksamhet, till
annan utom Bolaget, ska samråd först ske med Föreningens styrelse som kan besluta att
frågan ska hänskjutas för beslut på bolagsstämma i Bolaget.
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Bilaga till ägardirektiv
Riktlinjer för analysmodell och policy för kreditgivning
Grundläggande synsätt
Analysmodellen och policyn för kreditgivning ska baseras på grundprincipen att en
exponering mot en svensk kommun ges samma riskvikt som en exponering mot svenska
staten.
Svenska kommuner upprätthåller av tradition principen om att vara en ansvarstagande
ägare. Kommunägda företag som drabbats av tillfälliga ekonomiska problem eller som
drivits inom områden som inte kan finansieras med försäljningsintäkter, erhåller
regelmässigt löpande driftbidrag eller kapitaltillskott av olika slag. Vid Bolagets
limitsättning för kommunkoncernens företag ska detta tillmätas stor betydelse i
kombination med att kommuners egna goda kreditvärdighet som via borgensåtagande
för de egna företagens lån överförs till företagen. Kreditrisken vid utlåning till ett
kommunägt företag ska därför anses vara mycket låg.
Analysmodellen ska vila både på kvantitativa och kvalitativa grunder
Det finns inte någon enkel modell som alltid kan användas för att bedöma en medlem
och gränserna för kreditgivningen till en medlem. Analysmodellen måste vila både på
kvantitativa och kvalitativa grunder, där sedvanliga ekonomiska mått, kompletteras med
annan information om kommunen och dess ledning för bästa möjliga helhetsbedömning,
Likabehandling och transparens
Kreditgivningen och limitsättningen ska bygga på en metod som är tydlig och
transparant så att den garanterar likabehandling av medlemmarna.
Prövning av låneändamål, kompetensenlighet och sundhet
Utlåning till kommun eller kommunägt bolag ska anses kompetensenlig och sund om en
medlems fullmäktigeförsamling
•
•
•

godkänt låneändamålet när kommunen är låntagare
godkänt ändamålet med borgen till eget företag som är låntagare,
i enlighet med kommunallagen beretts tillfälle att ta ställning till bolagsbeslut av
betydelse/vikt och som innebär att upplåning ska ske.

När Bolaget prövar om medlemsföretag kan kreditgodkännas, ska kommunallagens
föreskrift om att fullmäktige ska fastställa att det kommunala ändamålet anses uppfyllt
om fullmäktige fastställt bolagsordningens ändamål. Övrig prövning av rubricerade
aspekter som kan behövas, sker enligt relevant lagstiftning eller myndighetsföreskrift.
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Utlåningslimiter och prövning av kredit
Styrelsen ska fastställa en utlåningslimit för varje kommunkoncern bestående av
kommunen och dess företag.
Varje koncernlimit ska baseras på en normallimit som kan ökas eller minskas genom
särskilt beslut. Beslut som innebär avsteg från normallimiten ska föregås av en särskild
utredning. Metoden för särskilda utredningar ska läggas fast i en analysmodell.
Innan Bolaget beslutar att bevilja en kredit ska kreditrisken prövas enligt vid var tid
gällande bestämmelser.
Vid utlåning till en kommun prövas frågan om kreditrisk vid fastställandet av limit för
kommunkoncernen, inte för varje enskild kredit. Utrymmet för kreditgivning avräknas
från limiten då kredit beviljas. Utlåning till kommun sker utan säkerhet.
Vid utlåning till ett kommunägt företag prövas frågan om kreditrisk vid fastställandet av
limit för kommunkoncernen, inte för varje enskild kredit. Utrymmet för kreditgivning
avräknas från limiten då kredit beviljas. Utlåning till företag får endast ske mot borgen
från ägarkommunen.
Kostnaden för ökad övervakning av medlemmar med ekonomiska problem etc.
Föranleder en medlems eller medlemmens företagsekonomiska utveckling att Bolaget
beslutat om särskilda åtgärder för att följa upp eller stödja medlemmen i en fördjupad
dialog, ska kostnaden för Bolagets åtgärder bäras av den berörda medlemmen.
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Bilaga till ägardirektiv
Riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för VD, vice VD och
övriga medlemmar i verkställande ledningen
Dessa riktlinjer avser ersättning och andra anställningsvillkor för verkställande
direktören (VD) och vice verkställande direktören (VVD) och övriga medlemmar i
verkställande ledningen för Kommuninvest i Sverige AB, nedan kallat bolaget.
Dessa riktlinjer gäller för anställningsavtal som ingås efter det att riktlinjerna godkänts
av årsstämman och för ändringar i befintliga avtal som görs därefter.
Principer för ersättningar och andra anställningsvillkor
Grundprincipen är att ersättningar och andra anställningsvillkor ska vara marknadsmässiga, bestå av enbart fast lön och baseras på den anställdes prestationer. I
årsredovisningen ska anges totala ersättningar och förmåner.
Villkoren för ickemonetära förmåner, pension, uppsägning och avgångsvederlag
Medlemmarna i verkställande ledningen har rätt till sedvanliga ickemonetära förmåner
och företagshälsovård i enlighet med bolagets policy.
VD har även rätt till förmånsbil.
Bolaget åtar sig att betala en premiebestämd pensionsförsäkringslösning för VD
motsvarande 30 % av lönesumman. Övriga följer ITP-plan.
För VD och VVD är uppsägningstiden från bolagets sida sex månader. Vid uppsägning
från bolagets sida är VD och VVD berättigade till ett avgångsvederlag motsvarande 18
månader. Avgångsvederlag utgår inte om uppsägningen grundar sig på brott eller
försummelse i tjänsteutövningen. Bolaget äger rätt att avräkna inkomster av tjänst jämte
andra beräkningsbara förmåner som VD eller VVD uppbär från annan anställning eller
näringsverksamhet under den tjugofyramånadersperiod som följer efter uppsägningen.
Vid uppsägning från individens sida är uppsägningstiden sex månader.
För övriga medlemmar i verkställande ledning gäller reglerna om uppsägning i vid varje
tid gällande kollektivavtal.
Styrelsens beslutsfattande om lön och andra anställningsvillkor
Bolagets styrelse ska besluta om lön och övriga villkor för VD, VVD och övriga
medlemmar i verkställande ledningen.
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Ägardirektiv för Kommuninvest i Sverige AB

Detta direktiv har fastställts på Kommuninvests stämmor den 1116 april 20192020.

Kommuninvest i Sverige AB (publ). Org nr: 556281-4409. Styrelsens säte: Örebro
Kommuninvest Ekonomisk förening. Org nr: 716453-2074. Styrelsens säte: Örebro
Kommuninvest Fastighets AB. Org nr: 556464-5629. Styrelsens säte: Örebro
Postadress: Box 124, 701 42 Örebro • Besöksadress: Fenixhuset, Drottninggatan 2
Tel: 010-47 08 700 • Fax: 019-12 11 98 • E-post: förnamn.efternamn@kommuninvest.se • Internet: www.kommuninvest.se
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Ägardirektiv för Kommuninvest i Sverige AB
1.
Inledning
I detta ägardirektiv formuleras ramarna för den verksamhet som Kommuninvest
ekonomisk förening – nedan kallad ”Föreningen” uppdragit åt styrelsen i sitt helägda
dotterbolag Kommuninvest i Sverige AB – nedan kallat ”Bolaget” att ansvara för.
Föreningens styrelse ansvarar för att ett förslag till ägardirektiv utarbetas varje år. Som
ett led i beredningen av direktivförslaget ges bolagetsBolagets styrelse tillfälle att yttra
sig över förslaget.
Förslaget presenteras och diskuteras därefter vid de årliga medlemssamråden och
föreläggs - efter föreningsstyrelsens slutbearbetning - föreningsstämman som fastställer
det och uppdrar till föreningens representant vid den ordinarie årsstämman i Bolaget att
besluta att det fastställda direktivet ska tillämpas i bolagetBolaget.
Direktivet omfattar även den verksamhet som BolagetFöreningen bedriver inom ramen
för de företag som BolagetFöreningen från tid till annan kontrollerar. – nedan
gemensamt kallade ”Koncernen”.
Utöver den reglering som ägardirektivet utgör, finns en rad lagar, förordningar m.m.
som riksdagen eller olika myndigheter fastställt för finansiell verksamhet och som
Bolaget har att verka inom. Direktivets riktlinjer avser att reglera vissa områden där
samhället inte tillhandahåller handlingsregler eller att - inom ramen för externa normer precisera hur verksamheten i KommuninvestBolaget ska ordnas. Referenser till de
externa reglerna görs endast undantagsvis för att förenkla direktivtexten eller för att
definiera begrepp.
2.
Uppdrag
KommuninvestsFöreningens roll som samhällsnyttig kommungäld beskrivs i den av
Föreningen fastställda1 visionen och verksamhetsidén. Bolaget ska inom
koncernenKoncernen verka för att visionen och verksamhetsidén förverkligas.
Bolaget ska regelbundet låta utvärdera hur nöjda kunderna är med verksamheten.
Bolaget ska beakta ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet i hela sin verksamhet,
både vad gäller direkt och indirekt påverkan. I detta ingår att beakta de Globala målen
för hållbar utveckling (Agenda 2030) samt att erbjuda tjänster och produkter som möter
medlemmars och kunders behov i detta avseende.

1

Föreningsstämman 2013-04-18 fastställde en gemensam vision och verksamhetsidé för
föreningenFöreningen och föreningensdess företag.
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3.
Bolagets service till föreningen
Bolaget ska tillhandahålla Föreningen följande tjänster:
- sekreterarfunktion,
- framtagande av beslutsunderlag,
- medlemsrekrytering, beredning av ansökningar och uppföljning i medlemsfrågor,
- ekonomisk redovisning och administration i övrigt,
- handha föreningens likvida medel2, motta betalningar för föreningensFöreningens
räkning och ombesörja att de utbetalningar som beordras av föreningenFöreningen
verkställs,
- bereda föreningsstyrelsens ställningstaganden i arbetet med att förbättra de allmänna
villkoren för den kommunala sektorns finansieringsverksamhet, samt
- produktion av medlemstidningen Dialog och koordinering och arrangerande av
föreningensFöreningens evenemang,
- utarbeta, upprätthålla och uppdatera en plan för återhämtning av koncernens/
företagsgruppens finansiella ställning efter det att en tänkt kraftig försämring inträffat,
- ha kontroll över och ansvara för att såväl Bolaget som Föreningen uppfyller kraven i
vid var tid gällande dataskyddslagstiftning, bl.a. Dataskyddsförordningen (GDPR),
- personella resurser för framtagande av underlag, statistisk bearbetning, spridning av
resultat och andra nödvändiga åtgärder för att föreningenFöreningen ska klara de
kunskapsområden som beskrivs i avsnitt 10.3.1.
4.
Ekonomiskt resultat
Bolagets operativa resultat ska vara positivt.
Bolagets operativa resultat ska täcka föreningensFöreningens verksamhetskostnad i den
mån föreningensFöreningens egna intäkter inte förslår samt ge möjlighet till förräntning
av medlemmarnas insatskapital.
Det resultatkrav som anges ovan ska i allt väsentligt uppnås genom en tillräcklig
marginal i den ordinarie utlåningsverksamheten samt genom god kostnadskontroll.
5.
KonsolideringKapitalkrav
Föreningen har huvudansvaret för kapitaluppbyggnaden i koncernenKoncernen och att
såväl interna som lagstadgade bruttosoliditetskravkapitalkrav kan uppnås .

2

I avräkning på bolagetsBolagets konton eller placerat i sådana instrument och volymer som är tillåtna
för bolagetBolaget.
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Bolaget ska uppnå en bruttosoliditetsgrad där summan av primärkapital uttryckt i
procent av tillgångsvärde m.m. enligt gällande beräkningsmetod för soliditetsgrad3 vid
2019 års utgång uppgår till lägst 1,50 procent.
Bolaget ska ha ett kapitalmål som säkerställer att såväl interna som lagstadgade
kapitalkrav uppfylls.

6.
Kreditgivning
6.1
Förmåga att försörja sektorn med krediter
Bolaget ska söka säkerställa att medlemmarnas behov av finansiering kan tillgodoses.
Bolagets likviditetsreserver ska anpassas till detta. I avsnitt 7 anges en miniminivå för
likviditeten.
6.2
Kreditprövning vid utlåning
Utgångspunkten är att Bolaget ska bevilja medlemmarna och deras företag deras
normala behov av krediter.
Kreditgivningen ska ske inom ramen för den kommunala kompetensen. Låneändamål
som beslutats av fullmäktigeförsamling ska anses vara kompetensenlig och sund.
Utlåning ska ske inom ramen för en av bolagetBolaget fastställd koncernlimit. Den ska
omfatta medlemmen och de företag som kontrolleras och garanteras av medlemmen.
Bolaget ska ha en modell för analys av medlemmarnas och företagensdess företags
finansiella situation och en policy för kreditgivning. De ska baseras på grundprincipen
att en exponering mot en svensk kommun ges samma riskvikt som en exponering mot
svenska staten.
Modellen och policyn ska baseras på de riktlinjer som beskrivs i bilaga till detta
direktiv. När Bolagets styrelse beslutar om ändringar i modellen eller policyn ska detta
rapporteras i enlighet med avsnitt 11.
6.3
Villkor i utlåningsverksamheten
Utgångspunkten är att bolagetBolaget vid varje tidpunkt ska erbjuda
kundernamedlemmarna och dess företag lån till likvärdiga villkor, dock får
prissättningen differentieras när så är motiverat ur marknadssynpunkt, medlemmens
bidrag till föreningensFöreningens kapitalisering, avser utlåning för tydligt definierade
hållbara ändamål eller beror på skillnader i bolagetsBolagets kostnader för olika lån.

3

Fastställs nya gynnsammare lagregler och/eller beräkningsmetoder ska det interna minimikravet på
bruttosoliditet ändock vara 1,50 procent under 2019 beräknat enligt nuvarande regler.
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7.
Risker
7.1
Grundläggande syn på risk
Bolaget får inte bedriva sådana verksamheter som innebär att risknivån överstiger vad
som hade varit tillåtet risktagande för en medlem enligt kommunallagen.
Bolagets risker ska vara små och får inte i något fall vara större än nödvändigt för att
uppnå syftet med verksamheten och tillämpningen av dessa ägardirektiv. Den totala
risknivån får inte äventyra Bolagets finansiella situation.
7.2
Total risknivå i Bolaget
I den IKLU-rapport (Intern kapital-och likviditetsutvärdering) som fastställs av Bolaget
och för Kommuninvestgruppen av Föreningen för Koncernen och därefter prövats av
Finans-inspektionenFinansinspektionen, anges en beräknad total risknivå för vart och
ett av åren under den aktuella planperioden.
Verksamhetsförändringar som innebär en väsentlig ökning av Bolagets kapital- eller
likviditetsbehov och som inte omfattas av den senaste IKLU-rapporten får ej, om inte
särskilda skäl föreligger, genomföras inom Bolaget utan samråd med
föreningsstyrelsenföreningsstyrelsens godkännande.
Befaras kapital- eller likviditetsbehovet öka på grund av ändrad lagstiftning eller annan
orsak som Bolaget inte råder över, ska detta rapporteras i enlighet med avsnitt 11.
7.3
Specifikt om enskilda riskområden
7.3.1
Kreditrisk
Bolaget ska ha en modell för analys av motparter. Bolagets styrelse ska fastställa vilka
motparter som är tillåtna att ingå avtal med och vilka limiter som ska gälla för dessa.
Ändras kreditrisken för en befintlig motpart, så att den inte längre är godkänd för nya
avtal, ska rapportering ske enligt avsnitt 11.
7.3.2
Likviditetsrisk
Bolagets styrelse ska årligen pröva och fastställa hur stor likviditet som erfordras i
verksamheten. Bolaget ska ha en likviditetsberedskap som gör det möjligt att tillgodose
medlemmarnas behov av finansiering, även under perioder av likviditetspåverkande
stress.
Likviditetsbehovet ska baseras på de värden som anges i den IKLU-rapport som
fastställs av Bolaget och för Kommuninvestgruppen av Föreningen och därefter prövas
av Finansinspektionen.
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8.
Riktlinjer för löner och ersättningar
8.1
Löner
Bolaget ska ha en dokumenterad lönepolicy omfattande alla anställda i Bolaget, förutom
VD, vice VD och övriga medlemmar i verkställande ledningen. Bolaget ska tillämpa
marknadsmässiga löner, dock inte vara löneledande.
Löneersättningen ska bestå av fast lön och ha sin grund i utförda prestationer med
beaktande av verksamhetens utveckling och finansiella mål.
8.2
Riktlinjer för ersättning till verkställande direktören m.fl.
Bolagets styrelse ska inom ramen för ”Riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för VD, vice VD och övriga medlemmar i verkställande ledningen” som framgår
av bilaga till detta direktiv, besluta om ersättningar och övriga anställningsvillkor för
dessa befattningshavare.
Vad gäller anställning och entledigande av VD och vice VD ska Bolagets styrelse
samråda med Föreningens styrelse innan Bolaget beslutar i ärendet.
9.
Etiska riktlinjer
9.1
Hållbarhet
Bolaget ska bidra till en hållbar utveckling av samhället genom att minska den egna
miljöbelastningen. Ambitionen gäller. Bidraget avser både direkt miljöbelastning från
den egna verksamheten och indirekt miljöbelastning vid finansiering, placering och
kredit-givning.kreditgivning. Utgångspunkten för miljöarbetet är dels de Globala målen
för hållbar utveckling (Agenda 2030) dels FN:s miljöprogram för finansiella
institutioner4.
9.2
Representation mm
Bolaget ska följa Kommuninvests Policy för representation som fastställts av
föreningsstyrelsen.
Vid extern representation ska Bolaget agera i enlighet med den praxis som gäller på den
aktuella marknaden eller i det aktuella landet.
Vad gäller intern representation ska Bolaget följa de regler och värderingar som gäller
för kommunal representation samt ovan angivna policy.

4

United Nations Environment Program Finance Initiative.
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Kostnader för resor, hotellvistelser m.m. ska präglas av måttfullhet och Bolaget ska
välja de alternativ som är ändamålsenliga och förenliga med Kommuninvests ställning
och anseende.
10.
Övriga direktiv
10.1
Kod för bolagsstyrning etc.
Svensk kod för bolagsstyrning omfattar inte Bolaget. Särarten bedöms vara sådan att
Koden och Principer för styrning av kommun och regionägda landstingsägda bolag inte
heller ska tillämpas.
10.2
Ansvarsförsäkring i Bolaget m.fl. företag
Bolaget ska teckna och vidmakthålla en styrelse- och vdVD-ansvarsförsäkring som
omfattar styrelseledamöter och vd i Bolaget, Föreningen, Kommuninvest fastighets AB
samt i förekommande fall andra företag som kontrolleras av någon av de uppräknade
enheterna. Försäkringsskyddet för angivna företag ska lägst uppgå till lägst 300
miljoner kronor.

10.3
Kunskap om finansieringsfrågor och utveckling av produkter och tjänster
10.3.1
Kunskap om kommunala finansieringsfrågor
Föreningen ansvarar för att regelbundet följa upp kommunsektorns investeringar,
låneskuld och skuldförvaltning och ombesörja att kunskapen sprids till sektorns
företrädare samt andra intressenter. Föreningen ska även samverka med akademiska
institutioner för att bidra till att bredda och fördjupa den akademiska forskningen
rörande kommunala finansieringsfrågor från samma tidpunkt.
10.3.2
Utveckling av produkter och tjänster
Utifrån Föreningens uppdrag äger Bolaget attäger självt besluta om inriktning och
omfattning på produkt och tjänsteutvecklingtjänste-utveckling. För det fall Föreningen
önskar initiera visst utvecklingsarbete anges detta i direktivet.
10.4
Särskilda uppdrag m.m. för visst år
Inget särskilt uppdrag för 20192020.
10.5
Arkivmyndighet
Alla kommunägda företag ska ha en arkivmyndighet. Arkivmyndighet för Bolaget är
den medlem i föreningen som medlemskommunerna och medlemsregionerna
överenskommit genom beslut på föreningsstämma.
10.6
Ägardirektiv för dotterföretag mm
Bedriver Bolaget verksamhet inom ramen för företag som Bolaget självt kontrollerar
ska Bolaget tillse att ägardirektiv upprättas och fastställs för detta företag.
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11.
Rapportering
Bolagets styrelse rapporterar till Föreningens styrelse om väsentliga händelser i
verksamheten samt om hur risker och ekonomi utvecklas.
Rapporteringen ska minst ha det innehåll och den periodicitet som Föreningens styrelse
fastställer i en Rapportplan.
12.
Internrevision
Det ska finnas en internrevisionsfunktion för Föreningen och Bolaget. Föreningen
beslutar om vilken gemensam konsult som ska väljas. Respektive styrelse beslutar
självständigt om revisionsplanering och andra uppdrag till internrevisor samt om
utformning av rapportering och arbetsformer i övrig inom respektive företag.
Kostnaderna för internrevisionsinsatserna i fördelas mellan företagen baserat på det
nedlagda arbetet.

13.
Särskild beslutsordning i vissa fall
Uppkommer fråga om att göra avsteg från dessa direktiv, förändra ägandet i eller bilda/
avveckla dotterbolag eller intressebolag eller om Bolaget överväger att föra ut någon
väsentlig del av verksamheten, eller lämna uppdrag att utföra sådan verksamhet, till
annan utom Bolaget, ska samråd först ske med Föreningens styrelse som kan besluta att
frågan ska hänskjutas för beslut till stämmapå bolagsstämma i Bolaget.
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Bilaga till ägardirektiv
Riktlinjer för analysmodell och policy för kreditgivning
Grundläggande synsätt
Analysmodellen och policyn för kreditgivning ska baseras på grundprincipen att en
exponering mot en svensk kommun ges samma riskvikt som en exponering mot svenska
staten.
Svenska kommuner upprätthåller av tradition principen om att vara en ansvarstagande
ägare. Kommunägda företag som drabbats av tillfälliga ekonomiska problem eller som
drivits inom områden som inte kan finansieras med försäljningsintäkter, erhåller
regelmässigt löpande driftbidrag eller kapitaltillskott av olika slag. Vid Bolagets
limitsättning för kommunkoncernenkommunkoncernens företag ska detta tillmätas stor
betydelse i kombination med att kommuners egna goda kreditvärdighet som via
borgensåtagande för de egna företagens lån överförs till företagen. Kreditrisken vid
utlåning till ett kommunägt företag ska därför anses vara mycket låg.
Analysmodellen ska vila både på kvantitativa och kvalitativa grunder
Det finns inte någon enkel modell som alltid kan användas för att bedöma en medlem
och gränserna för kreditgivningen till en medlem. Analysmodellen måste vila både på
kvantitativa och kvalitativa grunder, där sedvanliga ekonomiska mått, kompletteras med
annan information om kommunen och dess ledning för bästa möjliga helhetsbedömning,
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Likabehandling och transparens
Kreditgivningen och limitsättningen ska bygga på en metod som är tydlig och
transparant så att den garanterar likabehandling av medlemmarna.
Prövning av låneändamål, kompetensenlighet och sundhet
Utlåning till kommun eller kommunägt bolag ska anses kompetensenlig och sund om en
medlems fullmäktigeförsamling
•
•
•

godkänt låneändamålet när kommunen är låntagare
godkänt ändamålet med borgen till eget företag som är låntagare,
i enlighet med kommunallagen beretts tillfälle att ta ställning till bolags
beslutbolagsbeslut av betydelse/vikt och som innebär att upplåning ska ske.

När Bolaget prövar om medlems företagmedlemsföretag kan kreditgodkännas, ska
kommunallagens föreskrift om att fullmäktige ska fastställa att det kommunala
ändamålet anses uppfyllt om fullmäktige fastställt bolagsordningens ändamål. Övrig
prövning av rubricerade aspekter som kan behövas, sker enligt relevant lagstiftning eller
myndighets föreskrift.myndighetsföreskrift.

Utlåningslimiter och prövning av kredit
Styrelsen ska fastställa en utlåningslimit för varje kommunkoncern bestående av
kommunen och dess företag.
Varje koncernlimit ska baseras på en normallimit som kan ökas eller minskas genom
särskilt beslut. Beslut som innebär avsteg från normallimiten ska föregås av en särskild
utredning. Metoden för särskilda utredningar ska läggas fast i en analysmodell.
Innan Bolaget beslutar att bevilja en kredit ska det enligt lag pröva kreditrisken prövas
enligt vid var tid gällande bestämmelser.
Vid utlåning till en kommun prövas frågan om kreditrisk vid fastställandet av limit för
kommunkoncernen, inte för varje enskild kredit. Utrymmet för kreditgivning avräknas
från limiten då kredit beviljas. Utlåning till kommun sker utan säkerhet.
Vid utlåning till ett kommunägt företag prövas frågan om kreditrisk vid fastställandet av
limit för kommunkoncernen, inte för varje enskild kredit. Utrymmet för kreditgivning
avräknas från limiten då kredit beviljas. Utlåning till företag får endast ske mot borgen
från ägarkommunen.
Kostnaden för ökad övervakning av medlemmar med ekonomiska problem etc.
Föranleder en medlems eller medlemmens företags ekonomiskaföretagsekonomiska
utveckling att Bolaget beslutat om särskilda åtgärder för att följa upp eller stödja
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medlemmen i en fördjupad dialog, ska kostnaden för Bolagets åtgärder bäras av den
berörda medlemmen.

Bilaga till ägardirektiv
Riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för VD, vice VD och
övriga medlemmar i verkställande ledningen
Dessa riktlinjer avser ersättning och andra anställningsvillkor för verkställande
direktören (VD) och vice verkställande direktören (VVD) och övriga medlemmar i
verkställande ledningen för Kommuninvest i Sverige AB, nedan kallat bolaget.
Dessa riktlinjer gäller för anställningsavtal som ingås efter det att riktlinjerna godkänts
av årsstämman och för ändringar i befintliga avtal som görs därefter.
Principer för ersättningar och andra anställningsvillkor
Grundprincipen är att ersättningar och andra anställningsvillkor ska vara marknadsmässiga, bestå av enbart fast lön och baseras på hans eller hennesden anställdes
prestationer. I års-redovisningenårsredovisningen ska anges totala ersättningar och
förmåner.
Villkoren för ickemonetära förmåner, pension, uppsägning och avgångsvederlag
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Medlemmarna i verkställande ledningen har rätt till sedvanliga ickemonetära förmåner
och företagshälsovård i enlighet med bolagets policy.
VD har även rätt till förmånsbil.
Bolaget åtar sig att betala en premiebestämd pensionsförsäkringslösning för VD
motsvarande 30 % av lönesumman. Övriga följer ITP-plan.
För VD och VVD är uppsägningstiden från bolagets sida sex månader. Vid uppsägning
från bolagets sida är VD och VVD berättigade till ett avgångsvederlag motsvarande 18
månader. Avgångsvederlag utgår inte om uppsägningen grundar sig på brott eller
försummelse i tjänsteutövningen. Bolaget äger rätt att avräkna inkomster av tjänst jämte
andra beräkningsbara förmåner som VD eller VVD uppbär från annan anställning eller
näringsverksamhet under den tjugofyramånadersperiod som följer efter uppsägningen.
Vid uppsägning från individens sida är uppsägningstiden sex månader.
För övriga medlemmar i verkställande ledning gäller reglerna om uppsägning i vid varje
tid gällande kollektivavtal.
Styrelsens beslutsfattande om lön och andra anställningsvillkor
Bolagets styrelse ska besluta om lön och övriga villkor för VD, VVD och övriga
medlemmar i verkställande ledningen.
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2020-03-26

Bilaga 5

Kommuninvest Ekonomisk förening
Föreningsstämman

Avveckling av förlagslån
Bakgrund
Den 30 november 2010 upptog föreningen ett förlagslån på 1 miljard kronor som
vidareutlånades till bolaget från samma tidpunkt. Enligt de då gällande reglerna fick det
eviga förlagslånet klassas som supplementärt kapital och inräknas i bolagets kapitalbas.
Vid denna tid reglerades inte föreningens kapitalanskaffning av den finansiella
lagstiftningen. Lagstiftningen gällde bara bolaget.
Nuvarande lagstiftning ställer nya mer långtgående kriterier för vilka typer av
instrument som ska få räknas in i kapitalbasen. Utan att här gå in på några detaljer, kan
vi konstatera att Kommuninvests förlagslån från medlemmarna till Föreningen inte
uppfyller de nya kraven.
Kommuninvest i Sverige AB (Bolaget) har därför i samråd med Föreningen återbetalt
det tidigare eviga förlagslånet mellan Föreningen och Bolaget och Föreningen har i
stället förvärvat nya aktier i bolaget. Detta genomfördes år 2017. Till detta bidrog även
att skattelagstiftningen också har ändrats så att bolaget inte längre får göra skatteavdrag
för räntorna på lånet.
I nuläget återstår därför bara förlagslånet från medlemmarna till Föreningen. Efter några
år av övergångsregler får förlagslånet från och med 2019 inte till någon del inräknas i
kapitalbasen för Kommuninvestkoncernen.
En viktig förutsättning för att föreslå föreningsstämman en avveckling av förlagslånet är
förstås om Föreningen har rätt att lösa förlagslånet i förtid. Avsnittet i lånevillkoren som
reglerar detta har följande lydelse:
”Lånet får alltid återbetalas eller återköpas om Emittentens [dvs. föreningens]
förlagslån, daterat den 30 november 2010 (”Förlagslånet”), återbetalas eller återköps av
Kommuninvest Sverige AB (”Bolaget”). Om Lånet återbetalas eller återköps skall
Emittenten iaktta 60 dagars uppsägningstid.”
Således har föreningen enligt lånevillkoren rätt att lösa förlagslånet i förtid eftersom
korresponderade förlagslån mellan Föreningen och Bolaget är uppsagt och avvecklat.

Kommuninvest i Sverige AB (publ). Org nr: 556281-4409. Styrelsens säte: Örebro
Kommuninvest Ekonomisk förening. Org nr: 716453-2074. Styrelsens säte: Örebro
Kommuninvest Fastighets AB. Org nr: 556464-5629. Styrelsens säte: Örebro
Postadress: Box 124, 701 42 Örebro • Besöksadress: Fenixhuset, Drottninggatan 2
Tel: 010-47 08 700 • Fax: 019-12 11 98 • E-post: förnamn.efternamn@kommuninvest.se • Internet: www.kommuninvest.se
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Medlemssamråden
Medlemssamråden 2019 och 2020 har behandlat frågan om förlagslånet och dess
framtid. Förslaget att avveckla förlagslånet har fått ett brett stöd bland medlemmarna.
Samtliga de kommuner som var medlemmar 2010 tecknade förlagslånet. De erbjuds
efter föreningsstämmans beslut om avveckling och 60 dagars uppsägningstid att
omedelbart inbetala motsvarande belopp som insatskapital till Kommuninvest
Ekonomisk förening.
Bedömning är att föreningen har den likviditet som behövs för att kontant återbetala
förlagslånet.
Föreningsstyrelsens behandling
Föreningsstyrelsen behandlade frågan på mötet 2020-03-11 och föreslår att stämman
beslutar enligt förslag.
Förslag till beslut
Styrelsen föreslår att föreningsstämman beslutar
att enligt gällande lånevillkor i förtid avveckla det 30-åriga förlagslån som
Kommuninvest Ekonomisk förening år 2010 upptog från dåvarande medlemmar till ett
sammantaget belopp av 1 miljard kronor, samt
att kontant återbetala förlagslånet till samtliga långivare.
Föreningsstämman noterar att information lämnats
att medlemmar som tecknat förlagslån medges, enligt föreningens stadgar § 6, vid
avveckling av förlagslånet, att inbetala motsvarande medlemmens andel av förlagslånet
till Kommuninvest Ekonomisk förening som insatskapital.
KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING
Göran Färm
Ordförande

Tomas Werngren
Verkställande direktör
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2020-03-26
Kommuninvest Ekonomisk förening
Föreningsstämman

Årsredovisning, revisionsberättelse och
granskningsrapport
Bakgrund
Styrelsens förslag till årsredovisning för Kommuninvest Ekonomisk förening och
Kommuninvestkoncernen för år 2019 bifogas.
Av bilagan framgår även revisionsberättelsen på sidorna 102 - 104 och
lekmannarevisorernas granskningsrapport på sidan 105.
Årsredovisningen distribueras i pappersform till medlemmarna tillsammans med övriga
stämmohandlingar och finns tillgänglig för nedladdning från www.kommuninvest.se.
Separata tryckta exemplar av årsredovisningen utdelas sedan 2013 inte längre i
anslutning till stämman.
Föreningens styrelse behandlade förslaget till årsredovisning 2020-03-11.
Förslag till beslut rörande årsredovisningen
Styrelsen föreslår att föreningsstämman beslutar
att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för 2019 för föreningen och
koncernen, samt
att fastställa styrelsens förslag till vinstdisposition i föreningen.
Revisionsberättelse och granskningsrapport
Vi hänvisar till revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport. Av
revisionsberättelsen framgår revisorns uttalanden om föreslagen vinstdisposition samt
frågan om ansvarsfrihet.
KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING
Göran Färm
Ordförande

Tomas Werngren
Verkställande direktör

Kommuninvest i Sverige AB (publ). Org nr: 556281-4409. Styrelsens säte: Örebro
Kommuninvest Ekonomisk förening. Org nr: 716453-2074. Styrelsens säte: Örebro
Kommuninvest Fastighets AB. Org nr: 556464-5629. Styrelsens säte: Örebro
Postadress: Box 124, 701 42 Örebro • Besöksadress: Fenixhuset, Drottninggatan 2
Tel: 010-47 08 700 • Fax: 019-12 11 98 • E-post: förnamn.efternamn@kommuninvest.se • Internet: www.kommuninvest.se
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Tillsammans för
bättre villkor
Kommuninvests roll är att erbjuda trygg och kostnadseffektiv
finansiering till sina medlemmar och kunder – svenska
kommuner, regioner, kommunala bolag och
andra kommunala aktörer.

278
+ 12

Kommuninvest ägs av 278 kommuner
och 12 regioner.

Organisation
med tydlig
rollfördelning
Kommuninvest består av två delar.
Kommuninvest ekonomisk förening
(Föreningen) och kreditmarknadsbolaget
Kommuninvest i Sverige AB (Bolaget).

Vår vision
Kommuninvest ska vara världens bästa
organisation för kommunal finansförvaltning.
Vi finansierar de svenska lokala och regionala
sektorernas utveckling och investeringar för
ett gott och hållbart samhälle.

Gröna lån
Gröna lån
introducerades 2015
för finansiering av miljöoch klimatrelaterade
investeringar. Sedan
lanseringen har volymen
Gröna lån ökat till
63 miljarder kronor.

AAA

Kommuninvest ekonomisk förening
Administrerar medlemskap
och solidarisk borgen.
Styrelsen består av politiker från
kommuner och regioner.
Kommuninvest i Sverige AB
Bedriver den finansiella verksamheten
med upplåning, likviditetsförvaltning
och utlåning.
Styrelsen består av personer med
kompetens inom bland annat offentlig
förvaltning, kapitalmarknad och
affärsutveckling.

Aaa
Kommuninvest i Sverige
AB har högsta möjliga
kreditbetyg, AAA/Aaa,
och stabila utsikter.

Grundidé
Tillsammans lånar kommuner och
regioner tryggare och billigare än var och en
för sig. Tillsammans kan kommunsektorn också
öka sin kompetens inom finansförvaltning.

Start 1986
Sedan starten 1986 har Kommuninvest 
bidragit till att sänka kommunsektorns
upplåningskostnader med mångmiljardbelopp.
Det har i slutänden gynnat medborgarna som
fått ta del av en förbättrad samhällsservice
på både lokal och regional nivå.

407
Mdkr

Utlåningen till medlemmarna uppgick till
407 mdkr vid utgången av 2019.

Kommuninvest ekonomisk förening, org. nr. 716453-2074
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Viktiga händelser
under året
Under 2019 växte Kommuninvests totala utlåning till över
400 miljarder kronor och andelen Gröna lån fortsatte öka. Tack vare låga
hållbarhetsrisker i verksamheten fick Kommuninvest höjda ESG-betyg
från två hållbarhetsutvärderare. Därtill utvecklades KI Finans och
KI Offert med nya funktioner för att underlätta för kunderna.

Höjt ESG-betyg
från två institut

Gröna lån har finansierat Svealandstrafikens biogas-bussar

Gröna lån når 10 procent av utlåningen
Den starka efterfrågan på Gröna lån fortsatte under 2019. Vid årets slut hade
volymen beviljade Gröna lån ökat till 63,1 (39,5) mdkr, avseende 346 (232)
investeringsprojekt i 150 (109) kommuner och regioner. Volymen utbetalda
Gröna lån ökade till 41,0 (26,2) mdkr, vilket motsvarade 10,1 (7,4) procent
av Kommuninvests totala utlåning.

Utlåningen passerade 400 mdkr
Under 2019 passerade Kommuninvests utlåning 400 mdkr. Utlåningen
ökade både till större och mindre kommuner, samt både till kommuner med och
utan egna marknadsprogram. Ökningen är störst bland kommuner med egna
marknadsprogram, vilket kan tolkas som att Kommuninvests prissättning varit
attraktiv. Under 2019 bedöms sektorns skuld ökat med 9,9 procent, vilket ligger
över de senaste tio årens genomsnitt på 7,1 procent. Orsaken till den ökade
upplåningen är ett stort investeringsbehov på grund av bland annat befolkningstillväxt och underhållsbehov. Detta tillsammans med att konjunkturen
mattas av och ökande kostnaderna i kommunerna ger behov av lånefinansiering
av investeringar.

4
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Kommuninvest höjde under året sitt så
kallade ESG-betyg från instituten ISSOekom och Sustainalytics. Betyget från
ISS-Oekom höjdes med två steg, till B–;
Sustainalytics gav ett ESG-betyg om
9.1, i kategorin ”försumbar ESG-risk”.
Resultaten visar att Kommuninvest anses
tillhöra den grupp av finansiella institutioner
vars verksamhet är minst exponerad för
hållbarhetsrisker.

KI Finans
utvecklas
Under året har Kommuninvest fortsatt sitt
arbete med att förenkla för våra kunder
genom vidareutveckling av bland annat
applikationen för signering i KI Finans
som möjliggör för våra kunder att signera
låneavtal med mobilt BankID. Tjänsten
erbjuds nu till samtliga kommuner, regioner
och helägda bolag. KI Offert, där kunden
kan begära en digital offertförfrågan från
Kommuninvest, har under året utvecklats
vidare i samråd med våra kunder och
byggts på så förfrågningar nu automatiskt
registreras i våra interna system och en
offert skapas baserat på kundens önskemål. Fler funktioner, bland dem affärsavslut direkt i KI Finans, utvecklas och
lanseras under 2020.

KOMMUNINVEST I KORTHET

MARKNADSANDELAR, 
KOMMUNAL LÅNEFINANSIERING1

UTLÅNINGSPORTFÖLJ
PER LÅNTAGARKATEGORI
Regioner
2 (2) %

Upplåning via
Kommuninvest
56 (54) %
Upplåning via
egna marknads
program
30 (31) %

Kommuner2
43 (41) %

Kommunala
energiföretag
5 (5) %

Övriga
kommunala
företag
22 (22) %
Kommunala
bostadsföretag
28 (30) %

Bankupplåning
14 (15) %

1) Prognos avseende utestående upplåning (siffror inom parentes avser faktisk
utestående upplåning i enlighet med medlemmarnas egna årsredovisningar
per 2018-12-31)

2) Delar av utlåningen till kommuner vidareutlånas till
kommunala bolag via kommunala internbanker.

UPPLÅNINGSPORTFÖLJ
PER PROGRAM
Bankloan 0 (0) %
Svenskt certifikatprogram 1 (1) %

Svenskt
obligationsprogram
52 (49) %

Uridashi 2 (3) %
Euro-commercial paper 4 (3) %
Private Placements 2 (4) %
Gröna obligationer 8 (5) %

Benchmarkupplåning,
övriga valutor
31 (35) %

Alla grafer avser 2019-12-31. Siffror inom parentes avser 2018-12-31.

FLERÅRSÖVERSIKT KOMMUNINVEST-KONCERNEN
2019

2018

2017

2016

2015

357,0

361,7

340,6

310,1

277,0

254,4

1 075,9

358,8

689,9

288

286

280

277

277

275

272

12

11

11

11

8

Kärnprimärkapitalrelation1, %

128,2

187,7

218,0

106,6

46,2

Primärkapitalrelation2, %

128,2

187,7

218,0

106,6

46,2

Total kapitalrelation3, %

128,2

192,8

231,4

117,6

56,9

1,59

1,74

1,82

1,60

0,90

Balansomslutning, mdkr

471,3

Utlåning (redovisat värde), mdkr

408,2

355,7

Årets resultat, mnkr

353,8

718,1

Medlemmar, totalt

290

288

varav kommuner

278

varav regioner

Bruttosoliditetsgrad enligt CRR4, %

417,2

1) Kärnprimärkapital i relation till totalt riskexponeringsbelopp. Se vidare sidorna 36–37 och not 2.
2) Primärkapital i relation till totalt riskexponeringsbelopp. Se vidare sidorna 36–37 och not 2.
3) Total kapitalbas i relation till totalt riskexponeringsbelopp. Se vidare sidorna 36–37 och not 2.
4) Primärkapital i relation till totala tillgångar och åtaganden (exponeringar). Se vidare sidan 37 och not 2.
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Kapitalfrågan klar,
nya utmaningar
Kommunsektorns utmaningar är i politiskt fokus och
Kommuninvest ska bidra med lösningar inom finansområdet
genom att till goda villkor hjälpa till med finansieringen av välfärd.
Äntligen har vi fått klarhet i kapitalfrågan så nu kan
vi fortsätta utveckla samarbetet.

Läget i Kommunsektorn
Tillväxten i svensk ekonomi blev svagare än förväntat 2019. Därmed blev också resultaten för
Sveriges kommuner och regioner lägre 2019 än
2016–2018. Resultatförsämringen visar att uppdraget för kommuner och regioner blir allt mer
krävande. Kommunsektorn står i grunden fortfarande stark, med inte minst stabila balansräkningar, men står inför en svårare ekonomisk
period.
En viktig orsak är att det demografiska
trycket ökar när andelen äldre och yngre ökar
snabbare än befolkningen i arbetsför ålder. Det
resulterar i ökad efterfrågan på välfärdstjänster,
vilket i sin tur medför ökade kostnader. Därmed
har kommunsektorns ekonomiska utmaningar
hamnat i fokus för den nationella politiska
debatten. Det behövs.
Vi finansierar investeringarna
Kommunsektorns behov av investeringar påverkas av befolkningstillväxten, kraften i urbaniseringen och allt högre krav på social och miljömässig hållbarhet. Vår utlåning till medlemmarna ökar därför kraftigt. Vår affärsmodell
där medlemmarna går i solidarisk borgen för
Kommuninvest möjliggör vårt uppdrag att
hjälpa medlemmarna att finansiera sina investeringar till så låg kostnad som möjligt. Det har vi
lyckats väl med.
Våra mätningar av ägarnas och kundernas
nöjdhet ger höga resultat och fler och fler söker
medlemskap i Kommuninvest. Under 2019 har
Region Blekinge och Ekerö kommun blivit medlemmar och vi hälsar dem hjärtligt välkomna!

6
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Dessutom lånar allt fler av våra medlemmar allt
mer hos Kommuninvest. Vår marknadsandel hos
medlemmarna ligger på över 56 procent.

Det ger oss
mycket goda
förutsättningar
att även fram
över erbjuda
gynnsamma
villkor för
kommunernas
och regionernas
lån.

Äntligen klarhet i kapitalfrågan
Under 2019 har den genomgripande översyn
som startade efter finanskrisen resulterat i ett
nytt EU-regelverk. Besluten innebär att vissa
offentliga finansiella aktörer som Kommun
invest omfattas av lägre kapitalkrav än andra
banker och kreditinstitut. Det ger oss mycket
goda förutsättningar att även framöver erbjuda
gynnsamma villkor för kommunernas och regionernas lån.
Ändå kommer Kommuninvest framöver att
behöva mer insatskapital i och med att verksamheten växer så snabbt. Men nu är det medlemmarnas uppgift att avgöra och säkerställa
kapitalbehovet, utifrån myndigheternas beslut.
Ett omfattande arbete har genomförts inom
Föreningen och Bolaget för att ge underlag för
medlemmarnas beslut om kapitalbehovet framöver.
Gröna och sociala investeringar
Vårt koncept med gröna obligationer och gröna
lån blir alltmer framgångsrikt. Vi har idag beviljat gröna projekt motsvarande drygt 60 miljarder kronor. Vid årsskiftet hade 150 medlemmar
Gröna lån fördelat på 346 projekt, som står för
cirka 10 procent av vår totala utlåning.
Vi har också fått ett viktigt erkännande för
vårt hållbarhetsarbete genom en hög ESG-rating,
där oberoende institut utvärderar Kommun
invests hållbarhetsarbete. Vi vet också att våra

Årsredovisning 2019

1241

medlemmar allt oftare relaterar sin verksamhet
till de globala hållbarhetsmålen enligt FNs
Agenda 2030. Vi är glada att kunna hjälpa till
i kommunsektorns aktiva hållbarhetsarbete.
Jag vill också informera alla medlemmar om
att Kommuninvest nu genomför ett utvecklingsarbete för att ta fram en modell för lån till socialt hållbara investeringar. Tanken bakom satsningen är att utveckla en finansiell produkt som
kan främja det sociala hållbarhetsarbetet inom
kommunsektorn. Under 2020 kommer vi att
presentera resultaten av det arbetet.
Samarbete ger resultat
Kommuninvests solidariska modell visar möjligheterna för frivilligt samarbete inom svensk

kommunsektor. Om vi räknar på vad vi gemensamt har sparat av skattebetalarnas pengar
genom samarbetet på det finansiella området
handlar det om mångmiljardbelopp som har
kunnat satsas på välfärden.
Tack för året som gått med förhoppning om
lika gott samarbete kommande år!
Kommuninvest ekonomisk förening

Göran Färm
Ordförande

Kommuninvest ekonomisk förening, org. nr. 716453-2074
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Effektiv samverkan
ger goda villkor
Kommunsektorns investeringar fortsätter påverkas av en stark befolkningstillväxt och urbanisering samtidigt som bostäder och fastigheter byggda
under 1960- och 70-talen kräver omfattande renovering. Utvecklingen
för Kommuninvest visar att kommuner i samverkan tillsammans
kan skapa ett effektivt verktyg för goda finansieringsvillkor.

D

e ekonomiska utsikterna för
kommunsektorn försvagades
under året. Samtidigt står sig
sektorns balansräkning stark,
kanske starkare än någonsin
tidigare. Utmaningarna hopar
sig i verksamheten, bland
annat är tillgång till kompetens ett växande
bekymmer.
Prognoser pekar på fortsatt ökande investeringar, vilket i kombination med svagare resultat
förväntas bidra till en ökad kommunal låneskuld. Prioriteringarna mellan olika investeringar
kommer att bli allt viktigare för att kunna upprätthålla en ekonomi i balans.
Fortsatt ökad efterfrågan på finansiering
Vår bedömning är att sektorn klarar av en
period med lägre självfinansieringsgrad och
ökad låneskuld, så länge intäkterna är tillräckliga
för att täcka driftskostnaderna. Vi bör också
komma ihåg att samtidigt som låneskulden
ökar så byggs en betydande tillgångsmassa upp
i kommuner, regioner och kommunala företag.
Utvecklingen för Kommuninvest har vida
överträffat våra prognoser. Utlåningstillväxten,
som uppgick till 15 procent under året, är det
yttersta beviset på att verktyget Kommuninvest
fungerar, och att kommuner och regioner tillsammans kan erhålla bättre och mer effektiv
upplåning än var och en för sig.

Trenden att allt
fler medlemmar
har i princip all
sin upplåning via
Kommuninvest
understryker
behovet att vi
alltid har tillgång
till finansiering.

Kunskap och enkelhet
Den kunskapsinriktade delen av vår affär,
som handlar om att skickliggöra våra kunder
och förenkla deras vardag, utgör en liten men
växande del av verksamheten. Vi har under året,
i samarbete med ett ledande utbildningsinstitut,
utvecklat en spetsutbildning i kommunal eko-

Effektivitet en ständig strävan
Vår kärnverksamhet handlar om stabil och
trygg finansiering av medlemmarnas investeringar, till bästa möjliga villkor. God kostnads-
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kontroll har hög prioritet. Det är därför tillfredsställande att 2019 års kraftiga tillväxt i
affärsvolymer inte har motsvarats av ökade
kostnader i samma utsträckning, även om
satsningar inom digitalisering och fortsatt
omfattande regulatoriska krav fortsätter att
vara kostnadsdrivande. Sammantaget fortsätter
förvaltningskostnaderna i relation till affärs
volym att minska och den övergripande strategin
om sänkta utlåningsmarginaler ligger fast.
Trenden att allt fler av Kommuninvests
medlemmar i princip har all sin upplåning via
Kommuninvest understryker behovet av att
vi alltid har tillgång till finansiering. Under
det gångna året har det inte varit en utmaning
– geopolitiska händelser har förvånansvärt
oproblematiskt passerat utan negativ inverkan
på kapitalmarknader. Centralbankernas arbete
och strategi med bland annat låga/negativa
räntor bidrar.
Som ett led i att utveckla vår finansieringsstrategi och säkerställa långsiktigt låga upp
låningskostnader fattades under året beslut om
att inkludera euro som strategisk upplånings
valuta. Detta innebär att Kommuninvests
strategiska upplåningsmarknader framgent
inkluderar svenska kronor, dollar och euro,
vilka tillhör världens mest likvida.
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nomi med inledningsvis fem deltagande kommuner. Vi förväntar oss att fortsätta utveckla
konceptet.
Att göra våra tjänster enklare att använda är
en viktig del av effektiviseringsarbetet. Under
året har vi introducerat signering av låneavtal
med Mobilt BankID samt automatiserat processen för offertförfrågan. Tjänsterna erbjuds inom
ramen för KI Finans, ett webbaserat verktyg för
kommunal finansförvaltning som har över
2 000 användare. KI Finans vidareutvecklas
kontinuerligt med fler funktioner, i samråd med
kunder och medlemmar.
För ett gott och hållbart samhälle
Avslutningsvis känns det bra att konstatera,
efter ett år där hållbarhetsfrågor blivit allt mer
centrala, att Kommuninvest har en grundidé

och vision med tydlig koppling till kommunernas
övergripande hållbarhetsarbete, inklusive
Agenda 2030. För att ytterligare synliggöra
och främja den hållbara omställningen har
Kommuninvest tillsammans med medlemmar
och kunder utvecklat en modell för grön finansiering som blivit störst i Sverige och rönt
uppmärksamhet över hela världen.
För alla de goda prestationerna under året
vill jag rikta ett stort tack till mina medarbetare.
Kommuninvest ekonomisk förening

Tomas Werngren
Verkställande direktör

Kommuninvest ekonomisk förening, org. nr. 716453-2074
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VÅRT UPPDRAG

Så bidrar Kommuninvest
till välfärdsbygget
Kommuninvest finansierar drygt hälften av den svenska kommunsektorns investeringar
i nya bostäder, skolor, äldreboenden, simhallar och andra infrastruktursatsningar.
Genom vår utlåning skapar vi förutsättningar för svenska
kommuner och regioner att göra välfärdsinvesteringar på
ett kostnadseffektivt sätt. Sedan finanskrisen för tio år sedan
har Kommuninvests andel av kommunsektorns upplåning
ökat kraftigt och idag står vi för drygt hälften av den totala
låneskulden. Förklaringen är dels att allt fler kommuner
och regioner anslutit sig som medlemmar i Kommuninvest,
dels att de nya skärpta regelverken gjort det allt svårare för
banker och andra finansinstitut att konkurrera med våra
förmånliga kreditvillkor.
1. Upplåning
Kommuninvest lånar kontinuerligt upp pengar såväl i Sverige
som på den internationella kapitalmarknaden. Kommun
sektorns inneboende stabilitet i kombination med att våra
medlemmar åtagit sig att solidariskt garantera Kommun
invests förpliktelser gör att Kommuninvests upplåning
betraktas som mycket säker. Ur ett kreditriskperspektiv
betraktas Kommuninvests upplåning som likvärdig med
svenska statens egen upplåning. Den låga risken tillsammans
med Kommuninvests historik och goda rykte på kapitalmarknaden innebär att vi har tillgång till finansiärer som
i allmänhet lånar ut till oss på goda villkor. För att kunna tillmötesgå våra medlemmars kreditönskemål även vid osäkerhet på marknaderna håller vi alltid en överlikviditet i reserv.
2. Låneansökan och kreditprövning
När någon av Kommuninvests kunder beslutar att låna upp
pengar till en eller flera investeringar kontaktar kommunen
eller regionen Kommuninvest för att genomföra låneansökan.
Normalt är vår utlåning inte kopplad till något specifikt
ändamål och låntagare behöver, i enlighet med den svenska
principen om lokalt självstyre, inte redovisa vad pengarna
ska användas till.
Eftersom vi oftast känner våra medlemmar väl sedan
många år tillbaka har vi i allmänhet god kunskap om deras
ekonomiska situation. Kommuninvest genomför löpande
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avstämningar för att slå fast kundernas kreditutrymme och
vid varje enskilt utlåningsbeslut sker en kontroll för att se
att det beviljade lånet är i linje med kreditutrymmet. Tillsammans finner vi en lösning som både tillgodoser lånebehovet
och tar hänsyn till medlemsorganisationens totala låneskuld.
3. Gröna lån
Om den investering som kommunen eller regionen lånar
pengar för att genomföra är förenlig med Sveriges eller regionens miljömål och bidrar till ett mer resurseffektivt och
klimattåligt samhälle, har låntagaren möjlighet att ansöka
om ett så kallat Grönt lån. För att Miljökommittén ska bevilja
ett Grönt lån måste investeringen motsvara ett antal förutbestämda hållbarhetskriterier och ingå i en av åtta kategorier,
bland andra i investeringar i förnybar energi, klimatsmarta
byggnader, hållbara transporter och energieffektivisering.
Den gröna utlåningen finansieras genom att Kommuninvest
ger ut gröna obligationer som är efterfrågade av investerare
och som uppfyller en rad krav för att få räknas som gröna.
Läs mer om Kommuninvests Gröna lån på sidan 16.
4. Utbetalning av lån
Tack vare att vi känner våra medlemmar väl och har en
snabb och effektiv kreditprocess, är tiden från första sam
talet om lånebehovet till dess lånet kan betalas ut kort. Om
det är ett Grönt lån hanterar vi den extra administration och
dokumentation som krävs för grön finansiering, till exempel
den löpande externa granskningen och rapportering till de
investerare som köpt Kommuninvests gröna obligationer.
5–6. Rådgivning och skuldförvaltning i KI Finans
Under hela lånets löptid har låntagaren kontinuerlig kontakt
med kundansvarig hos oss och tillgång till hela Kommun
invests samlade expertis. I den webbaserade finansförvaltningstjänsten KI Finans har kundernas ekonomitjänste
personer tillgång till transaktionshantering, analys och
rapportering av skulder och tillgångar.

Årsredovisning 2019

1245

VÅRT UPPDRAG

Investeringsbehov
Genom kontinuerlig upplåning på kapitalmarknaden
har Kommuninvest alltid möjlighet att låna ut pengar
till kommuner och regioner. När en kommun eller
region har uppskattat kostnaden för investeringen
görs en ansökan om lån från Kommuninvest. Om
investeringen bidrar till bättre miljö eller klimat kan
det vara aktuellt med ett Grönt lån.

1.
Upplåning.

2–3.

6.

Dialog med
kundansvarig om
låneansökan och
möjlighet att låna
grönt.

Kontinuerlig
skuldförvaltning
i KI Finans.

3.

5.

Grönt lån
godkänns av
Miljökommittén.

Rådgivning.
KI Finans.

4.
Utbetalning
av lån.
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Så skapar vi hållbara värden
Genom utlåning till kommuner och regioner skapar Kommuninvest förutsättningar för
utbyggnaden av den svenska välfärden, ökar stabiliteten i den kommunala ekonomin
och bidrar till ett mer hållbart Sverige.
Kommunerna och regionerna utgör fundamentet i det
svenska välfärdssamhället. Det är i deras regi som de mest
centrala samhällstjänsterna, som vård, skola och omsorg,
möter medborgarna. Kommunerna har också en central roll
för den grundläggande samhällsinfrastrukturen, i form av
bostadsbyggande, energiförsörjning, kollektivtrafik, vattenoch avloppshantering, avfallshantering och materialåter
vinning med mera.
Kommunala aktörer är också drivande i det svenska hållbarhetsarbetet, med högt ställda miljöambitioner och ansvar
för stadsplanering, lokal infrastruktur och kollektivtrafik.
Mer än 90 procent av kommunerna har fastställt egna miljö
mål eller anslutit sig till nationella eller regionala mål. Inte
sällan siktar dessa högre än det nationella målet om ett fossil
fritt Sverige till år 2045.
Direkt värdeskapande
I rollen som den i särklass största kreditgivaren till den
svenska kommunsektorn bidrar Kommuninvest till att skapa
både direkta och indirekta värden. Viktigast av de direkta
värdena är att den kostnadseffektiva utlåning som vi till
handahåller skapar ekonomisk stabilitet i kommuner och
regioner. Vår utlåning gör det möjligt att genomföra nöd
vändiga välfärds- och hållbarhetsinvesteringar – och i större
utsträckning eller i snabbare takt än som varit möjligt om
krediterna hade varit dyrare. Vi erbjuder också våra medlemmar vårt egenutvecklade verktyg för enklare och effektivare
skuldförvaltning, KI Finans, som 216 av 290 medlemmar
använder i sin fullskaliga version. Tack vare goda ekonomiska resultat har Kommuninvests medlemmar kunnat
erhålla årlig överskottsutdelning, bestående av återbäring
och ränta på insatskapital. Under 2019 betalades 717,8
mnkr i överskottsutdelning, avseende verksamhetsåret 2018.
Indirekt värdeskapande
De allra viktigaste värdena som Kommuninvest bidrar till
att skapa är förstås resultaten av alla de investeringar som
finansieras av vår utlåning. Det rör sig om välfärdsinvesteringar som nya eller upprustade äldreboenden, skolor och
vårdcentraler, eller olika former av infrastruktur som vägar,
kollektivtrafik, energi, vatten och avlopp. Kostnadseffektiv
och långsiktig finansiering skapar förutsättningar för kommuner och regioner att genomföra väsentliga investeringar i
den takt som behövs för att tillmötesgå ökade krav på servicenivå, befolkningstillväxt och andra behov som uppstår i
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den gemensamma välfärden. I och med att 96 procent av
Sveriges kommuner och 60 procent av regionerna är medlemmar i Kommuninvest bidrar vår utlåning till att nyttiga
investeringar genomförs från norr till söder, vilket i sin tur
skapar förutsättningar för människor att bo och verka i
alla delar av Sverige.
Kommuninvest arbetar aktivt för att bygga upp kapacitet
och öka kunskapen om kommunsektorns finansiella förutsättningar. Det sker bland annat genom forskningssamarbete
med Örebro universitet och utveckling av skräddarsydda
utbildningar för kommunala förtroendevalda och tjänstemän i samarbete med Handelshögskolan i Stockholm. Vi har
vidare tagit initiativ till och finansierar nätverket Society
Lab, som vänder sig till unga politiker och där frågor kring
välfärd och välfärdens finansiering diskuteras. Därmed
bidrar Kommuninvest till att skapa rätt förutsättningar för
långsiktigt sunda och hållbara kommunala finanser. Vi är
även samarbetspartner till Stiftelsen Vadstena Forum för
Samhällsbyggande, som genom symposier verkar för en
öppen debatt och kunskapsutbyte om samhällsbyggnads
frågor.
Kommuner och regioner har sedan länge tydliga uppdrag
att forma ett hållbart samhälle. Hållbarhetsdiskussionen har
idag breddats och omfattar en lång rad aspekter, inte minst
hur vi tar ansvar för det samhälle vi lämnar vidare till kommande generationer. Följaktligen har så gott som alla kommunsektorns investeringar ett hållbarhetsfokus – särskilt
tydligt blir det när det gäller investeringar som syftar till att
minska negativa effekter på klimatet, att bygga långsiktigt
hållbara samhällen, främja rent vatten och hållbar energi,
samt att utveckla industri, innovationer och infrastruktur
på ett hållbart sätt. Dessa investeringar bidrar till att uppfylla
flera av delmålen i FN:s Agenda 2030, som många aktörer
inom kommunsektorn aktivt förhåller sig till. En betydande
del av de hållbarhetsfrämjande investeringarna finansieras
av Kommuninvests Gröna lån, som introducerades 2015.
I slutet av 2019 hade 63,1 (39,5) mdkr i Gröna lån beviljats,
avseende 346 (232) investeringsprojekt i 150 (109) kommuner
och regioner.
Kommuninvest finansierar sin gröna utlåning med utgivning av gröna obligationer. Efterfrågan på våra gröna
obligationer har varit mycket god, och de flesta emissioner
har övertecknats. Med Gröna lån och gröna obligationer
bidrar Kommuninvest i finansmarknadens omställning för
att stödja utvecklingen mot ett hållbart samhälle.
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Skapar stabil
ekonomi
i kommuner och
regioner.

Bidrar till det
allmänna välfärds
bygget i Sverige.

407
Utlåning

mdkr

Varav 10 procent Gröna lån
(baserat på utbetald volym)

717,8

Bidrar till att hela
Sverige lever.

Mnkr i total
överskottsutdelning1

2 062

Bidrar till att
uppfylla Sveriges
hållbarhetsmål.

användare
i KI Finans

1) Utbetalt belopp 2019, avseende verksamhetsåret 2018.
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Hållbarhetsrapport 2019
Att verka för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling ingår i Kommuninvests
grundläggande idé och vision. Genom hållbara finansieringslösningar främjar vi
effektiv användning av skattemedel, finansiell stabilitet och kommunsektorns
arbete med Agenda 2030, de Globala målen för hållbar utveckling.
Vår syn på hållbarhet har sin utgångspunkt i den svenska
kommunsektorns värdegrund och bedrivs i enlighet med
kommunallag och annan relevant lagstiftning. Den överensstämmer därför med internationella ramverk som ILO:s kärnkonventioner, OECD:s riktlinjer för multinationella företag,
FN:s ramverk för företag och mänskliga rättigheter, samt
FN-initiativet Global Compact.
Hållbarhetsarbetet utgår från vårt uppdrag, att finansiera
kommunsektorns utveckling och investeringar för ett gott
och hållbart samhälle, och från de förväntningar som våra
intressenter har på oss. Ambitionen är att integrera hållbarhet i hela vår verksamhet.
Intressentdialog
I Kommuninvests roll som kommungäld och nod för kommunal finansiell samverkan har vi relationer med en rad intressenter som på olika sätt påverkar och påverkas av vår verksamhet. Vi för en kontinuerlig dialog för att identifiera vilka
hållbarhetsfrågor som Koncernen bör arbeta med. Intressentdialogen sker bland annat genom regelbundna möten med
medlemmar, kunder, personalrepresentanter och företrädare
för departement och myndigheter. Dessutom genomför
Kommuninvest regelbundet nöjdhetsundersökningar bland
nyckelintressenter som medlemmar, kunder, medarbetare
och investerare.
Kommuner och regioner är vår viktigaste intressentgrupp.
Som medlemmar äger och styr de vår verksamhet men de är
också våra kunder när de väljer att låna av oss. I rollen som
ägare förs dialogen med medlemmarna i huvudsak med förtroendevalda politiker. I rollen som kunder förs dialogen
främst med tjänstepersoner, vanligtvis med specialister inom
ekonomi och finans.
Särskilda hållbarhetsundersökningar genomförs på regelbunden basis. De övergripande resultaten från de två undersökningar som hittills genomförts presenteras på motstående
sida.
Styrning av hållbarhetsarbetet
Hållbarhetschefen ansvarar för att leda, utveckla och följa
upp Kommuninvests hållbarhetsarbete, i nära samarbete
med verkställande ledning och avdelningschefer, som ansvarar
för att hållbarhetsaspekter beaktas inom sina respektive
ansvarsområden. Riktlinjerna för arbetet tydliggörs i en hållbarhetspolicy antagen av Bolagets styrelse, och konkretiseras
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i kompletterande policyer och instruktioner rörande bland
annat arbetsmiljö- och personsäkerhet, intressekonflikter,
IT-säkerhet, jämställdhet och mångfald, mutbrott och
representation, samt regelefterlevnad. Hållbarhetsarbetet
avrapporteras årligen till styrelsen, och kompletteras av
genomgångar på aktuella temaområden.
Hållbarhetsrisker
Hållbarhetsrisk är risken för att Kommuninvests verksamhet
direkt eller indirekt påverkar sin omgivning negativt kopplat
till affärsetik och korruption, inklusive penningtvätt och
finansiering av terrorism, klimat och miljö samt mänskliga
rättigheter inklusive arbetsvillkor. Kommuninvest anser sig
framförallt vara exponerat mot hållbarhetsrisker rörande
etik, IT-säkerhet och s.k. ”green-washing”, dvs. att finansierade miljö- och klimatrelaterade investeringsprojekt inte
lever upp till hållbarhetskrav.
Kommuninvests åtgärder för att hantera hållbarhetsrisker
styrs i hög grad av nationella och internationella regelverk
och riktlinjer tillsammans med Föreningens ägardirektiv och
interna instruktioner och policys. Avseende s.k. grön finansiering hanteras Bolagets hållbarhetsrisk via ett Ramverk för
Gröna obligationer, inklusive den expertkommitté som
ansvarar för att utvärdera och godkänna investeringsprojekt
för grön finansiering.
Direkt och indirekt påverkan
Kommuninvest har såväl en direkt som indirekt hållbarhetspåverkan.
Den direkta påverkan äger Kommuninvest, dvs. ligger
inom verksamhetens direkta beslutsmandat och arbetet kan
ge konkreta kvalitativa och kvantitativa effekter. Direkt
påverkan omfattar exempelvis kund- och medarbetarrela
tioner, affärsresor, kontorslokaler, lokal samverkan m.m.
Den indirekta påverkan definieras som den hållbarhets
påverkan som Kommuninvest har via sin balansräkning,
dvs. primärt utlåningen samt affärsrelationer med låntagare,
investerare och motparter. Påverkan är primärt relaterad till
kommunernas val av investeringar och hur dessa bidrar till
ett hållbart samhälle.
Kommuninvest har en begränsad direkt påverkan men en
omfattande indirekt påverkan, då organisationen omfattar ett
hundratal medarbetare och huvudkontoret i Örebro medan
balansomslutningen uppgår till drygt 470 miljarder kronor.
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De globala målen
Kommuners och regioners
omfattande arbete med hållbar utveckling gör att även
Kommuninvests verksamhet
på många sätt träffar Agenda
2030, de Globala målen för
hållbar utveckling. En mappning
genomförd under 2019 visar
att Koncernen har en direkt eller
indirekt påverkan på 15 av de
17 globala målen och cirka 50
av 169 delmål.

Intressentprioriteringar och nöjdhet
2019 års hållbarhetsundersökning visade att Kommuninvest upplevs prestera väl på de hållbarhetsområden som intressenter
tycker är viktigast. I likhet med föregående undersökning, genomförd 2016, ansåg intressenterna att Kommuninvest främst bör
prioritera grön finansiering och ansvarsfullt och etiskt agerande. Överlag hade intressenternas uppfattning om Kommuninvest
prestationer ökat på samtliga undersökta hållbarhetsområden.
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Tre perspektiv i hållbarhetsarbetet
Koncernens hållbarhetsarbete utgår från tre perspektiv som
beskrivs närmare på följande sidor:

• Hållbar organisation, för att värna en god arbetsmiljö
och medarbetarhälsa, gott ledarskap och medarbetarskap
samt en agil organisation.

• Hållbar finansiering, för att understödja kommuners och
regioners arbete med ekonomisk, miljömässig och social
hållbarhet samt främja finansiell stabilitet.

Hållbarhetsrelaterade resultatindikatorer presenteras på
sidorna 22–23.

• Ansvarsfull verksamhet, för att säkra att Koncernen lever
upp till sin uppförandekod, intressentförväntningar samt
de lagar, bestämmelser och föreskrifter som gäller för
verksamheten.
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Hållbar finansiering
Kommuninvest finansierar de svenska lokala och regionala sektorernas utveckling och
investeringar för ett gott och hållbart samhälle. Verksamheten bidrar till att medborgarnas
skattepengar används så effektivt som möjligt och att öka stabiliteten i det finansiella
systemet. Finansiering till lägsta möjliga kostnad är centralt.
Kommuninvests bidrag inom området hållbar finansiering
handlar både om kostnadseffektiv och stabil finansiering av
offentliga investeringar och om långsiktig analys för hållbara
kommunala finanser. Vårt arbete inriktas även på att skicklig
göra medlemmar och kunder i hållbar finansförvaltning, och
erbjuda verktyg som förbättrar interna beslutsprocesser.
Gäld för kommunsektorn
Kommuninvest uppfyller en liknande roll för kommunsektorn
som Riksgälden för staten och dess myndigheter. En av våra
huvuduppgifter är att säkerställa en så kostnadseffektiv
finansiering som möjligt för de investeringar som genomförs
av kommuner och regioner, i bostäder, skolor, vårdsystem
och kollektivtrafik m.m. Genom att ”poola” kommunala
lånebehov och kanalisera dem genom en organisation kan
skalfördelar uppnås, och förvaltningskostnader hållas på en
låg nivå. Det gör att skattemedlen räcker längre.
Minst lika viktigt är att kunna erbjuda medlemmarna
finansiering även vid oro på de finansiella marknaderna.
Erfarenheterna från finanskrisen 2007 – 2008 visar att även
för så kreditvärdiga aktörer som kommuner kan tillgång till
likviditet periodvis vara utmanande. Att Kommuninvest
kunnat upprätthålla kommunsektorns finansieringsförmåga
även när det varit som mest oroligt skapar trygghet och
bidrar till finansiell stabilitet.
Öka kunskap om kommunal finansiering
Genom vår egen forskning och rapporter bidrar Kommun
invest till ökad kunskap om kommunsektorns långsiktiga
finansiella förutsättningar. Vi publicerar årligen rapporter
som skildrar utvecklingen av kommunala investeringar
och dess finansiering, och analyserar trender och företeelser
kopplade till kommunal upplåning, skuldsättning och investeringar. Data tillgängliggörs i publika databaser. Kunskapsspridning via seminarier och enskilda möten sker löpande.
Kommuninvest samarbetar även med akademin. Bland
annat har Kommuninvest sedan 2012 ett samarbete med
Örebro universitet som till exempel främjar forskning om
kommunsektorns skuldförvaltning och finansiella förut
sättningar, och finansierar såväl en professur som doktorandstudier. Kommuninvest ingår vidare i referensgruppen som
knutits till universitetets Mastersutbildning i Hållbart
Företagande.
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Egenutvecklat verktyg för kommunal skuldförvaltning
KI Finans är en webbaserad finansförvaltningstjänst för
transaktionshantering, analys och rapportering av finansiella
skulder och tillgångar. Samtliga medlemmar i Föreningen har
tillgång till tjänsten, som vid slutet av 2019 hade över 2 062
användare. Tjänsten utvecklades ursprungligen för svensk
kommunsektor, men erbjuds idag även av Kommuninvests
systerorganisationer i Finland och Norge.
Samhällsnyttig idé, utan vinstsyfte
Kommuninvest är etablerat som en kooperativ idé, för att
förbättra kommunsektorns tillgång till finansiering och öka
konkurrensen. Verksamheten ska kännetecknas av ett så lågt
risktagande som möjligt och saknar vinstsyfte. De resultat
som upparbetas i verksamheten återförs till medlemmarna i
form av ränta på insatskapital och återbäring i förhållande
till affärsvolym. 2019 överfördes på detta sätt 717,8 (969,8)
mnkr till medlemmarna i Föreningen. Resultaten förväntas i
framtiden minska, efter medlemsbeslut 2018 om en förändrad och mer transparent modell för prissättning. Innebörden
är att Kommuninvests offererade priser har sänkts.
Finansiering som främjar hållbar omställning
För att synliggöra och stimulera kommunsektorns arbete
mot nationella och regionala miljömål erbjuder Kommun
invest s.k. Gröna lån. Gröna lån kan finansiera investeringsprojekt inom bland annat förnybar energi, energieffektivisering, kollektivtrafik och vattenhantering, och kan kopplas
till nio av målen i Agenda 2030 och samtliga övergripande
mål i Parisavtalet. Godkända projekt måste främja övergången till ett klimattåligt samhälle med låga utsläpp och
ingå i ett systematiskt miljöarbete hos låntagaren.
Kommuninvest finansierar de Gröna lånen genom att
emittera gröna obligationer. Nio gröna obligationer har getts
ut sedan mars 2016, och Kommuninvest är Sveriges största
emittent. Den förväntade årliga minskningen av CO2-utsläpp
från finansierade projekt offentliggörs i en särskild rapport,
Kommuninvest Green Bonds Impact Report, som finns på
Kommuninvests webbplats.
Vid slutet av 2019 uppgick volymen beviljade Gröna lån
till 63,1 (39,5) mdkr till 346 (232) gröna investeringsprojekt
i 150 (109) kommuner och regioner. Andelen Gröna lån i
förhållande till total utlåning var 10,1 (7,4) procent.
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Kostnadskomponenter i utlåningsmarginalen
Baspunkter av genomsnittlig utlåningsvolym
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Buffertmarginal för volatilitet i intjäningen
Buffertmarginal för orealiserade marknadsvärdesförändringar
Ränta på insatskapital i Föreningen
Resolutionsavgift
Kostnader i Bolaget och Föreningen
Total utlåningsmarginal
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SEK 3 mdr Grön obl. (12/2021)
Smedjebacken – Avfallshantering
USD 500m Green Bond (06/2021)
Investeringskostnad: 31 mnkr
SEK 5 mdr Grön obl. (05/2020)
Gröna lån (utbetalt): 31 mnkr
USD
Green Bond (04/2019)
När Smedjebacken bygger
en600m
ny återvinnings
central tänker man cirkulärt och holistiskt, med
fokus på återbruk och en placering 4 km närmare
tätorten än tidigare. Enbart CO₂-besparing från
kortare person- och lastbilstransporter uppgår till
60 ton per år. I samband med byggnationer byts
även två befintliga oljepannor ut mot bergvärme
eller lokal fjärrvärme, och solpaneler installeras.
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Umeå – Hållbara transporter
Ränta på insatskapital i Föreni
Investeringskostnad: 215 mnkr
Resolutionsavgift
Gröna lån (utbetalt): 200 mnkr
Umeå kommun har sedan 2011 successivt bytt Kostnader i Bolaget och Fören
ut allt fler bussar i kollektivtrafiken mot elbussar.
Sista delen av arbetet slutfördes 2019 då samtliga
dieselfordon på de största linjerna ersattes med
el-ledbussar. Totalt kommer 70 procent av Umeås
kollektivtrafik köras med elbussar. Enbart de 25
senast inköpta el-ledbussarna beräknas minska
CO₂-utsläppen med 2 miljoner ton CO₂ per år
(brutto).

Härnösand – Förnybar energi
Investeringskostnad: 76,4 mnkr
Gröna lån (utbetalt): 39,5 mnkr
Härnösand bygger två nya vindkraftverk, som
med hjälp av utvecklad vindkraftsteknik bidrar
med väsentligt högre effekt än tidigare, 3,5–4 MW
USDatt
1 bn
Green
Bond
(4/2023)Gröna lån
per verk. Projektet kommer
tillföra
upp
tillBeviljade
24 000 MWh lokalproducerad
el,mdr
motsvarande
SEK 8,5
Grön obl.Utbetalda
(3/2024) Gröna lån
cirka 10 procent av Härnösands
förbrukning.
SEK 6 mdr
Grön obl. (6/2023)

Gröna lån och gröna obligationer

0

Gröna lån – exempel på
finansierade projekt

2019

USD 1 bn Green Bond (4/2023)
SEK 8,5 mdr Grön obl. (3/2024)
SEK 6 mdr Grön obl. (6/2023)
SEK 3 mdr Grön obl. (12/2021)
USD 500m Green Bond (06/2021)
SEK 5 mdr Grön obl. (05/2020)
USD 600m Green Bond (04/2019)
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Ansvarsfull verksamhet
Tydlig ansvarsfördelning och fokus på ägarstyrning, bolagsstyrning och etik ska bidra till
att Koncernen följer de lagar, bestämmelser och föreskrifter som gäller för verksamheten.
Uppförandekoden pekar på vikten av professionalism och god affärssed.

Kommuninvest består av två delar. Föreningen hanterar
medlemskap och ägarfrågor och har en styrelse bestående
av politiker från kommuner och regioner. I Bolaget bedrivs
den finansiella verksamheten med upplåning, likviditets
förvaltning och utlåning. Dess styrelse består av personer
med kompetens inom bland annat offentlig förvaltning,
kapitalmarknad och affärsutveckling.
En tydlig ansvarsfördelning råder genom att den dagliga
verksamheten i kreditmarknadsbolaget är skild från medlems
organisationen, där årliga ägardirektiv från Föreningen anger
inriktningen för Bolaget. Styrning och uppföljning är utformade för att leva upp till såväl ägardirektivets krav som de
lagar, förordningar och andra regler som ställs på verksamheten. Riskaptiten är låg och ett professionellt agerande, höga
etiska krav samt god affärssed ska prägla verksamheten.
Antikorruption och åtgärder mot penningtvätt
Såväl Bolagets Uppförandekod som Hållbarhetspolicy betonar
vikten av att affärer och relationer präglas av god affärsetik.
Bolagets medarbetare ska följa de lagar, bestämmelser och
föreskrifter som gäller för verksamheten och alltid uppträda
på ett etiskt korrekt sätt, med öppenhet, integritet och ärlighet.
Nolltolerans råder mot all slags korruption. Bolaget har krav
på sig att identifiera och hantera eventuella intressekonflikter.
Ett riskbaserat förhållningssätt används för att säkerställa
att Bolagets produkter och tjänster inte utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Misstanke om allvarliga
oegentligheter som kan innebära eller leda till lagbrott ska
anmälas. Anmälan kan ske anonymt via Bolagets vissel
blåsarfunktion, som hanteras av extern part. Inga ärenden
kopplade till korruption eller riktlinjer gällande penningtvätt har utretts under året.
Miljöhänsyn
Koncernens miljöarbete beaktar såväl den direkta miljö
påverkan från kontorsverksamheten, inköp och tjänster
som den indirekta miljöpåverkan från den finansiella verksamheten. Det senare beskrivs i föregående avsnitt om
hållbar finansiering.
Direkt påverkan uppstår som en konsekvens av Koncernens verksamheter, och avser bland annat energiförbrukning
i lokaler, inköp av kontorsmaterial och -utrustning, möten
och konferenser. Allra störst direkt påverkan har affärs
resandet, som står för cirka 90 procent av Koncernens
klimatpåverkan. Flygresandet, som har störst klimat
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påverkan, står naturligt i fokus för utsläppsreducering. Som
framgår av graf på sidan 23 har utsläppen från affärsresande
kontinuerligt minskat under den senaste femårsperioden.
Den främsta förklaringen är ett minskat antal långa flygresor.
Vad gäller kontorsverksamheten arbetar vi på olika sätt
för att reducera dess påverkan, genom miljömärkt el, rörelsestyrd belysning och vvs-armatur, snålspolande toaletter, samt
hög grad av återvinning/källsortering. Den totala energi
förbrukningen ökar dock, och en analys av potentiella förbättringsåtgärder har påbörjats under 2019. En handlingsplan för hållbar IT är under utveckling, och åtgärder för
ökad återvinning och återanvändning av uttjänt utrustning
har initierats.
Klimatkompensation
Kommuninvest klimatkompenserar för de växthusgasutsläpp som återstår efter det egna klimatarbetet. I enlighet
med de förutsättningar som gäller för kommuner och regioner
klimatkompenserar vi internt, dvs. för satsningar lokalt/
i Sverige. Medel som avsätts används antingen för att finansiera initiativ som understödjer hållbarhetsarbetet hos Föreningens medlemmar eller bidrar till att minska Kommun
invests egen påverkan.
Under 2019 har klimatkompensationsmedel om 262 (0)
tkr använts för Koncernens deltagande i projektet ”Klimatkrav till rimlig kostnad”, tillsammans med Sveriges Allmännytta och IVL Svenska Miljöinstitutet. Projektet tar sikte
på att ta fram en branschstandard för att allmännyttan
ska kunna beräkna klimatpåverkan även inklusive bygg
processen och ställa klimatkrav vid nyproduktion.
Samhällsengagemang
För att öka effekten av vårt hållbarhetsarbete och svara upp
mot intressentförväntningar engagerar vi oss i relevanta samhällsfrågor, ofta i samarbete med andra. Vi deltar till exempel
i SNS treåriga forskningsprojekt Samhällsbyggnad, som är
inriktat på samhällsplanering, fungerande bostadsmarknad
och investeringar i infrastruktur och samhällsservice.
Kommuninvest bidrar med kompetens kring finansiering
av välfärd och samverkan mellan kommuner.
Föreningen är vidare medstiftare till Axelpriset, som uppmärksammar människor som i sin gärning bidrar till att
trygga och utveckla tilliten till samhällskontraktet och dess
demokratiska värden. Via ett samarbete med Centrum för
kommunstrategiska studier vid Linköpings Universitet
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Panelen från vänster: Sarah Havneraas, generalsekreterare, KDU, Romina Pourmokhtari, vice ordförande, LUF,
Helena Nanne 1:e vice ordförande, MUF, David Ling, Språkrör, Grön ungdom.

Unga politiker debatterade Välfärdens utmaningar
Kommuninvest och Society Lab* bjöd under årets Almedalsvecka in ledare från de politiska ungdomsförbunden till
paneldebatt om välfärden i tre fiktiva kommuner. Ämnena
som diskuterades byggde till stor del på Kommuninvests
rapport Välfärdens utmaningar.
Den första fiktiva kommunen, glesbygdskommunen
Astridsås, med problem som utflyttning, arbetslöshet och
stort behov av personal i välfärden väckte diskussioner
om digitaliseringens möjligheter, men också hur en bättre
integrationspolitik kan bidra till att lösa Astridsås välfärdsproblem.
– Om man lyckas med integrationen är invandring något
som kan bygga upp samhällen som Astridsås. Men det krävs
att vi har system som kan ta emot nyanlända, hjälpa dem
att få bostad och arbete och på det sättet kunna föryngra
befolkningen i kommunen, resonerade Romina Pourmokhtari,
vice ordförande, Liberala Ungdomsförbundet (LUF).
Den större tätortskommunen Bokhamn, som präglades
av stora skillnader vad gäller trygghet och skolresultat i
kommunens olika områden, satte stadsbyggnadsfrågor
i fokus och hur vi ska kunna bygga bort utsatta områden.

stödjer vi Vadstena Forum, ett årligt symposium för forskare
och representanter för civilsamhället, näringslivet eller
offentlig sektor. I vår forskning och analys följs kommun
sektorns ekonomiska utveckling kontinuerligt upp och
avrapporteras via rapporter, seminarium m.m.
Vi arbetar inte med sponsring i traditionell mening utan
söker samarbetspartners som har ett uttalat samhällsengagemang, med tyngdpunkt på satsningar i Örebro där Bolaget

– Ett problem som jag har sett på nära håll i Uppsala är
att det alltid pratas om förtätning, med höga hus och små
lägenheter. I stället bör man bygga långsiktigt och även
få in småhus och olika bostadsformer från början, menade
Sarah Havneraas, generalsekreterare, Kristdemokraternas
Ungdomsförbund (KDU).
Den tredje och sista diskussionen kretsade kring landsbygdskommunernas utmaningar som fick gestaltas i form av
Alexanderberg, en medelstor tätort med hög arbetslöshet
och få möjligheter till vidareutbildning.
– Jag tror att Alexanderberg är i stort behov av en mer
företagsvänlig politik. Det handlar dels om att etablera fler
nya arbetsgivare, men också att kommunen är en smidig
part att ha att göra med vad gäller handläggning av tillstånd,
menade Helena Nanne, 1:e vice ordförande, Moderata Ungdomsförbundet (MUF) och nämnde gårdsförsäljning och
skattesänkningar som exempel på hur kommunen kan bli
mer attraktiv.
*Det blocköverskridande nätverket Society Lab, med Kommuninvest som
initiativtagare, är en plattform för unga politiker och tjänstemän i frågor
som rör välfärden och dess finansiering.

har sitt huvudkontor. Fokus är på verksamheter inom utbildning, kultur och innanförskap. Satsningarna inkluderar
läxläsning för gymnasieungdomar med invandrarbakgrund,
stöd till konstverksamhet inom OpenArt, möjlighet till fotboll och ridning för människor med funktionsnedsättningar,
samt satsningar på kvinnor med invandrarbakgrund i stadsdelen Vivalla.
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Hållbar organisation
Att ha en hållbar organisation är avgörande för att leva upp till Kommuninvests uppdrag och
vision samt våra intressenters förväntningar. Arbetet styrs av höga ambitioner och insikten
att varje medarbetare kan göra skillnad. Ett kommunikativt ledarskap och engagerat
medarbetarskap är centralt för att lyckas.
Med hållbar organisation menar vi en organisation som
präglas av en stark kultur och goda arbetsförhållanden, med
friska och motiverade medarbetare och chefer. Organisationen
stimulerar kontinuerligt lärande och har god förmåga att
anpassa sig till nya förutsättningar. Arbetsmiljön främjar mångfald och jämställdhet, och diskriminering förekommer inte.
Respekt för mänskliga rättigheter en grundförutsättning
Koncernen ska undvika att orsaka eller bidra till en negativ
påverkan på mänskliga rättigheter i den egna verksamheten
samt åtgärda sådan påverkan om den uppstår. Medarbetare
ska ha möjlighet att kombinera arbetsliv och privatliv. Vidare
ska Koncernen ha god kunskap om, samt god kontroll på, att
gällande lagar och avtal på arbetsmarknaden efterlevs. Särskilt
diskrimineringslagstiftning, miljölagstiftning, lagstiftning för
publika bolag och lagstiftning som rör affärsrelationer. Ingen
form av diskriminering tolereras inom Bolaget.
En jämställd arbetsplats
Vi värnar jämställdhet, mångfald och utveckling och ska
vara en inkluderande (icke-diskriminerande) arbetsplats.
Detta betonas i Bolagets Jämställdhets- och Mångfaldspolicy,
för att säkerställa att Bolaget är en attraktiv arbetsgivare för
såväl nuvarande som potentiella medarbetare. Vid slutet
av 2019 var 41 (45) procent av det totala antalet anställda
kvinnor. Av cheferna var 29 (36) procent kvinnor, och i
den verkställande ledningen var andelen 43 (43) procent.
Den minskade andelen kvinnliga chefer är noterad i årets
personal- och hälsobokslut och målet är att inom tre år ha
en jämställd chefsgrupp.
Ambitionen är att kunna attrahera, behålla och utveckla
kompetenta medarbetare – oavsett kön, etnisk tillhörighet,
trosuppfattning, ålder, funktionshinder, sexuell läggning eller
könsöverskridande identitet. Vid slutet av 2019 härstammade
17 (12) procent av Bolagets medarbetare från andra länder
än Sverige. Totalt 12 (10) olika länder är representerade i
organisationen.
Arbetsmiljö
Vår arbetsmiljö ska tillgodose fysiska, sociala och organisatoriska mål samt legala krav, präglas av tydliga mandat och
instruktioner samt erbjuda balans mellan ansvar och befogenheter. Kommuninvest bedriver ett preventivt arbetsmiljö
arbete med tidiga och förebyggande insatser. Tät dialog
mellan medarbetare och chef samt ett strukturerat arbete
med att analysera nyckeltal och riskindikatorer är viktiga
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aspekter i arbetet med att skapa en långsiktigt hållbar
organisation. Arbetsmiljöarbetet sker i tät samverkan med
medarbetare och under 2019 har stora insatser gjorts för
att öka kvaliteten på belysningen på kontoret samt minska
ljudvolym i öppna kontorslandskap.
Årets medarbetarundersökning
Medarbetarundersökningar genomförs årligen, för att mäta
arbetsklimatet och i formaliserad form ta reda på hur medarbetarna upplever sin arbetssituation. Årets resultat jämförs
med tidigare mätningar för att identifiera hur upplevelserna
av Bolaget varierar över tid. 2019 års undersökning visar att
Kommuninvest är en jämställd och icke-diskriminerande
arbetsplats där medarbetarna känner ett stort engagemang
för Kommuninvests samhällsuppdrag. Undersökningen gav
ett NMI (Nöjd medarbetarindex) på 74 (73), vilket är ett högt
resultat och indikerar en god tillfredsställelse och en välfungerande arbetsplats. Resultatet tyder även på att det arbete
som lagts ner på ledarskap, medarbetarskap och kulturfrågor
har gett resultat och kommer vara prioriterade områden
även inför kommande år.
Hållbar Vardag
Vi arbetar aktivt med hälsobegreppet Hållbar Vardag och vill
främja en hälsosam livsstil, inklusive balans mellan arbete,
fritid och föräldraskap. Ökande sjukskrivningar, på grund av
arbetsrelaterad stress och andra psykosociala orsaker, har
gjort att Kommuninvest tagit initiativ till ett ambitiöst arbete
inom ramen för det vi kallar Hållbar Vardag. Hållbar Vardag
inbegriper den fysiska och sociala arbetsmiljön, träning och
vardagsmotion, hälsoinspirerande föreläsningar, stresshantering, individuell coachning och självhjälpsprogram. Bland
annat erbjuds samtliga medarbetare individuella hälso- och
livsstilsmätningar på en regelbunden basis. Baserade på
dessa ges medarbetaren verktyg för att skapa en hållbar
livsstil inom de områden där behoven upplevs vara störst.
Det kan röra sömn, kost, motion och livsstil samt arbets
relaterade bekymmer.
Fokus på självledarskap
Inom Koncernen har samtliga medarbetare ansvar för sin
egen kompetensutveckling, i dialog med chef och i enlighet
med verksamhetens mål. Därutöver erbjuds kompetens
utveckling på mer övergripande nivå i ett antal olika former.
Under 2018 och 2019 har en omfattande satsning på
ledarskap, medarbetarskap, kommunikation och kultur
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Medarbetarprogram för en trygg och tillitsfull arbetsplats
Under 2019 avslutades Kommuninvests medarbetarprogram
som pågått under ett år och vars syfte varit att: skapa
förbättrade förutsättningar för ledar- och medarbetarskap
och kommunikation, ge möjlighet till personlig utveckling,
underlätta för självledarskap, bidra till trygga medarbetare,
skapa plattformar för dialog, feedback och preventiv konflikthantering samt öka kvaliteten på det kommunikativa
ledarskapet.
En utvärdering visar att Kommuninvests medarbetare
känner ett starkt engagemang för sina arbetsroller och
har förmåga till en hög grad av självledarskap. Trots stora
förändringar under senare tid finns förtroende för organisa-

genomförts. Medarbetarprogrammet har tagits fram för
att öka Kommuninvests förmåga att utvecklas i en tid som
präglas av allt högre komplexitet och snabba förändringar,
och beskrivs närmare i utvärderingen ovan.
Bolaget driver sedan 2017 också ett ”Lunch and
Learn”-koncept, där medarbetare regelbundet erbjuds vardagsinspiration och omvärldsbevakning/framtidsspaning i
samband med en enklare lunch.
Via digitala läroplattformar genomförs obligatorisk och
kontinuerlig kompetensutveckling av samtliga medarbetare.

tionen och medarbetarna känner sig trygga i att testa nya
idéer och lösningar. Ett område som behöver förbättras
är feedback, både vad det gäller att ge och få eller be om
återkoppling.
Ett av de teman som togs upp under programmet var
nivåer av rolltagning. Genom att arbetsgrupper i ökad grad
tar sig an arbetsuppgifter gemensamt istället för individuellt skapas ytterligare engagemang för företagets utveckling. Sammantaget är de anställda nöjda med medarbetarprogrammet då det anses ha bidragit till både personlig
utveckling och ett ökat samarbete.

Metoden har för Kommuninvest inneburit höga genomförandegrader och markant höjda kunskapsnivåer efter slutförda kurser. Under 2019 har fyra utbildningar genomförts:
Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
– fördjupning, Introduktion till GDPR, Insiderinformation
och insiderbrott samt Hållbarhetsutbildning. De flesta
utbildningar genomförs vartannat år, nyanställda genomför
de obligatoriska under de första sex månaderna av anställningen.
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Hållbarhetsindikatorer
Miljöindikatorer – Kommuninvestkoncernen
Enhet

2019

2018

2017

Energiförbrukning

Total energiförbrukning (i byggnader)1

kWh

616 853

620 069

586 071

– varav elektricitet

kWh

385 980

368 596

333 603

– varav uppvärmning

kWh

230 873

251 473

252 468

Ton

142

138

127

– varav från elförbrukning2

Ton

122

116

105

– varav uppvärmning3

Ton

20

22

22

Andel förnybar energi i energiförbrukning för elektricitet4

%

56

56

58

Förändring i elförbrukning jämfört med föregående år

%

5

10

7

Andel förnybar energi i energiförbrukning för uppvärmning5

%

95

95

96

2 217

2 217

2 217

278

280

264

6 107

6 392

6 440

Total CO2-påverkan från energiförbrukning (i byggnader)

Total kontorsyta

kvm

Total energiförbrukning per kvm

kWh/kvm

Total energiförbrukning per medarbetare

kWh

Resursanvändning

Inköpt kontorspapper
– varav papper med hållbarhetsmärkning (PEFC)

Ton

0,45

0,50

0,50

Ton

0,45

0,50

0,50
100

Andel hållbarhetsmärkt kontorspapper, av totala inköp

%

100

100

Total pappersförbrukning per medarbetare

Kg

4,5

5,2

5,5

Pappersåtervinning, inkl. inköpt och levererat papper

Ton

2,0

2,0

2,5

Totalt affärsresande6

Km

911 699

948 470

975 489

Totalt affärsresande per medarbetare

Km

9 027

9 778

10 720

Totalt flygresande

Km

493 063

521 771

571 379

Tågresor i Sverige

Km

364 616

353 914

341 741

Totala CO2-utsläpp från affärsresande7

Ton

225

242

260

CO2-utsläpp från affärsresande, per medarbetare

Ton

2,2

2,5

2,9

Verksamhetens totala klimatavtryck8

Ton

367

380

387

Totalt klimatavtryck per medarbetare, CO2e

Ton

3,6

3,9

4,2

Affärsresande

Totalt klimatavtryck

1) Tidigare rapporterade värden gällande fördelningen mellan elektricitet och upp
värmning har korrigerats då en av mätarna kategoriserats felaktigt. Korrigeringen har
medfört en höjning av elförbrukning och en minskning av värmeförbrukning.

5) Andelen utgår i årets rapportering från genomsnittet i riket (källa: Energiföretagen),
då avtal om 100% förnybar fjärrvärme visat sig saknas. Medför en minskning jämfört
med föregående år. Data för 2019 är preliminära och utgörs av data för 2018.

2) K limatpåverkan från elförbrukning beräknad med emissionsfaktor för el om 315 g
CO2e/kWh, i enlighet med de principer för effektrapportering för gröna obligationer
som Kommuninvest följer (Nordic Position Paper on Green Bonds Impact Reporting).
Rapporterade värden är Scope 2 enligt Greenhouse Gas Protocol.

6) En fördjupad analys av affärsresandet har genomförts under 2019. Identifiering av
felkällor i dataunderlag från leverantör och inkludering av även affärsresande med
bil har medfört att tidigare redovisat utfall för 2018 och 2017 har justerats uppåt.

3) K limatpåverkan från uppvärmning beräknad med emissionsfaktor för fjärrvärme i
Örebro kommun om 87 g CO2e/kWh, i enlighet med de principer för effektrapporte
ring för gröna obligationer som Kommuninvest följer (Nordic Position Paper on Green
Bonds Impact Reporting). Rapporterade värden är Scope 2 enligt Greenhouse Gas
Protocol.
4) Andelen utgår i årets rapportering från genomsnittet i riket (källa: Energimyndigheten
och SCB), då avtal om 100 % förnybar el visat sig saknas. Medför en minskning jämfört
med föregående år. Data för 2019 är preliminära och utgörs av data för 2018.
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7) Från och med 2019 beaktar Kommuninvest en s.k. RFI-faktor om 1,9 vid utsläpps
beräkningar avseende flygets höghöjdseffekter, i enlighet med Tricoronas beräknings
metod och baserat på forskning vid Chalmers Tekniska Högskola (Kamb et al, 2018).
Tidigare publicerade utsläppsvärden har justerats.
8) Inkluderar CO2-utsläpp från energiförbrukning, resursförbrukning och affärsresande.
Beräkning av Tricorona Climate Partner i januari 2020. Samtliga utsläpp i Scope 1 och
Scope 2 och utsläpp från tjänsteresor i Scope 3.
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HÅLLBARHETSRAPPORT

Fördelning av total klimatpåverkan
Kontorsmaterial, 9 (5) %

Tjänsteresor, särskilt med
flyg, står för den absoluta
merparten av Kommuninvests
klimatpåverkan. Målet är att
affärsresandet ska minska,
förutsatt att detta kan ske
utan att ge avkall på verksamhetsmålen. 2019 minskade
affärsresandet med flyg, mätt
i antal km, med 6 (9) procent.
Tågresandet ökade under
året med 3 (4) procent. Det
totala koldioxidavtrycket
fortsatte att minska, och uppgick för 2019 till 3,6 (3,9) ton
CO2 per medarbetare.

CO2 -utsläpp från affärsresande, ton
500
400

Kontor
(el, värme, kyla),
8 (6) %

300
200

Tjänsteresor,
83 (89) %

100
0

Jämfört med föregående analys, utförd för år 2017, har tjänste
resors påverkan minskat. Det beror främst på en justering av
höghöjdsfaktorn, den s.k. RFI-faktorn, till 1,9 (2,7).
Källa: Tricorona Climate Partner

2015

2016

2017

2018

2019

Källa: Big Travel, med bearbetning av Kommuninvest
(utsläppsvärden har multiplicerats med en s.k. RFIfaktor om 1,9 avseende flygets höghöjdseffekter).

Ekonomiskt värdeskapande – Kommuninvestkoncernen
Enhet

2019

2018

2017

Ränteintäkter

Mnkr

1 223,5

505,3

452,3

Övriga rörelseintäkter

Mnkr

9,0

7,6

6,2

426,4

Totala intäkter

Distribuerat värde

Räntekostnader

Mnkr

–412,5

367,2

Provisionskostnader

Mnkr

–11,3

–8,2

–7,3

Löner och arvoden

Mnkr

–77,9

–73,9

–70,4

Pensionskostnader, utbildningskostnader och övriga personalkostnader

Mnkr

–24,5

–23,2

–26,6

Sociala avgifter och löneskatt på pensionskostnader

Mnkr

–27,8

–26,9

–25,3
–66,3

Resolutionsavgift

Mnkr

–27,4

–69,1

Övriga rörelsekostnader

Mnkr

–106,0

–94,1

–97,1

Skatt

Mnkr

–2,9

–3,7

–28,0

Överfört till Föreningens medlemmar under året, återbäring på
affärsvolym och ränta på insatskapital för föregående räkenskapsår

Mnkr

717,8

969,8

445,4

%

0,050

0,052

0,061

2018

Effektivitet

Förvaltningskostnader exklusive resolutionsavgift i % av balansomslutning
I tabellen redovisas intäkter som positivt och kostnader som negativt.

Medarbetarstatistik – Kommuninvestkoncernen
Enhet

2019

Antal

111

104

105

%

41/59

45/55

38/62

Andel kvinnor/män – samtliga chefer

%

29/71

36/64

38/62

Andel kvinnor/män – verkställande ledning

%

43/57

43/57

43/57

Totalt antal anställda, inklusive deltids- och provanställningar1
Andel kvinnor/män – totalt

Medelantal helårsanställda (baserat på arbetade timmar)

2017

Antal

101

97

91

Anställningstid < 2 år (baserat på fast anställda)

%

17

18

18

Anställningstid 2–4 år

%

19

13

28

Anställningstid 5–9 år

%

34

40

29

Anställningstid > 10 år

%

29

29

25

Personalomsättning

%

10

8

11

Deltagande i medarbetarundersökning

%

95

96

95

Andel medarbetare med universitetsutbildning

%

90

89

93

Andel medarbetare som haft utvecklingssamtal

%

100

100

100

Andel medarbetare som genomgått hållbarhetsutbildning

%

93

64

63

1) Antal anställda avser ”total headcount”, inklusive heltid, deltid, föräldralediga och visstidsanställda. Totalt antal tillsvidare- och provanställda var 93 vid utgången av 2019.
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Förvaltnings
berättelse
• Jämförelsetal a
 vseende resultaträkningen avser f öregående år (1 januari–31 december 2018)
om inte annat anges. Jämförelsetal avseende balansräkningen avser 31 december 2018 om
inte annat anges.
•K
 ommentarer till resultat- och balansräkningen samt förändringar i eget kapital återfinns
i anslutning till räkningarna, på sidorna 49, 51 och 53.
• I enlighet med ÅRL 6 kap 11§ har Kommuninvest ekonomisk förening valt att upprätta
den l agstadgade hållbarhetsrapporten som en från årsredovisningen avskild rapport.
Hållbarhetsrapporten finns tillgänglig på sidorna 14–23 i detta dokument.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE – VERKSAMHETSINRIKTNING

Effektiv finansiering
och tillgänglig kunskap
Sveriges kommuner och regioner har fortsatt stora investeringsbehov och ökande välfärds
utmaningar som ställer krav på ett mer effektivt nyttjande av resurser. Kommuninvest spelar
en viktig roll inom båda dessa områden. Konkurrenskraftig långivning ger en kostnadseffektiv
finansiering och finansiell expertis samt webbaserade analysverktyg ger möjlighet till tids
besparingar och därmed en effektiv skuldförvaltning.

Verksamhetens inriktning
Kostnadseffektiv finansiering uppnås genom att med minsta
möjliga kostnad säkerställa likviditet och samtidigt med
effektivast möjliga interna processer tillgängliggöra likvidi
teten till kunder och medlemmar.
Under året har ett större utredningsarbete genomförts
med målsättningen att öka förmågan att matcha Bolagets
fastränteutlåning och upplåning och därmed minska använd
ningen av räntederivat. Ett förändrat arbetssätt ska ge
marginalförbättringar, lägre operativa risker samt minskade
kostnader och implementeras stegvis under kommande år.
Sektorns utmaningar medför ett fortsatt och ökande
behov av kunskap inom skuldförvaltning. Kommuninvest
kan möta detta behov genom att tillgängliggöra den kunskap
inom skuldförvaltning och information om sektorn som
Kommuninvest besitter. Med stöd av digitala verktyg kan
kunskapen förmedlas på ett likvärdigt sätt till fler kunder och
medlemmar.
Kommuninvests insatser för att digitalisera och effekti
visera administrationen av lånehandläggningen har fortsatt
under året. KI Offert erbjuder möjligheten att skicka en
offertförfrågan digitalt och KI Signera erbjuder möjligheten
till elektronisk signering av lånedokument. Nyttjandet av
de digitala lösningarna ökar och erbjuds till fler kategorier
av kunder.
Under året har Kommuninvest tagit fram ett nytt web
baserat analysverktyg som erbjuder stöd i planering av inves
teringar och likviditetsflöden. Verktyget erbjuder möjligheten
att skapa likviditetsprognoser utifrån olika tidshorisonter
och nivåer inom organisationen. KI Finans Likviditet och
Investeringar lanseras till Kommuninvests medlemmar och
kunder under början av 2020.
Kommuninvests fokusområden är utgångspunkt för
verksamhetsstyrningen.
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Bolagets fokusområden
KUND/MEDLEM
Att vara kundens/medlemmens förstahandsval
inom kommunal finansförvaltning genom att
anpassa produkt- och tjänsteutbudet inom
alla utvalda kundsegment
KOMPETENS
Bredda och
fördjupa medarbetarnas
kompetens för
att säkerställa
en konkurrenskraftig verksamhet i
framtiden

EFFEKTIVITET
Bolagets
utlåningspris,
genomsnittlig
upplåningskostnad plus
olika marginalpåslag, är
konkurrenskraftigt i relation
till kommunernas
egen upplåning

DIGITALISERING
Öka organisationens anpassningsförmåga
genom att
förbättra arbetssätt och plattformar för
utveckling och
innovation

Flerårsöversikt
Kommuninvests starka tillväxt fortsätter och den totala utlåningen passerade 400 mdkr under 2019, en genomsnittlig
årlig ökning om 13 procent de senaste fem åren. Bolagets
andel av kommunsektorns externa upplåning har ökat från
45 procent till 57 procent under samma period. Föreningens
medlemmar har under senare år kapitaliserat Koncernen
med målet att nå en bruttosoliditet om minst 1,5 procent
enligt ägardirektivet. Det egna kapitalet i Koncernen har
därigenom ökat från 2,4 mdkr 2015 till 7,6 mdkr 2019.
Bruttosoliditeten uppgick 31 december 2019 till 1,59 pro
cent. För mer information om bruttosoliditet se sidan 37.
För flerårsdata i tabellform, se sidan 5.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE – KOMMUNAL LÅNEFINANSIERING

Kommuninvest
stärker sin ställning
Stora investeringar i kommunerna ökar behovet av lånefinansiering.
Den kommunala låneskulden växte med 65 mdkr under 2019 till 721 (656)1 mdkr.
Kommuninvest fortsätter att stärka sin ställning och Bolaget finansierade
56 (54) procent av kommunsektorns totala skuld.
siering via banksektorn och bilaterala parter
har minskat till 14 (15) procent. Så sent som
2013 stod bankerna för en tredjedel av utlå
ningen till Sveriges kommuner och regioner.
Kommuninvest var vid den tiden den största
enskilda kreditgivaren med en marknadsandel
på drygt 43 procent. Ett tjugotal kommuner
och ett tiotal kommunala bolag är idag aktiva
på kapitalmarknaden. Utgivningen av kommu
nala obligationer och certifikat stod för 30 (31)
procent av sektorns finansiering 2019.
Tillväxten under perioden 2013–2019 för
sektorns låneskuld har i genomsnitt legat på
7 procent, Kommuninvest växte under samma
period med en genomsnittlig tillväxt på 12 pro
cent. Tillväxten i banksektorns utlåning till
kommunsektorn har varit negativ under perio
den med ett genomsnitt på –6 procent.

Kombinationen av ett omfattande renoverings
behov av de bostäder och fastigheter som
byggdes under åren 1965–1975 och en kraftig
befolkningstillväxt som kräver fler verksam
hetslokaler och utbyggd infrastruktur driver
upp kommunsektorns investeringsvolymer.
Investeringarna omfattar flera kommunala
ansvarsområden, såsom fastigheter, bostäder,
vatten och avlopp, infrastruktur och energi
produktion.
Under de tre senaste åren har kommun
sektorns goda resultat och starka kassaflöden
minskat behovet av extern finansiering för de
investeringar som har genomförts. Under 2018
minskade resultatet till 2015 års nivå och för
väntas även minska ytterligare till år 2019.
Detta har medfört ett ökat behov av extern
finansiering då ingen avmattning av investeringsbehovet syns.
Kommuninvest växte kraftigt åren efter
finanskrisen och har ökat sin marknadsandel
ytterligare på senare år, sedan 2013 till 2019
har andelen ökat från 43 till 56 procent. Finan

Kommunala
upplåningsformer
Svenska kommuner
och regioner har tillgång till tre huvudsakliga källor för
lånefinansiering:
• upplåning via
Kommuninvest
• upplåning via
banksektorn eller
annan bilateral
part
• upplåning på
penning- och
obligations
marknaderna.

1) Prognos baserad på Kommuninvests löpande uppföljning av skuld
och investeringsutvecklingen inom kommunsektorn. Vid tidpunkten
för årsredovisningens publicering var de fullständiga underlagen
för 2019, kommunernas och regionernas egna årsredovisningar,
inte tillgängliga. Värden och andelar för 2018 har justerats i enlighet
med kommunernas och regionernas egna årsredovisningar.

Kommunsektorns låneskuld och finansieringsformer
2009–2019
Mdkr%

Kommunsektorns upplåning
under den senaste tioårsperioden karakteriseras av en
ökad andel upplåning via
Kommuninvest och egna
marknadsprogram, samt en
minskning av upplåning via
banksektorn. Data för 2019
baseras på bedömd total
låneskuld.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE – UTLÅNING

Lån som möter
kundernas behov
Kommuninvests utlåning växte under 2019 till 406,5 (353,9) mdkr. Tillväxten speglar
ökade investerings- och upplåningsbehov bland Sveriges kommuner och regioner.
Ökningen visar även på en ökad konkurrenskraft hos Kommuninvest. Vid utgången
av 2019 hade Kommuninvest totalt 964 (945) aktiva låntagare.

Enbart utlåning
till svenska
kommuner
och regioner
All Kommuninvests
utlåning sker till
svenska kommuner
och regioner. Lån kan
erbjudas till:
• Kommuner och
regioner som är
medlemmar i
Kommuninvest
ekonomisk förening.
• Kommunala och
regionsägda bolag,
där en eller flera
medlemmar i
Kommuninvest
ekonomisk förening
innehar bestämmande inflytande.
•K
 ommunala stiftelser och förbund,
mot borgen och
förutsatt att de är
närstående medlem
eller medlemmar i
Kommuninvest
ekonomisk förening.

Stärkt marknadsposition
Genom Kommuninvest och övriga kapitalmark
naden kunde Sveriges kommuner och regioner
under 2019 tillgodose sina upplåningsbehov på
ett effektivt sätt. Kommuninvest erbjuder låne
produkter med kort eller lång kapitalbindning,
med fast eller rörlig ränta samt lån som löper
tillsvidare med ömsesidig rätt till uppsägning
helt eller delvis.
Vid årets slut uppgick utlåningen i nominella
termer till 406,5 (353,9) mdkr, en ökning med
15 (15) procent. Kommuninvests konkurrens
kraft uttryckt som andelen accepterade offerter,
har varit fortsatt stark. Acceptansgraden för
lämnade offerter uppgick till 99 (99) procent.
Årets avtalade utlåning, det vill säga nyut
låning och omsättning av befintliga lån, fördela
des med 88 (85) procent på lån med en kapital
bindning längre än ett år och 12 (15) procent

på lån med en kapitalbindning om ett år eller
kortare. Lån med en kapitalbindning om ett
till tre år stod för 20 (23) procent av volymen.
Vid utgången av 2019 bestod Kommunin
vests utlåningsportfölj av 47 (44) procent lån
med fast räntebas och 53 (56) procent lån med
rörlig räntebas.
Ökade volymer Gröna lån
Volymen beviljade Gröna lån, finansiering för
kommunala och regionala investeringsprojekt
som främjar övergången till lägre koldioxid
utsläpp och hållbar tillväxt, ökade under året.
Vid utgången av 2019 hade 63,1 ( 39,5) mdkr i
Gröna lån beviljats, avseende 346 (232) projekt
och 150 (109) kommuner och regioner. Mer
information om Gröna lån återfinns på sidorna
16–17.

Antal medlemmar och utlåningsvolym
1987–2019
Antal

Mdkr
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Fler medlemmar i Föreningen samt att medlemmarna valt att lägga en allt
större del av sin upplåning
hos Bolaget, är de främsta
förklaringarna till den historiska utlåningstillväxten.
Antal medlemmar
i Kommuninvest
ekonomisk förening
Utlåning (nominellt
värde), Kommuninvest
i Sverige AB

Kommuninvest och Handelshögskolan
i Stockholm utvecklade spetsutbildning
Under våren 2019 genomfördes den första omgången av ett
utbildningsprogram med fokus på ekonomisk analys av kommunal
verksamhet som tagits fram av Kommuninvest tillsammans med
Handelshögskolan i Stockholm. Deltagarna bestod av 22 personer
från fem olika kommuner; Karlstad, Kristianstad, Luleå, Skellefteå
och Skövde.
Utbildningen, som pågick under fyra dagar, tog sin utgångspunkt
i den centrala begreppsapparaten, de huvudsakliga sambanden
och det analytiska ramverket inom ämnesområdena redovisning
och finansiell analys. Mot bakgrund av detta behandlades frågeställningar rörande kommunala investeringsanalyser, effektivitetskrav, strategiska vägval vid finansiering av investeringsbehov och
vilken långsiktig ekonomisk bärkraft en kommun behöver ha.
Gemensamt för de fem kommunerna som deltog i den första
omgången av utbildningen var att de står inför stora investeringsbehov, vilket medför ett flertal olika strategiska val. En del av
utbildningen ägnades därför åt styrningen av investeringar och
de finansieringsvägar som står till buds. Centralt var också att
diskutera olika modeller för hur investeringsbehoven inom en
kommunkoncern samordnas.

Genom att samla kommuner med liknande förutsättningar och
utmaningar bäddades för en lärorik dialog. En av utbildningens
nyckelkomponenter var att varje kommun tog med sig ett praktikfall om investering från den egna verksamheten. Beslutsunderlag
och strategiska överväganden analyserades av lärarna och erfarenheter utbyttes mellan deltagarna.
– Ambitionen med utbildningsinitiativet är att underlätta för
personer, som med olika utgångspunkter och uppdrag arbetar med
kommunalekonomiska frågor, att samverka effektivare framöver.
Det gäller såväl samarbeten mellan förtroendevalda och tjänste
personer, som mellan styrande och opposition. Förhoppningen
är att kommunerna på så sätt ska få en långsiktig effekt av utbildningsinvesteringen och så stor nytta som möjligt av de ekonomiska
medel som står till buds, sade Johan Nordlund, programledare
vid Handelshögskolan i Stockholm.
Den första utbildningsomgången var en pilotutbildning.
Kommuninvest vill nu fortsätta utveckla konceptet för att framöver
kunna erbjuda utbildningen till fler kommuner.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE – UPPLÅNING

Betydande låntagare
med högsta kreditbetyg
Kommuninvest lånar upp pengar på kapitalmarknader i Sverige och internationellt vilket
finansierar utlåningen till kommuner och regioner. Efterfrågan på säkra emittenter var fortsatt
god under året och Kommuninvest kunde fullfölja sina upplåningsplaner till konkurrenskraftiga
nivåer. Den totala upplåningen vid årets slut uppgick till 450,8 (397,4) mdkr.
Nyupplåning
per valuta*
2019 (2018)

SEK 60 (46) %
USD 32 (44) %
JPY 8 (9) %
MXN, TRY 0 (1) %
ZAR 0 (0) %
AUD 0 (–) %
*exkl. certifikatupplåning

Nyupplåning
per program*
2019 (2018)

God efterfrågan på
Kommuninvests obligationer
Bolaget upplevde under 2019 en fortsatt
god efterfrågan på sina emissioner. I oktober
beslutade Kommuninvest om att addera euro
marknaden som en ny strategisk upplånings
marknad. Offentliggörandet hade en positiv
inverkan och medförde en ökad efterfrågan
på Kommuninvests obligationer. I oktober
dubblades emissionsvolymen vilket till stor
del kan tillskrivas det positiva mottagandet
av euromarknadsnyheten.
Utöver Euro utgör svenska kronor och
US-dollar strategiska upplåningsmarknader,
både vad gäller traditionell upplåning och det
som definieras som hållbar upplåning, det vill
säga gröna obligationer. Bolaget har också en
taktisk marknad i form av Uridashiupplåning
i den japanska marknaden. Kommuninvest
strävar efter att ha en jämn fördelning mellan
inhemsk och internationell upplåning.
Fokus på ökad benchmarkupplåning
Under året lånades 135,4 (138,8) mdkr upp i
obligationer med löptid över ett år. Därutöver
avtalades villkorad upplåning, med potentiell
förtidsinlösen inom ett år, motsvarande 11,3

Svenskt obligationsprogram 52 (42) %
Benchmarkupplåning, övriga
valutor 25 (43) %
Uridashi 8 (11) %
Gröna obligationer
14 (4) %
*exkl. certifikatupplåning

Positiva besked för Kommuninvests
obligationer under året
I oktober beslutade Kommuninvest om att addera euromarknaden som en ny strategisk upplåningsmarknad.
Offentliggörandet hade en positiv inverkan på Bolagets
upplåningsförhållanden i den svenska marknaden.
Utöver Euro utgör svenska kronor och US-dollar strategiska upplåningsmarknader, både vad gäller traditionell
upplåning och det som definieras som hållbar upp
låning det vill säga gröna obligationer.
I november emitterade Kommuninvest närmare
10 miljarder kronor i en ny 3-årig grön obligation för
programmet benchmarkupplåning i US-dollar.
Transaktionen är den hittills största enskilda gröna
obligationen från en nordisk SSA-aktör (Sovereigns,
Supranationals, Agencies) och bekräftade
Kommuninvests position som den största svenska
emittenten av gröna obligationer.
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(14,7) mdkr. Upplåning i kortfristiga certifikat,
med löptid under ett år, uppgick till 35,5 (48,5)
mdkr. Tidigare emitterad upplåning till ett belopp
om 19,7 (17,7) mdkr återköptes. Upplåningen
görs för att ersätta lån som förfaller eller har
återkallats, för att finansiera nyutlåningen i
utlåningsverksamheten samt för att anpassa
storleken på likviditetsreserven efter rådande
marknadssyn och likviditetsberedskapskrav.
Bolaget arbetar aktivt med upplåningen i
sina stora obligationsprogram, så kallade
benchmarkprogram, såväl internationellt som
nationellt. Under året genomfördes fyra större
upplåningar i US-dollar, varav en grön.
I det svenska obligationsprogrammet emitte
rades totalt 76,8 (64,9) mdkr och 231,0 (192,7)
mdkr var utestående vid slutet av året. Under
2019 emitterades två obligationer (varav en
grön) och totalt omfattar det svenska obliga
tionsprogrammet åtta utestående obligationer.
Under 2019 emitterades två gröna obligatio
ner, vilket innebär att Kommuninvest sedan
2016 totalt emitterat sju stycken. Gröna obliga
tioner gör det möjligt att finansiera miljöin
riktade investeringsprojekt i Föreningens
medlemskommuner och -regioner.

En betydande SSA-emittent
Kommuninvest emitterar på internationella
upplåningsmarknader i kategorin ”Sovereigns,
Supranationals and Agencies” (SSA). Med stora årliga
upplåningsvolymer är Kommuninvest en betydande
internationell aktör inom SSA-segmentet. Låntagare
som Kommuninvest jämför sig med inkluderar:
• B ank Nederlandse Gemeenten (Nederländerna)
• Europeiska investeringsbanken, EIB (Europa)
• KfW (Tyskland)
• Kommunalbanken (Norge)
• Kommunekredit (Danmark)
• Municipality Finance (Finland)
• Nordiska Investeringsbanken, NIB (Norden och
Baltikum)

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE – LIKVIDITETSFÖRVALTNING

Likviditetsreserv för att klara
kundbehov i alla lägen
För att kunna förse kunderna med finansiering även i perioder av osäkerhet på de
finansiella marknaderna och med god framförhållning kunna säkerställa att upplåningsförfall kan återbetalas har Kommuninvest en likviditetsreserv. Reserven uppgick vid
årets slut till 44,7 (47,3) mdkr, motsvarande 11 (13) procent av utlåningsvolymen.
Reserv med hög kreditkvalitet och låg risk
Utgångspunkten i Kommuninvests likviditets
strategi är god matchning av tillgångar och
skulder. Kommuninvest har också en likviditets
reserv, dess syfte är att säkerställa befintliga och
framtida åtaganden under perioder av finansiell
stress. Bolaget måste alltid kunna möta ingångna
avtal och Kommuninvests likviditetsreserv är
därför beroende av upplåningen i respektive
valuta. Strikta regler och ett konservativt för
hållningssätt är styrande för Kommuninvests
likviditetsreserv. Enligt Bolagets instruktioner
ska likviditetsreserven säkerställa att Kommun
invests åtaganden kan infrias med bibehållen
utlåningskapacitet, se vidare sidorna 34–35.
Likviditetsreservens storlek anpassas efter
bland annat upplåningsförfall och omvärldsfak
torer, exempelvis valutakurs- och ränteföränd
ringar. Per 2019-12-31 uppgick likviditetsreser
ven till 11 (13) procent av utlåningsvolymen.

Enligt Bolagets strategi ska likviditetsreserven
placeras kort, och den genomsnittliga löptiden
får som mest uppgå till 12 månader. Enskilda
placeringar får som mest ha en löptid upp till
39 månader.

Likviditetsreserven
fördelad
på land

Likviditetsreserven
fördelad på
ratingkategori

Likviditetsreserven
fördelad på
emittentkategori

2019 (2018)

2019 (2018)

2019 (2018)

Sverige 70 (76) %

AAA 84 (86) %

Supranationals 4 (7) %

AA 16 (12) %

Finland 7 (7) %

A 0 (2) %

Tyskland 11 (4) %
Danmark 2 (2) %
Storbritannien 2 (2) %
USA 4 (0) %
 anada 0 (2) %
K

Effektiv och konservativ förvaltning i fokus
Förvaltningen under 2019 präglades av en lik
viditetsreserv med både hög kreditkvalitet och
omsättningsbarhet. Direkta placeringar görs
främst i värdepapper utgivna av nationella
regeringar eller centralbanker, Sovereigns,
Supranationals and Agencies (SSA)1 samt multi
laterala utvecklingsbanker.
Vid utgången av 2019 var 84 (86) procent
av reserven placerad i värdepapper med högsta
möjliga kreditvärdighet. 70 (76) procent utgjor
des av placeringar i värdepapper utgivna av
emittenter i Sverige. Se not 2 för ytterligare
information om Bolagets kreditriskexponering.

Placeringsregler
för likviditets
reserven
• Likviditetsreserven
får ha en maximal
genom snittlig löptid
om 12 månader
• Maximal löptid på
enskilda placeringar
är 39 månader.
För mer information,
se avsnitt Risk- och kapital
hantering sidorna 34–38
eller Kommuninvests
webbplats
www.kommuninvest.se.

 ationella regeringar
N
eller centralbanker
41 (78) %
Kreditinstitut subventionerade långivare
13 (9) %
Kreditinstitut banktillgodohavanden 4 (4) %
 reditinstitut placeK
ringsrepor 37 (–) %
Multilaterala utvecklingsbanker 4 (7) %
 elstatliga eller lokala
D
självstyrelseorgan och
myndigheter 0 (2) %

1) Detta inkluderar bland annat
Bolagets nordiska grannorganisationer.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE – ORGANISATION OCH MEDARBETARE

Medarbetarskap för största
möjliga medlemsnytta
Kommuninvests utgångspunkt är att det är ledare och medarbetare tillsammans som utför
organisationens uppdrag och skapar nytta för dess medlemmar. Arbetet med att skapa en
stark kultur i linje med Bolagets kommunala värderingar fördjupades med det medarbetarprogram som genomfördes under 2019.
Kommuninvest befinner sig i en ständigt föränderlig värld
som blir alltmer komplex. Organisationen, ledare och med
arbetare behöver ha en hög förmåga att förstå sektorns
behov idag och imorgon, samt förmågan till förändring för
att kunna skapa största möjliga nytta och värde för kunder
och medlemmar även i framtiden. För att hantera utveck
lingen och öka medarbetarnas förmåga till självledarskap
har Kommuninvest genomfört en omfattande satsning på
ledarskap, medarbetarskap, kommunikation och kultur i
form av ett medarbetarprogram.

En hållbar organisation
Kommuninvest har en holistisk syn på en hållbar organisa
tion. För att skapa en välfungerande och hälsosam arbets
plats måste många olika delar finnas på plats, vilket visuali
seras i bilden nedan. För Kommuninvest är det viktigt med
balans mellan arbetsliv och privatliv och vi ställer höga krav
på hållbarhet i alla aspekter. Bolaget tillhandahåller verktyg,
strukturer och processer som möjliggör att medarbetare kan
ta ett stort eget ansvar för den egna hållbarheten.

Programmet innebär att samtliga medarbetare utbildats
bland annat i modulerna:

ARBETSMILJÖ

ORGANISATION

Fysisk

Ledarskap

Hälsa

Socialorganisatorisk

Medarbetarskap

Kompetensutveckling

• Roll, mål, sammanhang

Internkommunikation

Digital

• Feedback

MEDARBETARE

Förmåner

• Kommunikation
• Gruppers utveckling

Kommuninvest har nolltolerans mot alla former av diskriminering eller
trakasserier och arbetar förebyggande i dessa frågor. Bolaget arbetar
för att integrera jämställdhet och mångfald i samtliga områden i Bolaget.

• Effektiva möten
Effektmätningar genomförda under hösten 2019 visar på
goda resultat med ökningar inom samtliga av mätområdena,
till exempel att medarbetarna känner ett starkt engagemang
för sina arbetsroller och har förmåga till en hög grad av själv
ledarskap. Mer information om utvärderingen återfinns på
sidan 21.
Strategisk kompetensförsörjning
Ett av Bolagets övergripande fokusområden är att bedriva en
kunskapsorienterad verksamhet. Bolaget arbetar aktivt med
kompetensförsörjning för att styra medarbetarnas och orga
nisationens kompetens i linje med verksamhetsmålen. På
samma sätt arbetar Bolaget för att på ett strukturerat sätt
attrahera, utveckla och behålla medarbetare. Kommuninvest
strävar efter att bli en ständigt lärande organisation som kan
skapa största möjliga kund- och medlemsnytta. Att lära nytt
och kompetensväxla kommer vara en av Bolagets viktigaste
utmaningar i framtiden och de närmaste åren kommer resur
ser att läggas på att öka samtliga medarbetares förmåga att
lära nytt samt strategisk och operativ förändringsledning.

Medarbetarundersökning 2019
Medarbetarundersökningen 2019 gav ett NMI (Nöjd med
arbetarindex) på 74 (73). Resultatet är högt och indikerar
en god tillfredsställelse med en välfungerande arbetsplats.
Resultatet tyder även på att det arbete som lagts ner på
ledarskap, medarbetarskap och kulturfrågor har gett resultat.
Dessa kommer vara prioriterade områden även inför 2020.
Index eNPS (Employee-Net-Promoter-Score) ökade från
46 till 55, vilket klassas som ett högt värde med en hög andel
ambassadörer och en låg andel kritiker.
Medarbetarundersökning
2019-03-20
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Styra och utveckla medarbetarnas och organisationens
kompetens i linje med verksamhetsmål och strategier
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE – FINANSIELL STÄLLNING

Finansiell ställning
Det egna kapitalet i Koncernen uppgick vid utgången av 2019 till 7 994,7 (8 248,6) mnkr.
Den totala kapitalbasen var 7 456,1 (7 553,0) mnkr vilket gav en total kapitalrelation om
128,2 (192,8) procent.

Balansomslutningen uppgick vid periodens slut
till 471 321,3 (417 211,0) mnkr och utlåningen
till kommunerna och regionerna står för huvud
delen av tillgångarna. Utlåning uppgick till
408 218,1 (355 710,0) mnkr vid årsskiftet.
Per 2019-12-31 uppgick det egna kapitalet
till 7 994,7 (8 248,6) mnkr.
Överskottsutdelning att utbetala 2020
Förutsatt beslut på Föreningens årsstämma
2020 kommer Föreningen att använda sig av
överskottsutdelning i form av återbäring samt
ränta på insatskapital för räkenskapsåret 2019.
För detta har Bolaget i bokslutet lämnat kon
cernbidrag om 393,5 (750,6) mnkr och föresla
gen överskottsutdelning uppgår till 355,4
(717,8) mnkr.
Skulle ett beslut om inbetalning av nytt insats
kapital fattas bedömer Föreningens styrelse det
som sannolikt att samtliga medlemmar som
ännu ej nått upp till den beslutade högsta nivån
för medlemsinsats deltar, med ett belopp som är
beroende av om medlemmen nått 50, 75 eller
100 procent av den högsta insatsnivån. Utbetal
ning av överskottsutdelning samt inbetalning av
insatskapital till Föreningen respektive eventu
ell kapitalförstärkning till Bolaget förväntas ske
inom tre månader från beslut. Det beräknade
men ännu ej beslutade kapitaltillskottet uppgår
till 13,0 (30,9) mnkr.
Kapitaltäckning
Koncernen är väl kapitaliserat för att möta
riskerna i verksamheten, med kapitalrelationer
som med god marginal överstiger de föreskrivna
minimikraven i pelare 1 samt pelare 2 baskrav.
Kärnprimärkapitalet uppgick till 7 456,1

Eget kapital

(7 553,0) mnkr, vilket innebär en kärnprimär
kapitalrelation på 128,2 (187,7) procent.
Koncernens kapitalbas består numera enbart
av kärnprimärkapital och därmed uppgår även
den totala kapitalrelationen till 128,2 (192,8)
procent.
Vid utgången av 2019 uppgick Koncernen,
enligt CRR rapporterade bruttosoliditetsgrad, till
1,59 (1,74) procent. Med de särskilda reglering
arna för offentliga utvecklingskreditinstitut där
bruttosoliditetsgraden beräknas exklusive utlå
ning till medlemmar och deras bolag uppgick
bruttosoliditetsgraden till 12,36 (11,19) pro
cent, se alternativa nyckeltal på sidan 100.
För mer information angående Koncernens
kapitalhantering, se sidorna 36–37 samt not 2.
Rating
Bolaget har högsta kreditbetyg, AAA från S&P
Global Ratings och Aaa från Moody’s. Rating
instituten bekräftade i februari respektive sep
tember 2019 Bolagets rating, med stabila utsik
ter. Ratinginstituten lyfter fram det solidariska
borgensåtagandet från Föreningens ägare,
mandatet Bolaget har från dess ägare att agera
Kommungäld för medlemmarna, den höga
kvaliteten i låneportföljen samt strategin för
kapitaluppbyggnad inför kommande regelverk.
Bolaget höjde under året sitt så kallade ESG-
betyg från instituten ISS-Oekom och Sustaina
lytics. Betyget från ISS-Oekom höjdes med två
steg, till B–; Sustainalytics gav ett ESG-betyg om
9.1, i kategorin ”försumbar ESG-risk”.
Resultaten visar att Kommuninvest anses
tillhöra den grupp av finansiella institutioner
vars verksamhet är minst exponerad för håll
barhetsrisker.
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Kommentarer till
räkenskaper
På sidorna 49, 51 och
53 finns kommentarer
till resultaträkning,
balansräkning samt
förändringar i eget
kapital. Dessa kommentarer utgör en del
av förvaltnings
berättelsen.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE – RISK- OCH KAPITALHANTERING

Låg risktolerans och 
effektiv riskhantering
Kommuninvests huvuduppdrag är att säkerställa tillgång till stabil och effektiv upplåning
för kommunsektorn. Detta innebär att efter kundernas behov låna upp pengar på den
finansiella marknaden. Verksamheten ska karakteriseras av begränsade risker. Nedan
presenteras övergripande Bolagets mål, principer och metoder för att hantera risk.

Förändringar som skett under 2019 avseende
riskhantering och riskexponering
All finansiell verksamhet i Koncernen bedrivs i Bolaget.
Under 2019 har inga väsentliga förändringar skett avseende
Bolagets mål, principer eller metoder för att hantera risk.
Bolagets exponeringar mot olika risktyper har heller inte
väsentligen förändrats.
Ett nytt riskramverk och där tillhörande riskpolicy har
tagits fram under året. Detta ramverk börjar gälla från
1 januari 2020. Syftet med policyn är att fastställa de yttre
ramarna för Bolagets risktagande och riskhantering. Det nya
ramverket ska tydliggöra kopplingen mellan mål, begräns
ningar i form av ägardirektiv och lagkrav samt riskmått.
Riskprofil och riskhantering
Bolagets riskprofil och tillåtna risktagande fastställs årligen
i ägardirektivet vilket antas på årsstämman i Föreningen.
Ägardirektivet slår fast att Bolagets risker ska vara små och
aldrig vara större än nödvändigt för att uppnå syftet med
verksamheten. Verksamheten omfattas av kommunallagens
förbud mot spekulativ verksamhet.
Riskstrategi
I riskstrategin anger styrelsen sin grundläggande syn på risk
och konkretiserar riskaptiter samt regler för hantering av
Bolagets identifierade risker. Riskaptiten beskriver den risk
nivå som styrelsen är beredd att exponera Bolaget för i syfte
att uppfylla uppdraget från ägarna. Riskaptiten definieras
som den risknivå och de resultatslag som styrelsen är villig
att tolerera under nästkommande år för att uppnå Bolagets
strategiska mål. Riskaptiten fastställs minst en gång årligen.
Nivån på riskaptiten avgörs av faktorer så som finansiell
ställning, tillväxtmål, marknadsförutsättningar för den givna
tidsperioden samt om effektivitetsvinster kan uppnås vid ett
förändrat risktagande. Riskstrategin är en del av Bolagets
riskramverk som innefattar styrelsens grundläggande instru
ment för verksamhetsstyrning och god intern kontroll.
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Riskhantering och riskkontroll
Kommuninvest har en central betydelse för finansieringen
av svenska kommuners och regioners investeringar. För att
uppfylla uppdraget lånar Bolaget upp pengar på den finan
siella marknaden och lånar ut dessa till kunderna. Verk
samhetsmodellen innebär att Bolaget är utsatt för risker för
knippade med den finansiella marknaden, den svenska staten
och kommunernas ekonomiska förutsättningar, klimat- och
hållbarhetsrelaterade frågor samt interna och externa opera
tiva risker.
Bolagets riskhantering är utformad för att verksamheten
ska kunna bedrivas i enlighet med ägardirektiven om ett
lågt risktagande. Se sidan 38 för en översikt av de risktyper
Kommuninvest regelbundet hanterar och mäter. För att
begränsa de risker som förknippas med Bolagets verksam
hetsmodell samt tillse att verksamheten hålls inom de, av
Bolagets styrelse, angivna riskaptiterna används limiter eller
andra åtgärder. Limiter och riktlinjer för riskhantering är
fastställda i styrelsens Kreditpolicy och Finanspolicy samt
i styrelsens Policy för operativa risker.
Kreditpolicy
I Kreditpolicyn har styrelsen angivit den grundläggande
synen på kreditgivning, hur den ska vara organiserad samt
dokumentationen av kreditbeslut.
I nu gällande ägardirektiv formuleras den grundläggande
synen på Bolagets kreditgivning och analysmodell. Denna
baseras på grundprincipen att en exponering mot en svensk
kommun ges samma riskvikt som en exponering mot svenska
staten. Svenska kommuner har även av tradition upprätthållit
ett ansvarstagande ägarskap vilket vid limitsättning för kom
munkoncernen tillmäts stor betydelse.
Kreditrisken vid utlåning till ett kommunägt företag anses
vara mycket låg. Enligt bolagsordningen kan kreditgivning
ske till kommunala företag, stiftelser eller kommunalförbund
under förutsättning att medlemmen/medlemmarna utövar ett
bestämmande inflytande över låntagaren och att medlemmen/
medlemmarna tecknar borgen för åtagandet. Kreditgivning
till ett kommunalförbund kräver även att samtliga dess för
bundsmedlemmar är medlemmar i Kommuninvest ekono
misk förening.
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Finanspolicy
I Finanspolicyn anges styrelsens grundläggande syn på
Bolagets likviditetsstrategi, likviditetsanskaffning, likviditets
reserv, användning av derivat samt hantering och kontroll av
risker hänförliga till dessa verksamheter.
Strategin för likviditetsanskaffning är en långsiktig plan
för Bolagets nuvarande och framtida finansiering. Strategins
riktlinjer är att uppfylla en tillräcklig grad av diversifiering
av finansieringskällor med hänsyn till antal och typ av mot
parter, typ av finansiella instrument, löptider, valutor och
geografiska marknader.
Enligt Finanspolicyn ska Bolaget identifiera de viktigaste
faktorerna som påverkar möjligheten att anskaffa finansie
ring. Dessa faktorer ska följas noggrant för att försäkra sig
om att den bedömda finansieringsförmågan fortfarande
gäller under olika tänkbara omständigheter. Bolaget har en
övergripande strävan att bibehålla en stor andel av total
upplåningsvolym i svenska kronor. I syfte att minimera ris
ken för att utestängas från andra marknader ska Bolaget
löpande emittera certifikat och obligationer på andra mark
nader utöver den svenska.
Syftet med likviditetshantering är att Bolaget ska kunna
möta sina kända och prognostiserade likviditetsbehov.
Bolagets likviditetsanskaffningsstrategi syftar till att skapa
goda förutsättningar för att möta omsättning av befintlig
utlåning, nyutlåning, upplåningsförfall och likviditetskrav
utifrån säkerställande av ingångna derivat och repor.
Bolaget ska ha en god likviditetsberedskap under normala
marknadsförhållanden så väl som i perioder med likviditets
påverkande stress. Styrelsen ska omgående informeras vid
indikationer på förändringar i förutsättningarna att upprätt
hålla en normal likviditetsberedskap. Bolagets organisation
för likviditetshantering ska vara utformad för att säkerställa
att Bolagets samtliga betalningsförpliktelser kan mötas i
tid utan väsentliga merkostnader samt att överlikviditet
ska möjliggöra en fortsatt omsättning av befintlig utlåning.
Bolaget ska säkerställa en god matchning mellan till
gångar (utlåning och placeringar) och skulder (upplåning
och eget kapital). Eventuella över- eller underskott av likvidi
tet som uppstår i den dagliga verksamheten hanteras intra
dag via Riksbankens betalningssystem RIX, där Bolaget är
fullvärdig medlem.
Oberoende kontroll
Inom Bolaget finns tre oberoende kontrollfunktioner;
avdelningen för Risk och Kontroll, Regelefterlevnad och
Internrevision. Risk och Kontroll och Regelefterlevnad
utgör tillsammans Bolagets andra försvarslinje medan
Internrevision utgör Bolagets tredje försvarslinje. De tre
olika försvarslinjerna visualiseras i organisationsschemat
som presenteras i avsnittet Riskorganisation.

Risk och Kontroll

Avdelningen för Risk och Kontroll utövar den övergripande
riskkontrollen och övervakar Bolagets finansiella och opera
tiva risker. Bolagsstyrelsen informeras regelbundet i riskkon
trollärenden. Funktionen är skild från affärsverksamheten
och rapporterar till VD. Ansvarig för avdelningen är Bolagets
riskchef som utses av VD som också rapporterar utnäm
ningen till styrelsen.
Avdelningen ansvarar även för att följa upp att riskrap
porteringen är korrekt enligt gällande externa och interna
regler, att regelbundet utföra stresstester samt att leda och
samordna arbetet kring operativa risker.
Regelefterlevnad

Bolagets funktion för regelefterlevnad är en av affärsverk
samheten oberoende kontroll- och stödfunktion som rappor
terar till VD. Chefen för regelefterlevnadsfunktionen utses av
VD och rapporterar till både VD samt styrelsen i regelefter
levnadsfrågor.
Regelefterlevnadsfunktionen ansvarar bland annat för
att övervaka och kontrollera regelefterlevnaden inom den
tillståndspliktiga verksamheten samt ger råd och stöd till
verksamheten och den verkställande ledningen i frågor
rörande lagar och andra regler som gäller för den tillstånds
pliktiga verksamheten.
Internrevision

Bolagets internrevision, vilken är utlagd på extern part, är en
oberoende granskningsfunktion som rapporterar till styrel
sen. Internrevisionen ansvarar för utvärdering av hante
ringen av risker, Bolagets kontroll- och styrprocesser samt att
verksamheten bedrivs enligt styrelsens och VD:s instruktio
ner. Internrevisorn rapporterar löpande till styrelsen, VD och
till de externa revisorerna. Styrelsen fastställer årligen en
plan för internrevisionens arbete. VD redogör i styrelsen för
åtgärder som vidtagits med anledning av rapporteringen från
internrevision.
Riskorganisation
För att tillhandahålla kostnadseffektiv finansiering utan att
överstiga Bolagets riskaptit ska riskhanteringen i verksam
heten kännetecknas av förebyggande åtgärder som syftar till
att förhindra och/eller begränsa såväl risker som dess skade
verkningar.
Bolagets riskchef har det samlade ansvaret för Bolagets
riskramverk. Respektive avdelningschef ansvarar för hante
ring och kontroll av risker inom sitt verksamhetsområde.
Framåt- och bakåtblickande analyser används för att säker
ställa att Bolaget identifierar, bedömer och mäter risker
korrekt.
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Kreditgruppen är ett beredande organ vid förslag till föränd
ringar i limitutrymmen mot placerings- och derivatmotparter
och medlemmar, samt övriga kreditfrågor som kräver beslut
av styrelsen eller VD. Kreditriskkommittén fastställer modell
samt faktorer som ligger till grund för Bolaget beräkning av
förväntade kreditförluster. Bolagets ALCO-grupp (Asset Lia
bility Committee) ansvarar för att bereda frågor gällande
marknadsrisk- och likviditetsriskfrågor som kräver beslut
av styrelsen eller VD.
Bolagets RCC-kommitté (Risk Compliance Control) syftar
till att på ett samlat sätt dokumentera det arbete som sker
inom Bolagets kontrollfunktioner samt till att bereda kon
trollfunktionernas rapporter till den verkställande ledningen
och till styrelsen.

För mer detaljerad information samt kvantitativ information
om Bolagets riskexponering hänvisas till not 2 samt till den
separata Risk- och kapitalhanteringsrapport som finns på
www.kommuninvest.se.

Kapitalhantering
Föreningen har ansvaret för Kommuninvests kapitalupp
byggnad. Föreningens kapitalhantering syftar till att Koncer
nen ska vara fullgott kapitaliserad för att möta riskerna i verk
samheten, kommande regelkrav och ökande utlåning.

Kommuninvests kapitalisering – ett ägaransvar
Kommuninvest kapitaliserar genom obligatoriska och frivil
liga medlemsinsatser från Föreningens medlemmar, tillika dess
ägare. Kommuninvests ägare har beslutat att en fördubbling
av medlemsinsatserna ska kunna genomföras i kapitalstär
kande syfte, utan att Föreningens stadgar behöver skrivas om.
Genomförandet kräver ett särskilt beslut vid en ordinarie eller
extrainkallad föreningsstämma. Stadgarna i Föreningen med
ger även andra alternativ, såsom förlagslån och utgivande av
primärkapitalinstrument.
Föreningen stärker kapitalet i Bolaget genom köp av aktier.
Allt aktiekapital i Bolaget består av kärnprimärkapital.
Kapitalplan och intern kapitalutvärdering
I Föreningen utarbetas årligen en plan för Kommuninvests
kapitaluppbyggnad. Planen innehåller riktlinjer och besluts
regler som rör Koncernens kapitaluppbyggnad samt vilka
insatsnivåer som gäller under kommande kapitaliserings
period.
Kommuninvests interna kapital- och likviditetsutvärde
ringen (IKLU) utgör en viktig byggsten vid upprättandet av
planen för Kommuninvests kapitaluppbyggnad. Inom ramen
för IKLU görs en intern bedömning av Koncernens kapitaloch likviditetsbehov, baserat på riskerna i verksamheten och
regulativa krav. Den interna kapital- och likviditetsutvärde
ringen sammanställs i en rapport som fastställs av Förenings
styrelsen och rapporteras på begäran till Finansinspektionen.

Organisationsschema med verksamhetens tre försvarslinjer

Kommuninvest ekonomisk förening

RCC 

HR

Kreditgrupp

Kommuninvest i Sverige AB (publ)

Internrevision

ALCO

Verkställande direktör

VD-sekreterare

Förenings
styrelsens
sekreterare

Avdelningen
för IT och
systemstöd

Affärs
avdelningen

Ekonomi
avdelningen

Staben

Avdelningen
för Risk och
Kontroll

Bolags
administration

Kreditriskkommittén

Regelefter
levnad

1:a försvarslinjen
2:a försvarslinjen
3:e försvarslinjen
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Föreningens styrelse har det yttersta ansvaret för Koncernens
IKLU och Föreningens VD ansvarar för att integrera Koncer
nens IKLU-process i Koncernens löpande verksamhet och
planering.
Den interna kapitalutvärderingen per årsskiftet visar
att Kommuninvest möter samtliga regulativa kapitalkrav,
se not 2.
Kommande bruttosoliditetskrav
Från och med den 28 juni 2021 tillämpas det nya kapital
kravsmåttet bruttosoliditetsgrad (leverage ratio) inom EU.
Bruttosoliditetskravet är fastställt till tre procent och blir
direkt gällande för Kommuninvest via kapitaltäckningsför
ordningen (EU) 2019/876 av den 20 maj 2019.
Bruttosoliditetsgraden definieras som relationen mellan
primärkapitalet och de totala exponeringarna i tillgångar
och åtaganden. Rapportering av bruttosoliditetsgrad till
berörda myndigheter sker sedan 2014.
Vid beräkningen av bruttosoliditetsgraden gäller en sär
skild reglering för s.k. offentliga utvecklingskreditinstitut,
Public Development Credit Institutions (PDCI). Kommunin
vest bedömer att Kommuninvest uppfyller samtliga kriterier
för att definieras som ett PDCI och Finansinspektionen finner
inga skäl att ifrågasätta den bedömningen i deras senaste
översyn- och utvärderingsprocess. För Kommuninvest inne
bär detta att all utlåning till medlemmar och deras bolag kan
avräknas från det exponeringsmått som används vid beräk
ningen av Bolagets och Koncernens bruttosoliditetsgrad.

Kommuninvest möter därigenom med god marginal brutto
soliditetskravet på tre procent i pelare 1.
Finansinspektionen har kommunicerat att det är tillsyns
myndighetens bedömning att Kommuninvest har fortsatt
behov av att hålla kapital mot risken för alltför låg brutto
soliditetsgrad, enligt artikel 98.6 i kapitaltäckningsdirektivet
(2013/36/EU), oaktat beslutad reglering om bruttosoliditets
krav i pelare 1. Kapitalbehovet för risken med alltför låg
bruttosoliditetsgrad tas upp i pelare 2 och utgår från att
Kommuninvests samlade kapitalbehov ska motsvara en
bruttosoliditetsgrad, räknad på hela bruttoexponerings
beloppet (där utlåning till medlemmar och deras bolag är
medräknad), på minst en procent. Finansinspektionens
bedömning avseende risken med alltför låg bruttosoliditets
grad gäller för såväl Bolaget som för Koncernen.
Kapitalisering 2019
Kapitaliseringen i Föreningen sker genom medlemsinsatser
samt av föreningsstämman beslutad återbetalning av
överskottsutdelning. Under 2019 har andelskapitalet
i Föreningen ökat med 110,1 mnkr.
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Kommuninvests riskhantering i korthet
BESKRIVNING

RISKHANTERING

Kreditrisk

Kreditgivningsrisk
Med kreditgivningsrisk avses risken att en
motpart i kreditgivningen inte fullföljer sina
åtaganden.

Utlåning sker endast till medlemmar och av dessa majoritetsägda företag. Utlåning
kan också ske till kommunala stiftelser och kommunalförbund. Medlemmarna följs
upp med en egen modell för riskuppföljning och kommunanalys. Bolagets styrelse
fastställer årligen en koncernlimit för samtliga medlemmar. Limiten innebär en maximal nivå på Koncernens nettokoncernskuld per invånare. Utlåning till kommunala
företag, stiftelser och kommunalförbund sker endast om kommunerna lämnat en
proprieborgen. Kommuner och regioner har beskattningsrätt och kan inte försättas
i konkurs. Staten har även det yttersta ansvaret för kommunsektorns verksamhet.
Kreditgivningsrisken bedöms vara mycket låg.

Emittentrisk
Med emittentrisk avses risken att en emittent
av ett värdepapper inte återbetalar hela sitt
åtagande vid förfall.

Placeringar sker främst i värdepapper utgivna av stater eller statligt garanterade
emittenter, där emittenten har ett kreditbetyg om lägst A från S&P Global Ratings.
Maximal återstående löptid på värdepapper i likviditetsreserven är 39 månader.
Samtliga utestående emittenter följs upp årligen och vid behov. Bolagets styrelse
fastställer årligen en totallimit för varje emittent. Kommuninvests höga krav på
emittenter gör att emittentrisken bedöms vara begränsad.

Motpartsrisk
Med motpartsrisk avses risken att motparten
i ett finansiellt kontrakt fallerar innan slut
avvecklingen av kassaflödena. Motpartsrisk
uppkommer då derivatkontrakt ingås med
motparter i syfte att reducera eller eliminera
marknadsrisker. Ett sådant derivatkontrakt kan,
beroende på förändringar i marknadsvärden,
innebära antingen en fordran eller en skuld
mot motparten.

För att Bolaget ska ingå ett oclearat derivat krävs att motparten vid affärstillfället har
ett kreditvärde som emittent om lägst BBB+ eller är garanterad av någon med denna
kreditvärdighet. Har motparten ett kreditvärde lägre än A, tas särskild hänsyn till
derivatets omsättningsbarhet, komplexitet och löptid. För att Bolaget ska ingå ett
clearat derivat krävs att motparten vid affärstillfället har ett kreditvärde som emittent om lägst BBB–.
Affärsutrymmet begränsas utifrån ett antal kriterier. Samtliga utestående motparter
följs upp årligen och vid behov. Derivatexponeringar ska omfattas av ISDA-avtal och
i de flesta fall CSA-avtal. För nya motparter är CSA-avtal ett krav. CSA-avtal innebär
att Kommuninvest erhåller säkerheter för de fordringar som överstiger i avtalet fastställd exponering. De säkerheter som Kommuninvest erhåller, innebär att motpartsrisken begränsas. Bolagets styrelse fastställer via instruktioner krav på ISDA- och
CSA-avtalens utformning.

Marknadsrisk
Med marknadsrisk avses risken att netto
marknadsvärdet (det sammanlagda värdet)
på Bolagets tillgångar och skulder minskar på
grund av förändringar i riskfaktorer på den
finansiella marknaden.

Kommuninvests verksamhet och affärsmodell ger upphov till marknadsrisker i form
av ränterisk, valutarisk, kreditmarknadsrisk, övrig prisrisk och avvecklingsrisk. Mark
nadsrisk mäts och följs upp löpande. Största delen av ränte- och valutarisker samt
övrig prisrisk byts mot motpartsrisker genom derivatkontrakt. Kreditmarknadsrisken
begränsas dels genom en god matchning av löptider mellan skulder och tillgångar,
dels genom att både tillgångarna och skulderna har mycket god kreditk valitet med,
historiskt sett, små rörelser i underliggande priser. Bolaget är exponerat mot förändringar i kreditspreadar på tillgångar och/eller skulder samt förändringar i basis
swappar. Genom god styrning och kontroll hålls den risken på en kontrollerad och
acceptabel nivå. Exponering mot ränte- och valutarisk är mycket begränsad.

Likviditetsrisk
Med likviditetsrisk avses risken att inte kunna
infria sina betalningsförpliktelser vid förfallo
tidpunkten utan att kostnaden för att erhålla
betalningsmedel ökar avsevärt.

Den strukturella likviditetssituationen ska vara mycket stabil med god löptidsmatchning mellan skulder och tillgångar. Likviditetsrisker begränsas genom att
Bolaget är fullvärdig medlem i Riksbankens betalningssystem, RIX. Genom RIX
kan Kommuninvest bland annat låna mot säkerhet. För att säkerställa god likviditetsberedskap även under perioder av stress har Bolaget en höglikvid likviditets
reserv. Sammantaget begränsar detta likviditetsriskerna i Bolaget.

Operativ risk
Med operativ risk avses risken för förluster till
följd av att interna processer och rutiner är
felaktiga eller inte ändamålsenliga, mänskliga
fel, felaktiga system eller externa händelser
inklusive legala risker.
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Riskidentifiering sker löpande under året i verksamheten. Metoden inkluderar
åtgärdsplanering för att hantera de identifierade riskerna. Det finns rutiner och
systemstöd för att möjliggöra rapportering och uppföljning av icke önskvärda
händelser. God styrning och kontroll innebär att den operativa risken hålls på
en kontrollerad och acceptabel nivå.
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Styrning och kontroll i centrum
Kommuninvest ekonomisk förening är moderförening i Kommuninvestkoncernen.
Föreningen ägs av 290 svenska kommuner och regioner med syfte att effektivisera
deras finansverksamhet. Föreningen utgör tillsammans med Kommuninvest i
Sverige AB (publ) samt Kommuninvest Fastighets AB en finansiell företagsgrupp.
God styrning och kontroll är av central betydelse för
Koncernen, eftersom den är offentligt ägd och har ett
ansvarsfullt uppdrag. Bolagsstyrningsrapporten för
Kommuninvest i Sverige AB återfinns i dess årsredovisning.

Varje ny medlem i Föreningen tillskjuter ett andelskapital
till Föreningen baserat på invånarantal i medlemskommunen
eller -regionen. Per 2019-12-31 hade Föreningen 290 (288)
medlemmar.

Kommuninvestkoncernen
Kommuninvest ekonomisk förening (”Föreningen”, org.nr.
716453-2074) äger 100 procent av aktierna i Kommuninvest
i Sverige AB (”Bolaget”, org.nr. 556281-4409).
Bolaget äger 100 procent av aktierna i Kommuninvest
Fastighets AB (org.nr. 556464-5629). Andelskapitalet i För
eningen uppgick per 2019-12-31 till 7 000,0 (6 889,9) mnkr.

Principer för styrning
Medlemmarna i Föreningen utgörs av svenska kommuner
och regioner. Föreningen är en medlemssamverkan med
främsta syfte att ge medlemmarna och deras majoritetsägda
företag tillgång till kostnadseffektiv och stabil lånefinansie
ring.

KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING
Valberedningar

Medlemmar/ägare

Externrevisor

Föreningsstämma

Internrevisor

Styrelsen

KOMMUNINVEST I SVERIGE AB
Lekmannarevisorer

Årsstämma

Externrevisor

Internrevisor

Styrelsen

Chef Risk och
Kontroll

Verkställande direktör
Asset Liability
Committee (ALCO)

Verkställande 
ledning

Kreditgrupp

Risk Compliance Control
Committee (RCC)

Chef
Regelefterlevnad
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Föreningen ska enligt stadgarna inte drivas med vinstsyfte.
När dess behov av konsolidering är tillgodosett ska allt
överskott tillfalla medlemmarna. Medlemmarna bestämmer
själva om verksamhetens inriktning, och ingen medlem har
ensam ett bestämmande inflytande. På årsstämman har varje
medlem en röst.
Nedan presenteras några av de principer som bolags
styrningen baseras på. Till detta kommer styrelsens arbets
ordning, instruktionen för den verkställande direktören
och andra interna regler som styrelsen har fastställt.
Medlemssamråd
För att stimulera till ägarinflytande och dialog genomförs
årliga medlemssamråd, där representanter för förenings
styrelsen diskuterar aktuella frågor med medlemmarnas
företrädare i mindre forum. Medlemssamråden är viktiga
forum för att förbereda beslutsärenden inför årsstämman.
Inför årsstämman 2019 avhölls medlemssamråden på 17
(18) platser runtom i Sverige, med 357 (346) deltagande
politiker och tjänstemän. I september 2019 hölls tre extra
medlemssamråd, med 81 deltagande politiker och tjänste
män, för att diskutera kapitalisering av Koncernen. Ett
av de extra medlemssamråden webbsändes.
Ägardirektiv
Styrelsen i Föreningen utarbetar ägardirektiv för Bolaget,
som fastställs årligen på ordinarie föreningsstämma.
I ägardirektiven formuleras ramarna för den verksamhet
som Föreningen uppdrar åt styrelsen i Bolaget att utöva.
Ägardirektiven inkluderar framförallt riktlinjer för konsoli
dering, risknivåer, ersättningsprinciper, principer för resor
och representation, kunskap i finansieringsfrågor, utveckling
av produkter och tjänster samt eventuella särskilda uppdrag
som Föreningen ger Bolaget. Ägardirektiven blir gällande
genom att de fastställs av årsstämman i Bolaget.
Mål för verksamheten
Koncernens övergripande mål är att skapa största möjliga
nytta för medlemmarna i Föreningen. Det ska nås bland
annat genom att ha en hög andel nöjda kunder, att stå för
en stor andel av medlemmarnas lånefinansiering, att ha hög
kostnadseffektivitet samt att ha en finansiell styrka som
stödjer verksamhetens långsiktiga inriktning.
Ersättningsprinciper
Styrelsen för Bolaget fastställer, i enlighet med ägardirektiven,
de ersättningsprinciper som gäller inom Bolaget. Principerna
ses även över regelbundet. Då Bolaget av Finansinspektionen
inte anses vara betydande i fråga om storlek, intern organisa
tion samt verksamhetens art, omfattning och komplexitet,
föreligger inte krav på en ersättningskommitté. Dessa upp
gifter fullgörs i stället av ordföranden i Bolagets styrelse.
Ersättningarna ska skapa förutsättningar för att attrahera,
behålla och motivera medarbetarna så att verksamheten kan
bedrivas på bästa möjliga sätt. Grundprincipen är att ersätt
ningar och andra anställningsvillkor ska vara marknads
mässiga utan att vara löneledande och enbart bestå av fast
lön. Inga rörliga ersättningar utgår. Lönesättningen bestäms
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Mer information om Kommuninvests bolagsstyrning
På Kommuninvests webbplats www.kommuninvest.se
återfinns f öljande information:
• Stadgar för Kommuninvest ekonomisk förening.
• Information om medlemmar och medlemsinträde.
• Bolagsordning för Kommuninvest i Sverige AB.
• Information om valberedningarnas arbete.

med hänsyn till arbetsuppgiften och dess svårighetsgrad,
ansvar och krav på utbildning samt medarbetarens sätt att
uppfylla kraven som ställs och bidra till förbättringar i
verksamheten.
Årsstämma
Årsstämman i Föreningen är det högsta beslutande organet
inom Koncernen. Årsstämman 2019 ägde rum den 11 april
2019 i Stockholm. Vid stämman var 169 (162) kommuner
och regioner representerade, motsvarande 58 (56) procent
av medlemmarna. Vid årsstämman har varje medlem en röst.
Några av de beslut som fattades var:
• Årsredovisning.
• Ränta på insatskapital och återbäring till medlemmarna.
• Ägardirektiv till Kommuninvest i Sverige AB.
• En reviderad plan för Kommuninvests kapitaluppbyggnad.
Årsstämman i Bolaget avhålls i direkt anslutning till Fören
ingens årsstämma.
Valberedning
Det finns två valberedningar inom Koncernen, dels en valbe
redning för Föreningen, dels en valberedning för Föreningens
företag. Valberedningarna har det yttersta ansvaret för att
beslut om tillsättning bereds i en strukturerad och transpa
rent process, som ger medlemmarna möjlighet att ge sin syn
på och lämna förslag i tillsättandefrågor och andra därtill
hörande frågor samt att därigenom skapa goda förutsätt
ningar för väl underbyggda beslut.
Valberedningen för Föreningen utses vid årsstämman,
på basis av förslag lämnat av Föreningens styrelse. Valbered
ningen för Föreningens företag utses inom Föreningens
styrelse. Föreningens styrelse har beslutat att dess arbets
utskott ska utgöra valberedning för Föreningens företag.
Styrelsearbetet
Styrelsearbetet bedrivs dels i styrelsen för Föreningen, dels i
styrelsen för Bolaget. Huvudprincipen är att Föreningens sty
relse hanterar medlems- och ägarfrågor och Bolagets styrelse
hanterar frågor som rör affärsverksamheten. Det innebär att
frågor rörande nya medlemmar, utträde, eventuell uteslut
ning, kapitalisering av Koncernen, borgensfrågor med mera
hanteras av Föreningens styrelse.
Bolagets styrelse hanterar finansieringsfrågor, kreditfrågor
(exempelvis limiter, analyser) samt andra verksamhetsfrågor.
Kopplingen mellan de båda styrelserna är dock stark, efter
som vissa frågor angår både Förenings- och Bolagsstyrelsen.
Föreningens styrelse, som representerar ägarna, har dock
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rätten ska tillkomma styrelsen eller den verkställande direk
tören, ska verkställande direktören låta styrelsen pröva
frågan eller om styrelsens ställningstagande inte kan inväntas,
samråda med styrelsens ordförande. Enligt Lag (2018:672)
om ekonomiska föreningar 7:e kap., 29 §, ges verkställande
direktören rätt att i vissa fall vidta åtgärder utan styrelsens
bemyndigande. Av skäl som angivits ovan ska verkställande
direktören i sådana fall iaktta mycket stor restriktivitet och
alltid söka samråd med styrelsens ordförande.

Valberedning för Föreningens företag 2019/2020
Göran Färm (S), Norrköpings kommun, ordförande
Linda Frohm (M), Kalix kommun, vice ordförande
Ewa-May Karlsson (C), Region Västerbotten
Margreth Johnsson (S), Trollhättans kommun (avgick 2019-04-11)
Pierre Sjöström (S), Staffanstorps kommun (valdes in 2019-04-11)
Mer information om valberedningen, inklusive den fullständiga arbets
ordningen, finns på www.kommuninvest.se

Ledningsprövning
I enlighet med regelverket för finansiella företag som står
under Finansinspektionens kontroll, ska styrelsens ledamöter
i Kommuninvest ekonomisk förening samt verkställande
direktören ledningsprövas.

ingen direkt bestämmanderätt över Bolagets styrelse. Fören
ingens styrning av Bolagets styrelse sker endast genom stäm
mobeslut eller stämmobeslutat ägardirektiv.
Föreningsstyrelsens arbetsutskott
Inom Föreningens styrelse utses årligen ett arbetsutskott,
bestående av styrelsens ordförande och vice ordförande samt
ytterligare minst en styrelseledamot. Arbetsutskottet ska på
styrelsens uppdrag bland annat svara för beredningen av
styrelsens arbete och årligen utvärdera VD:s arbetsinsatser.
Arbetsutskottet utgör även valberedning för Föreningens
företag och revisionsutskott enligt arbetsordning fastställd
av föreningsstämman. Arbetsutskottet har i egenskap av
revisionsutskott vidare i uppdrag att träffa Föreningens och
dotterföretagens externa revisorer och lekmannarevisorer
för att informera sig om revisionens inriktning och omfatt
ning samt synen på Föreningens och Koncernens risker.
Resultatet av arbetsutskottets och revisionsutskottets arbete
ska löpande rapporteras vid styrelsens sammanträden.
Verkställande direktören
Den verkställande direktören ansvarar för Föreningens
löpande förvaltning i enlighet med styrelsens riktlinjer och
anvisningar. Då Föreningens medlemmar är demokratiskt
styrda organisationer och Föreningens verksamhet är av
samhällsnyttig art, ska verkställande direktörens ansvar
för den löpande förvaltningen vara begränsad till sådana
löpande administrativa ärenden som inte är av principiell
betydelse eller på annat sätt av särskild betydelse för Fören
ingen. Om det i ett enskilt ärende är oklart om beslutande

Styrelsepresentation
Styrelsen för Kommuninvest ekonomisk förening har, från
och med årsstämman 11 april 2019, bestått av Göran Färm
(ordförande), Linda Frohm (vice ordförande), Lilly
Bäcklund, Britta Flinkfeldt, Ewa-May Karlsson, Maria
Liljedahl, Örjan Mossberg, Kenneth Handberg, Jonas
Ransgård, Fredrik Larsson, Niclas Nilsson, Bo Rudolfsson,
Carina Sándor, Pierre Sjöström och Anna-Britta Åkerlind.
Ledamöterna presenteras på sidan 42.
Analys- och finanskommittén
Föreningsstyrelsen utser en Analys- och finanskommitté.
Kommittén ansvarar för uppföljning av medlemmarnas
ekonomiska status samt utvecklingen i kommunsektorn i
sin helhet. Den har dessutom till uppgift att på uppdrag av
Föreningens styrelse bereda nya medlemsansökningar.
Kommittén består enbart av tjänstemän, eftersom uppgifterna
kräver djup ekonomisk specialkompetens. Enligt kommit
téns instruktion ska sammansättningen spegla olika delar av
landet. Medlemmarna ska ha erfarenhet från olika kommun
typer samt kunskaper om verksamheter i bolagsform.
Ersättningar
Vid årsstämman 2019 beslutades om en förändrad arvode
ring för föreningsstyrelsen, se vidare not 7 där de samman
lagda arvodena framgår. Totalt arvode till styrelsens ledamöter
uppgick för år 2019 till 1 644,3 (1 566,1) tkr.

Styrelsearbetet 2019
Under 2019 har styrelsen haft 5 (5) ordinarie sammanträden
samt 1 (1) konstituerande sammanträde. Arbetet och besluten har,
utöver de löpande ärendena, bland annat avsett:
• Medlemssamråd
• Planerad kapitaluppbyggnad
• Ägardirektiv
• Uppföljning av medlemmarna och sektorns skuldsättning
• Internrevisionsrapporter
• Intern kapital- och likviditetsutvärdering IKLU
• Årsredovisning och delårsrapport
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Styrelsen för Kommuninvest
ekonomisk förening
Ordförande

Vice ordförande

Ordinarie ledamöter

GÖRAN FÄRM (S)
Norrköpings kommun

LINDA FROHM (M)
Kalix kommun

LILLY BÄCKLUND (S)
Lycksele kommun

BRITTA FLINKFELDT (S)
Arjeplogs kommun

EWA-MAY KARLSSON (C)
Region Västerbotten

ÖRJAN MOSSBERG (V)
Växjö kommun

JONAS RANSGÅRD (M)
Göteborgs Stad

FREDRIK LARSSON (M)
Region Värmland

NICLAS NILSSON (SD)
Kristianstads kommun

CARINA SÁNDOR (L)
Skinnskattebergs kommun

MARIA LILJEDAHL (SD)
Köpings kommun

KENNETH HANDBERG (S)
Örebro kommun

BO RUDOLFSSON (KD)
Laxå kommun

PIERRE SJÖSTRÖM (S)
Staffanstorps kommun

ANNA-BRITTA ÅKERLIND (C)
Örnsköldsviks kommun

SUPPLEANTER
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Peter Hemlin (M)
Bollebygd kommun

Mohamad Hassan (L)
Uppsala kommun

Anders Johansson (C)
Mönsterås kommun

Martin Kirchberg (SD)
Torsås kommun

Catharina Winberg (M)
Växjö kommun

Hans Lindberg (S)
Umeå kommun

Elizabeth Peltola (C)
Älmhults kommun

Maria Fälth (KD)
Upplands-Väsby kommun

Christina Johansson (M)
Arboga kommun

Ulf Olsson (S)
Borås Stad

Catharina Fredriksson (S)
Oxelösunds kommun

Jeanette Wäppling (V)
Gällivare kommun

Peter Kärnström (S)
Sandvikens kommun

Ann-Marie Johansson (S)
Region Jämtland Härjedalen

Teddy Nilsson (SD)
Svalövs kommun
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REVISORER

Årsstämman för Kommuninvest ekonomisk
förening väljer externrevisor och lekmanna
revisorer. Kommuninvest ska enligt bolags
ordningen ha en revisor. Externrevisorn
utses av årsstämman på förslag från styrel
sens revisionsutskott för tiden intill slutet av
den ordinarie stämma som hålls under det
fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.
Årsstämman har också rätt att utse en
revisorssuppleant.
Samma revisionsbolag som är utsett till
externrevisor för Koncernen är även utsett
till externrevisor för Bolaget och Kommun
invest Fastighets AB. Samma personer som
är utsedda lekmannarevisorer för Koncer
nen är även utsedda lekmannarevisorer för
Bolaget. Syftet är att erhålla en mer effektiv
revision för Koncernen.
Extern revisor
Vid 2016 års årsstämma i Föreningen utsågs,
för perioden intill slutet av årsstämman
2020, KPMG AB till revisionsbolag. KPMG AB
har som huvudansvarig revisor valt auktori
serade revisorn Anders Tagde. Huvudan
svarig revisor träffar styrelsen i Bolaget
minst två gånger per år, och styrelsen i För

eningen minst en gång per år. Bland Anders
Tagdes övriga revisionsuppdrag kan nämnas
ICA Banken och OK-Q8 Bank.
Internrevisor
Styrelsen för Föreningen har från 2016
utsett PwC (Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB) till internrevisionsbolag, med
certifierade internrevisorn Peter Nilsson
som internrevisor.
Lekmannarevisorer
Lekmannarevisorerna träffar regelbundet
de externa revisorerna, styrelseordföranden,
verkställande direktören och andra repre
sentanter för Koncernen. Vid behov kan
lekmannarevisorerna initiera extra gransk
ningsinsatser utöver den normala lagstad
gade revisionen.
På Föreningens årsstämma 2016 utsågs
följande lekmannarevisorer för Koncernen
intill slutet av årsstämman 2020:
Barbro Hassel (S), Skara kommun (nyval)
och Cecilia Löfgreen (M), Järfälla kommun
(nyval). På Föreningens årsstämma 2019
avgick Cecilia Löfgreen som lekmanna
revisor och Anki Svensson (M), Tyresö
kommun valdes in i hennes ställe.
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Förvaltningsberättelse
– Moderföreningen
Allmänt om verksamheten
Kommuninvest bildades 1986 som ett regionalt projekt
för interkommunalt samarbete i Örebro Län, via bolaget
Kommuninvest i Örebro Län AB. Från och med 1993 blev
det möjligt för alla kommuner och regioner i landet att söka
medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening (Fören
ingen). Föreningen äger kreditmarknadsbolaget Kommun
invest i Sverige AB (Bolaget), i vilket all affärsverksamhet
bedrivs.
Samarbetet bygger på frivillighet och affärsmässighet. Det
primära syftet med verksamheten är att uppnå långfristigt
goda villkor för medlemmarnas finansiering. Verksamheten
omfattar främst lån för investeringsfinansiering. Kommun
invest verkar också som medlemsorganisation för att påverka
de allmänna förutsättningarna för sektorns finansiering.
Endast medlemmar i ägarföreningen, samt av medlem
marna kontrollerade bolag, stiftelser och förbund, har rätt
att utnyttja Kommuninvests tjänster. Kredit till sådana bolag,
stiftelser eller förbund förutsätter att deras ändamål ligger
inom ramen för den kommunala kompetensen och att
medlemmen tecknat borgen för kredittagarens förpliktelser.
Det finansiella samarbetet ska bedrivas med minsta möjliga
risktagande för Föreningen, Bolaget och dess medlemmar.
Finanssamarbetets organisation
Svenska kommuner och regioner kan efter prövning bli med
lemmar i Kommuninvest ekonomisk förening. Koncernen
utgörs huvudsakligen av Föreningen och Bolaget. Bolaget
äger sedan 1 januari 2012 även Kommuninvest Fastighets AB.
Kommuninvest Fastighets AB äger den fastighet där Bolaget
bedriver sin verksamhet.
Solidarisk borgen
Medlemmarna i Föreningen tecknar en obegränsad solida
risk proprieborgen för Bolagets samtliga förpliktelser. I til�
lägg till denna förbindelse har borgensmännen tecknat ett
avtal som fördelar eventuella krav, baserade på borgens
förbindelsen, i relation till respektive kommuns skuld till
Bolaget. Medlemmarna har också tecknat ett garantiavtal,
som reglerar medlemmarnas ansvar för de motpartsexpone
ringar som uppstår som en följd av Bolagets användning av
derivatkontrakt.
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Verksamhet byggd på medlemmarnas behov
Omfattningen av Koncernens verksamhet avgörs främst av
antalet medlemmar i Föreningen och de enskilda medlem
marnas finansiella behov. Per 31 december 2019 hade Fören
ingen 290 (288) medlemmar, varav 278 (277) kommuner
och 12 (11) regioner. Därmed var 96 (96) procent av Sveriges
kommuner och 57 (55) procent av regionerna medlemmar
(delägare) i Föreningen. Under året tillkom Region Blekinge
och Ekerö kommun som medlemmar.
Andelskapital
Föreningens styrelse fastställer årligen hur stor insats nya
medlemmar ska erlägga. Insatsens storlek är relaterad till
kommunens eller regionens invånarantal. Det totala andels
kapitalet i Föreningen uppgick vid utgången av 2019 till
7 000,0 (6 889,9) mnkr. Ökningen är en effekt av inbetalt
insatskapital från medlemmarna. Därutöver kan andelskapi
talet ökas genom stämmobeslut om insatsemission eller
genom beslut om nya årliga insatser.
Medlemsstatus
Antalet medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening
uppgick vid årets slut till 290 (288). Ingen uppsägning av
medlemskapet har skett under 2019 och ingen återbetalning
av insatskapital till följd av uppsägning kommer att ske
under kommande räkenskapsår.
Återbäring och insatsränta på medlemsinsatser
Genom beslut på Föreningens årsstämma använder sig För
eningen från och med räkenskapsåret 2011 av överskotts
utdelningsformen återbäring och insatsränta för att synlig
göra resultatet i Bolaget hos Föreningens medlemmar/ägare.
Ekonomiskt utfall
Föreningen redovisar för 2019 ett resultat före skatt om
358,3 (720,2) mnkr. Resultatet är främst hänförligt ett kon
cernbidrag från Bolaget om 393,5 (750,6) mnkr. Resultat
efter skatt uppgick till 355,4 (717,8) mnkr.
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Personal
Föreningen har inte haft några anställda under 2019 varför
inga löner har utgått.
Vinstdisposition
Styrelsen för Kommuninvest ekonomisk förening föreslår
att:
Till föreningsstämmans förfogande stående vinstmedel
360 722 492 kr disponeras på följande sätt:
Till medlemmarna utdelas 1,75 %
insatsränta på insatskapitalet

121 059 484

Till medlemmarna utdelas åter
bäring i proportion till respektive
medlems andel av den totala
affärsvolymen under 2019

234 345 516

Balanseras i ny räkning
Summa disponerat

5 317 492
360 722 492

Se även not 11 på sidan 84.
Att berättigade till insatsränta och återbäring är de k
 ommuner
och regioner som blivit medlemmar i Föreningen senast
31 december 2019.
Att utbetalning av ränta på insatskapital och återbäring ska
ske senast en månad efter beslut på Föreningens årsstämma
2020.

Gällande regelverk för kapitaltäckning och stora expone
ringar innebär att Kommuninvest vid varje tidpunkt ska ha
en kapitalbas som motsvarar minst summan av kapitalkraven
för kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker och
dessutom beräknat kapitalkrav för ytterligare identifierade
risker i verksamheten i enlighet med Kommuninvests interna
kapitalutvärderingspolicy. Den totala kapitalrelationen
uppgår till 128,2 (192,8) procent, att jämföra med pelare
1-kravet, inklusive buffertkrav, om 12,5 (11,4) procent.
Kapitalbasen uppgår efter föreslagen vinstdisposition till
7 456,1 (7 553,0) mnkr och slutligt minimikapitalkrav till
465,3 (313,4) mnkr. Specifikation av posterna framgår av
not 2, avsnitt Kapitaltäckning Koncernen.
Kommuninvests ekonomiska ställning ger inte upphov till
annan bedömning än att Kommuninvest kan förväntas full
göra sina förpliktelser på såväl kort som lång sikt. Styrelsens
bedömning är att den föreslagna utdelningen av insatsränta
och återbäring inte äventyrar Föreningens ekonomiska situa
tion. Av de föreslagna utdelade medlen förväntas en del åter
föras till Föreningen som insatskapital från de medlemmar
som inte betalt upp till högsta beslutade nivå för medlems
insats. Det för detta ändamål beräknade men ännu ej beslu
tade kapitaltillskottet uppgår till 13,0 (30,9) mnkr.
Vad beträffar Kommuninvests resultat och ställning i
övrigt, hänvisas till resultat och balansräkningar med till
hörande bokslutskommentarer.

Att med affärsvolym avses för respektive medlem för 2019
belöpande genomsnittlig låneskuld till Kommuninvest
i Sverige AB. I medlems affärsvolym inräknas också sådan
låneskuld i medlems bolag med mera på sätt som anges
i stadgarna §15.
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Resultaträkning – Koncernen
1 januari–31 december
Mnkr

Not

Ränteintäkter beräknade enligt effektivräntemetoden

2019

2018

1 198,9

494,0

Övriga ränteintäkter
Räntekostnader beräknade enligt effektivräntemetoden
Övriga räntekostnader

24,6

11,3

–241,0

436,7

–171,5

–69,5

811,0

872,5

RÄNTENETTO

3

Provisionskostnader

4

–11,3

–8,2

Nettoresultat av finansiella transaktioner

5

–201,5

161,4

3,3

0,5

varav bortbokade tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde
Övriga rörelseintäkter

6

SUMMA RÖRELSEINTÄKTER

9,0

7,6

607,2

1 033,3

Allmänna administrationskostnader

7

–246,9

–273,5

Av- och nedskrivningar på immateriella anläggningstillgångar

18

–4,4

–5,3

Av- och nedskrivningar på materiella anläggningstillgångar

19

–3,9

–3,9

Övriga rörelsekostnader

8

–7,9

–4,5

–263,1

–287,2

344,1

746,1

SUMMA KOSTNADER
RESULTAT FÖRE KREDITFÖRLUSTER
Kreditförluster, netto

9

RÖRELSERESULTAT
Skatt

12,6

–24,3

356,7

721,8

10

ÅRETS RESULTAT

–2,9

–3,7

353,8

718,1

Rapport över totalresultat – Koncernen
1 januari–31 december
Mnkr

ÅRETS RESULTAT
Övrigt totalresultat
TOTALRESULTAT
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2019

2018

353,8

718,1

–

–

353,8

718,1

FINANSIELLA RAPPORTER

Kommentarer till resultaträkningen – Koncernen
Räntenetto

Räntenettot uppgick till 811,0 (872,5) mnkr och var därmed
marginellt lägre än föregående år. Koncernens utlåningsmarginal
har kunnat sänkas med drygt 3 baspunker under 2019 jämfört
med föregående år vilket främst beror på en återhållsam kost
nadsutveckling i kombination med ökad utlåningsvolym.
Den kraftigt ökade utlåningsvolymen kompenserar en del av
minskningen i räntenetto som de sänkta marginalerna ger.
För mer information gällande periodens räntenetto, se not 3.
Nettoresultat av finansiella transaktioner

Nettoresultatet av finansiella transaktioner uppgick till
–201,5 (161,4) mnkr. Resultatet förklaras huvudsakligen av
orealiserade marknadsvärdeförändringar om –193,9 (164,4)
mnkr. Eftersom Kommuninvest har för avsikt att hålla till
gångarna och skulderna till förfall realiseras normalt sett inte
dessa värden. För ytterligare information se not 29.
De orealiserade marknadsvärdeförändringarna under året
förklaras framförallt av att ingående orealiserade vinster från
valutaswappar har minskat när kontrakten närmat sig förfall.
Valutaswappar används för att säkra riskerna från Kommun
invests finansiering i amerikanska dollar och hålls alltid till
förfall. Se vidare not 5.

Exklusive resolutionsavgiften uppgick kostnaderna till 235,7
(218,1) mnkr, varav personalkostnader utgjorde 129,7 (124,0)
mnkr och övriga kostnader 106,0 (94,1) mnkr. Ökningen av
övriga kostnader förklaras till största del av ökade IT-kostna
der samt en ökning av tillsynsavgiften till Finansinspektionen.
Kreditförluster, netto

Kreditförluster, netto uppgick till 12,6 (–24,3) mnkr. Kommun
invest har inte haft någon konstaterad kreditförlust. Samtliga
kreditförluster är förväntade kreditförluster beräknade i enlig
het med redovisningsstandarden IFRS 9. IFRS 9 föreskriver att
förväntade kreditförluster ska beräknas utifrån en framåtblick
ande analys av ekonomisk utveckling. Årets kreditförluster
uppgick till ett positivt belopp, främst till följd av förändringar
i kreditrisk. För mer information om kreditförluster se not 2.
Årets resultat

Kostnader

Kostnaderna uppgick till 263,1 (287,2) mnkr, inklusive kostna
den för resolutionsavgift om 27,4 (69,1) mnkr.
Resolutionsavgiften beräknas som en riskjusterad andel av
balansomslutningen med avdrag för utlåning. Den riskjuste
rade andelen bestäms av Bolagets riskprofil i förhållande till
övriga avgiftsskyldiga institut i enlighet med kommissionens
delegerade förordning (EU) 2015/63. Resolutionsavgiften för år
2019 har för Kommuninvest av Riksgälden fastställts till
27,4 (69,1) mnkr.

Kommuninvests rörelseresultat, resultat före skatt, uppgick till
356,7 (721,8) mnkr. I rörelseresultatet ingår orealiserade mark
nadsvärdeförändringar om –193,9 (164,4) mnkr och kredit
förluster, netto om 12,6 (–24,3) mnkr. Exklusive orealiserade
marknadsvärdeförändringar och kreditförluster, netto uppgick
resultatet till 538,0 (581,7) mnkr. Kommuninvest benämner
detta som sitt operativa resultat, för mer information se alter
nativa nyckeltal på sidan 100. Årets skattekostnad redovisad i
resultaträkningen uppgick till –2,9 (–3,7) mnkr. För mer infor
mation angående redovisad skatt, se not 10. Resultatet efter
skatt uppgick till 353,8 (718,1) mnkr.

Rörelseresultat före skatt

Kostnadsfördelning

Mnkr

Mnkr

Räntepunkter

1 200

350

9

1 000

300

8

800

250

600

200

5

400

150

4

200

100

0

50

-200

0

2015

2016

2017

2018

2019

7
6

3
2
1
2015

2016

2017

Rörelseresultat före skatt
Del av resultat hänförligt orealiserade marknadsvärdeförändringar

Personalkostnader
Övriga administrationskostnader

Del av resultat hänförligt kreditförluster, netto

Resolutions-/stabilitetsavgift¹

2018

2019

0

Av- och nedskrivningar på
anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader

Förvaltningskostnader exkl. resolutions-/stabilitetsavgift,
i räntepunkter av utlåning
1) Resolutionsavgiften ersatte stabilitetsavgiften under år 2016.
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Balansräkning – Koncernen
Per den 31 december
Mnkr

Not

2019

2018

TILLGÅNGAR
Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker

2

Belåningsbara statsskuldförbindelser

2, 12

Utlåning till kreditinstitut

2

Utlåning

2, 14

Obligationer och andra räntebärande värdepapper
Derivat

811,1

–

17 686,3

39 230,3

21 935,7

1 870,7

408 218,1

355 710,0

2, 15

7 722,6

7 457,8

2, 17, 30

11 967,0

11 333,2
15,7

Immateriella tillgångar

18

21,4

Materiella tillgångar, inventarier

19

7,4

5,3

Materiella tillgångar, byggnader och mark

19

29,4

29,8

75,0

78,6

Övriga tillgångar

21

2 826,5

1 463,8

Uppskjuten skattefordran

10

Aktuell skattefordran

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
SUMMA TILLGÅNGAR

0,6

0,6

20,2

15,2

471 321,3

417 211,0

SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL
Skulder och avsättningar
Skulder till kreditinstitut

2

4 027,7

584,0

Emitterade värdepapper

2

446 763,0

396 796,9

3 484,5

5 959,6

Derivat

2, 17, 30

Värdeförändring på räntesäkrad post i portföljsäkring

17

0,7

–

Övriga skulder

22

8 006,2

4 578,3

44,3

43,4

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

23

0,1

0,1

Efterställda skulder

24

1 000,1

1 000,1

463 326,6

408 962,4

7 000,0

6 889,9

Summa skulder och avsättningar
Eget kapital
Andelskapital
Reserver
Balanserade vinstmedel
Årets resultat
Summa eget kapital

26

SUMMA SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL
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21,1

12,0

619,8

628,6

353,8

718,1

7 994,7

8 248,6

471 321,3

417 211,0

FINANSIELLA RAPPORTER

Kommentarer till balansräkningen – Koncernen
Tillgångar

Kommuninvests totala tillgångar uppgick vid periodens slut till
471 321,3 (417 211,0) mnkr och utlåningen till kommunerna
och regionerna står för huvuddelen av tillgångarna. Utlåningen
uppgick till ett redovisat värde om 408 218,1 (355 710,0) mnkr
vid årsskiftet. Ökningen i utlåningen beror på ett fortsatt högt
investeringsbehov i kommunsektorn i kombination med lägre
utlåningspriser, se avsnitt Räntenetto på sidan 49. I nominella
termer uppgick utlåningen till 406 511,1 (353 946,1) mnkr.
Likviditetsportföljen, bestående av balansräkningsposterna
Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker, Belåningsbara
statsskuldförbindelser, Utlåning till kreditinstitut samt Obliga
tioner och andra räntebärande värdepapper, uppgick till
48 155,7 (48 558,8) mnkr.
Derivattillgångarna (derivat med positivt marknadsvärde)
uppgick till 11 967,0 (11 333,2) mnkr.
Balansräkningsposten Övriga tillgångar uppgick till 2 826,5
(1 463,8) mnkr. Övriga tillgångar består främst av ställda
säkerheter om 2 807,6 (1 454,4 ) mnkr. Ställda säkerheter för
derivat clearade hos central clearingmotpart nettas per mot
part och valuta i balansräkningen, se vidare not 30. Ställda
kontantsäkerheter för derivat som ej har clearats hos en central
motpart för clearing föreligger ej kvittningsrätt och tas därmed
upp till fullo i balansräkningen. För mer information om
övriga tillgångar se not 21.

Balansräkning
Mdkr

Mdkr
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Balansomslutning (vänster axel)
 tlåning (vänster axel)
U
Eget kapital (höger axel)

Skulder

Kommuninvests skulder uppgick till 463 326,6 (408 962,4) mnkr
och upplåningen ökade under året till 450 791,4 (397 380,9)
mnkr.
Derivatskulderna (derivat med negativt marknadsvärde)
uppgick till 3 484,5 (5 959,6) mnkr.
Balansräkningsposten övriga skulder uppgick till 8 006,2
(4 578,3) mnkr. I övriga skulder ingår erhållna säkerheter om
7 981,5 (4 551,8) mnkr. För erhållna säkerheter för derivat
clearade hos central motpart för clearing nettas per motpart
och valuta i balansräkningen, se vidare not 30. Erhållna kon
tantsäkerheter för derivat som ej har clearats hos central clea
ringmotpart föreligger ej kvittningsrätt och tas därmed upp till
fullo i balansräkningen. Ytterligare information angående
övriga skulder återfinns i not 22.
Efterställda skulder består av ett 30-årigt förlagslån från
Föreningens medlemmar till Kommuninvest ekonomisk fören
ing. Lånet, inklusive upplupen ränta, uppgick till 1 000,1
(1 000,1) mnkr.
Eget kapital

För information om Eget kapital se Redogörelse för föränd
ringar i eget kapital på sidan 52.
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Redogörelse för förändringar
i eget kapital – Koncernen
Mnkr

Utgående eget kapital 2017-12-31

Andelskapital

Reserver1

Balanserad
vinst eller förlust

Totalt eget
kapital

6 770,6

–0,7

1 619,1

8 389,0

3,8

–11,8

–8,0

3,1

1 607,3

8 381,0

Övergångseffekt IFRS 9
Ingående eget kapital 2018-01-01

6 770,6

Totalresultat
Årets resultat
Årets förändring fond för utvecklingsutgifter

718,1

718,1

8,9

–8,9

–

8,9

709,2

718,1

–969,8

–969,8

Årets totalresultat
Summa totalresultat

–
–

Vinstdisposition enligt föreningsstämmans beslut
Överskottsutdelning i form av återbäring och ränta
Nytt andelskapital under perioden
Insatser inbetalda vid nytt medlemskap

–

Insatser från befintliga medlemmar

119,3

Utgående eget kapital 2018-12-31

6 889,9

12,0

1 346,7

6 889,9

12,0

1 346,7

8 248,6

353,8

353,8

Ingående eget kapital 2019-01-01

119,3
8 248,6

Totalresultat
Årets resultat
Årets förändring fond för utvecklingsutgifter

9,1

Årets totalresultat
Summa totalresultat

–9,1

–

–
–

9,1

–
344,7

353,8

–717,8

–717,8

Vinstdisposition enligt föreningsstämmans beslut
Överskottsutdelning i form av återbäring och ränta
Nytt andelskapital under året
Insatser inbetalda vid nytt medlemskap

12,0

Insatser från befintliga medlemmar

98,1

Utgående eget kapital 2019-12-31

7 000,0

12,0
98,1
21,1

973,6

7 994,7

1) Reserver består av aktiverade egenupparbetade utvecklingskostnader som förts om från balanserad vinst eller förlust, justerat med en proportionell andel av avskrivningen
som förts tillbaka från fonden till fritt eget kapital.
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Kommentarer till redogörelse för förändringar i eget kapital – Koncernen
Eget kapital

Vid utgången av år 2019 uppgick det egna kapitalet i Koncernen
till 7 994,7 (8 248,6) mnkr. Eget kapital har under perioden
främst påverkats av årets resultat om 353,8 (718,1) mnkr samt
av utbetalning av överskottsutdelning om 717,8 (969,8) mnkr
till Föreningens medlemmar baserat på återbäring samt ränta på
insatskapital för räkenskapsåret 2018. Under året har dessutom
kapitalinsatser om totalt 110,1 (119,3) mnkr från Föreningens
medlemmar tillkommit. För mer information gällande över
skottsutdelning samt kapitaluppbyggnad via kapitaltillskott,
se sidan 33 samt sidorna 36–37.
Fond för utvecklingsutgifter om 21,1 (12,0) mnkr motsvarar
aktiverade egenupparbetade utvecklingskostnader justerat med
en proportionell andel av avskrivningen som förts tillbaka från
fonden till fritt eget kapital
För mer information om Koncernens och Föreningens eget
kapital se not 25 samt 26.

Eget kapital
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Kassaflödesanalys – Koncernen
1 januari – 31 december
Mnkr

2019

2018

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat

356,7

721,8

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

190,0

–130,4

Betald inkomstskatt
Förändring av likviditetsreserv
Förändring av utlåning
Förändring av övriga tillgångar
Förändring av övriga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

0,8

–1,6

547,5

589,8

21 349,0

–9 564,7

–52 528,8

–45 915,2

–1 367,9

–663,6

3 427,9

3 907,6

–28 572,3

–51 646,1

–10,1

–11,0

–4,5

–0,5

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella tillgångar
Förvärv av materiella tillgångar
Avyttring av materiella tillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

0,2

–

–14,4

–11,5

Finansieringsverksamheten
Emission av räntebärande värdepapper
Förfall och återköp av räntebärande värdepapper
Överskottsutdelning i form av återbäring och ränta

182 226,2

202 020,3

–132 155,6

–148 339,2

–717,8

–969,8

Insatser inbetalda vid nytt medlemskap

12,0

–

Insatser från befintliga medlemmar

98,1

119,3

Amortering av leasingskuld

–0,4

–

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

49 462,5

52 830,6

Årets kassaflöde

20 875,8

1 173,0

1 871,5

698,5

22 747,3

1 871,5

8,3

9,2

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
Likvida medel består i sin helhet av kassa och tillgodohavanden hos centralbanker samt utlåning till kreditinstitut vilka vid anskaffningstillfället
har en löptid om högst 3 månader samt är utsatta för en obetydlig risk för värdefluktuationer.

Justering för poster som ej ingår i kassaflödet
Avskrivningar
Vinst vid avyttring av materiella anläggningstillgångar

–0,1

–

0,5

0,5

Orealiserade marknadsvärdesförändringar

193,9

–164,4

Kreditförluster, netto

–12,6

24,3

Summa

190,0

–130,4

Kursdifferenser från förändring av finansiella anläggningstillgångar

Betalda och erhållna räntor som ingår i kassaflödet
Erhållen ränta1
Erlagd ränta2

1 086,2

352,2

530,2

1 260,6

1) Som erhållen ränta redovisas de betalningar som har betalats och erhållits för Koncernens utlåning och placeringar samt de betalningar som betalats och erhållits avseende derivat
kontrakt som används för att säkra Koncernens utlåning och placeringar.
2) Som erlagd ränta redovisas de betalningar som har betalats och erhållits för Koncernens upplåning samt de betalningar som betalats och erhållits avseende derivatkontrakt som
används för att säkra Koncernens upplåning.

Avstämning av skulder som härrör från finansieringsverksamheten
2019

Amortering av leasingskuld

54

IB

Kassaflöden

Valutakurs
förändringar

Verkligt värde
förändring

Koncernbidrag

UB

1,1

–0,4

–

–

–

0,7

Upplåning inkl. derivat

392 007,3

50 070,6

0,5

229,8

–

442 308,2

Summa

392 008,4

50 070,2

0,5

229,8

–

442 308,9
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Resultaträkning – Moderföreningen
1 januari–31 december
Mnkr

Rörelsens kostnader

Not

2019

2018

7

–18,8

–17,5

–18,8

–17,5

393,5

750,6

Rörelseresultat
Finansiella intäkter och kostnader
Intäkter från andelar i koncernföretag, koncernbidrag
Räntekostnader

3

–0,1

–0,2

Räntekostnader Förlagslån

3

–16,3

–12,7

Summa finansiella intäkter och kostnader

377,1

737,7

Resultat efter finansiella poster

358,3

720,2

Resultat före skatt

358,3

720,2

–2,9

–2,4

355,4

717,8

Skatt

10

ÅRETS RESULTAT

Rapport över totalresultat
– Moderföreningen
1 januari–31 december
Mnkr

Årets resultat

2019

2018

355,4

717,8

Övrigt totalresultat

–

–

Årets totalresultat

355,4

717,8

Kommuninvest ekonomisk förening, org. nr. 716453-2074

1290

Årsredovisning 2019

55

FINANSIELLA RAPPORTER

Balansräkning – Moderföreningen
Per den 31 december
Mnkr

Not

2019

2018

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Aktier i dotterbolag

16

Summa anläggningstillgångar

7 100,0

7 100,0

7 100,0

7 100,0

Omsättningstillgångar
Fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Fordran på dotterbolag

20

Övriga kortfristiga fordringar
Summa omsättningstillgångar
Utlåning till kreditinstitut

13

SUMMA TILLGÅNGAR

0,1

0,5

1 397,0

1 639,8

0,0

0,1

1 397,1

1 640,4

11,9

18,7

8 509,0

8 759,1

7 000,0

6 889,9

140,3

140,3

SKULDER OCH EGET KAPITAL
Eget kapital
Andelskapital

25

Reservfond
Balanserat resultat

11

5,3

5,3

Årets resultat

11

355,4

717,8

7 501,0

7 753,3

Summa eget kapital
Skulder
Långfristiga skulder
Efterställda skulder

24

Summa långfristiga skulder

1 000,1

1 000,1

1 000,0

1 000,1

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder

22

1,4

0,5

Skatteskulder

22

4,4

2,4

Övriga kortfristiga skulder

22

0,3

0,4

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

1,8

2,4

Summa kortfristiga skulder

7,9

5,7

8 509,0

8 759,1

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

56
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Redogörelse för förändringar i eget kapital
– Moderföreningen
Mnkr

Ingående eget kapital 2018-01-01

Andelskapital

Reservfond1

Fritt eget kapital

Totalt
eget kapital

6 770,6

140,3

975,1

7 886,0

717,8

717,8

–969,8

–969,8

Årets resultat
Vinstdisposition enligt föreningsstämmans beslut
Överskottsutdelning i form av återbäring och ränta
Avsättning reservfond

–

Nytt andelskapital under året
Insatser inbetalda vid nytt medlemskap

–

Insatser från befintliga medlemmar

119,3

Utgående eget kapital 2018-12-31

6 889,9

140,3

723,1

6 889,9

140,3

723,1

7 753,3

355,4

355,4

–717,8

–717,8

Ingående eget kapital 2019-01-01

119,3

Årets resultat

7 753,3

Vinstdisposition enligt föreningsstämmans beslut
Överskottsutdelning i form av återbäring och ränta
Avsättning reservfond

–

Nytt andelskapital under året
Insatser inbetalda vid nytt medlemskap

12,0

Insatser från befintliga medlemmar

98,1

Utgående eget kapital 2019-12-31

7 000,0

12,0
98,1
140,3

360,7

7 501,0

1) Reservfond består av en lagstadgad avsättning till bundet eget kapital.
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Kassaflödesanalys – Moderföreningen
1 januari – 31 december
Mnkr

2019

2018

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Betald inkomstskatt

358,3

720,2

–393,5

–750,6

–0,9

–0,4

–36,1

–30,8

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Förändring av leverantörsskulder
Förändring av övriga skulder
Förändring av övriga tillgångar
Kassaflöde från den löpande verksamheten

0,9

0,1

–0,7

1,0

0,5

–0,5

–35,4

–30,2

–717,8

–969,8

Finansieringsverksamheten1
Överskottsutdelning i form av återbäring och ränta
Insatser inbetalda vid nytt medlemskap

12,0

–

Ny insats från medlemmarna

98,1

119,3

Förändring av skuldförhållanden inom Koncernen

636,3

863,1

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

28,6

12,6

Årets kassaflöde

–6,8

–17,6

Likvida medel vid årets början

18,7

36,3

Likvida medel vid årets slut

11,9

18,7

–393,5

–750,6

Likvida medel består i sin helhet av kassa och bank.

Justering för poster som ej ingår i kassaflödet
Ej erhållna koncernbidrag
Uppskrivning av finansiell anläggningstillgång
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

–

–

–393,5

–750,6

Betalda och erhållna räntor som ingår i kassaflödet
Erhållen ränta
Erlagd ränta

–

–

–16,4

–12,9

1) Föreningen har valt att under finansieringsverksamheten presentera koncernbidrag, överskottsutdelning samt ny insats från medlemmarna då dessa transaktioner är nära samman
kopplade med varandra.
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Noter
övergången innebar således ingen effekt på eget kapital. Standarden har haft en immateriell påverkan på Kommuninvests
resultat, ställning, upplysningar, kapitalkrav, kapitalbas och
stora exponeringar. För mer information se not 31.

Alla belopp anges i miljoner kronor i den mån inte annat
uttryckligen anges.

Not 1

Redovisningsprinciper

Överensstämmelse med normgivning och lag

Årsredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen den
11 mars 2020. Resultat- och balansräkning blir föremål för
fastställelse på årsstämman den 16 april 2020.
Redovisningsprinciperna överensstämmer med de som
tillämpades i årsredovisningen för 2018 med undantag för
ändringar föranledda av nya IFRS-standarder som har trätt i
kraft 1 januari 2019. Jämförande period har inte räknats om.
Upplysningar om karaktär och omfattning av risker som
härrör från finansiella instrument lämnas på sidorna 34–38
i förvaltningsberättelsen samt i not 2.

Nya och ändrade lagar, standarder
och tolkningar som ej trätt i kraft

Av de nya standarder och tolkningar som träder i kraft efter
år 2019 har nedanstående regler bedömts kunna påverka
Kommuninvests framtida årsredovisning. Kommuninvest
förtidstillämpar inga regler utan tillämpar reglerna när de
är fastställda att tillämpas av EU.
Övriga nya och ändrade lagar, standarder och tolkningar
som ännu ej trätt i kraft bedöms inte ha någon väsentlig
påverkan på Kommuninvests resultat, ställning, upplysningar,
kapitalkrav, kapitalbas eller stora exponeringar.
Ändringar IFRS 9, IAS 39 och IFRS 7

Koncernen

Koncernredovisningen är upprättad enligt av EU antagna internationella redovisningsprinciper – International Financial
Reporting Standards – IFRS. I koncernredovisningen tillämpas
också kompletterande regler i Lag om årsredovisning i kreditinstitut samt värdepappersbolag (ÅRKL) och Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (FFFS 2008:25) och RFR 1,
kompletterande redovisningsregler för koncerner utgiven av
rådet för finansiell rapportering.
Föreningen

Föreningens årsredovisning är upprättad enligt Årsredovisningslagen (ÅRL) och RFR 2, redovisning för juridiska personer
utgiven av rådet för finansiell rapportering. Detta innebär att
samtliga av EU godkända IFRS och uttalanden följs så långt
detta är möjligt, inom ramen för ÅRL och med de undantag
som motiveras av skatteregler.
Nya och ändrade lagar, standarder och tolkningar

Kommuninvest har ändrat redovisningsprinciperna hänförliga
till leasing efter att IFRS 16 Leasingavtal ersatte IAS 17 Leasingavtal den 1 januari 2019. Införandet har haft en immateriell
påverkan, övergången justerades i ingående balans och inga
jämförelsetal har räknats om.
Övriga nya eller ändrade lagar, standarder och tolkningar
som har införts under året har inte haft någon väsentlig påverkan på Kommuninvests resultat, ställning, upplysningar,
kapitalkrav, kapitalbas eller stora exponeringar.
IFRS 16 Leasingavtal

IFRS 16, Leasingavtal, är en ny leasingstandard som trädde i
kraft den 1 januari 2019 och ersatte IAS 17 Leasingavtal. En
väsentlig skillnad i den nya leasingstandarden är att leasingavtal inte längre klassificeras som finansiella eller operationella
för leasingtagare. Istället introduceras en redovisningsmodell
där leasingavtalen tas upp i balansräkningen som nyttjanderätt
och leasingskuld. Leasingkostnaderna fördelas mellan räntenetto och avskrivningar fördelat över leasingperioden.
Kommuninvests leasingaktivitet är mycket begränsad och
övergången gav en effekt på ingående balans med en ökad
balansomslutning om 1,1 mnkr. Övergången gjordes med förenklad metod och inga jämförelsetal räknades om. Nyttjanderätten värderades till samma belopp som leasingskulden och

Den 26 september 2019 publicerade IASB ändringar i standarderna IAS 39, IFRS 9 och IFRS 7 föranledda av pågående reformer av nuvarande referensräntor (även benämnda IBOR).
Ändringarna innebär att företag inte ska tvingas avbryta
säkringsredovisningen på grund av den osäkerhet som råder
i samband med övergången till nya referensräntor, samt att
ytterligare upplysningskrav tillkommer.
Ändringarna innebär att Kommuninvest kan fortsätta til�lämpa säkringsredovisning trots den eventuella ineffektivitet
som kan uppkomma i säkringsredovisningen som en konsekvens av förändringen i hur Stibor och övriga IBOR bestäms
och/eller en eventuell ersättning av Stibor/övriga IBOR med en
riskfri ränta. Vidare kommer ändringarna i IFRS 7 att innebära
att ytterligare upplysningar kommer att börja lämnas i årsredovisningen från och med 2020.
Ändringarna ska tillämpas på alla säkringsrelationer som
direkt påverkas av IBOR-reformen. Ändringarna av standarderna träder i kraft 1 januari 2020, men är ännu inte godkända
av EU. Kommuninvest avser inte förtidstillämpa ändringarna.
Förändringarna av standarderna har en mycket begränsad
påverkan på Kommuninvests resultat och ställning då Kommuninvest har mycket få säkringsrelationer som är kopplade
till osäkerheten i utländska IBOR.
Väsentliga bedömningar och antaganden

Vid upprättande av årsredovisningen görs bedömningar och
antaganden som påverkar redovisning och tilläggsupplysningar. De viktigaste bedömningarna vid tillämpning av redovisningsprinciper utgör hur finansiella instrument klassificeras
och värderas enligt vad som redogörs för nedan i avsnitten
Finansiella instrument.
För tillgångar och skulder värderade till verkligt värde
påverkas värdet av bedömningen av om tillgängliga marknadspriser är baserade på en aktiv marknad. Vid fastställandet av
verkligt värde för finansiella instrument som ej handlas på en
aktiv marknad tillämpas värderingstekniker och därvid görs
antaganden som kan vara förenade med osäkerhet. I not 29
beskrivs hur verkligt värde för finansiella instrument beräknas
inklusive väsentliga antaganden, osäkerhetsfaktorer samt
känslighetsanalys. Redovisningen har upprättats på basis av
upplupet anskaffningsvärde med undantag för en betydande
del av Kommuninvests finansiella tillgångar och skulder som
redovisas till verkligt värde vid bristande överensstämmelse
eller till upplupet anskaffningsvärde med justering för verkligt

Kommuninvest ekonomisk förening, org. nr. 716453-2074

1294

Årsredovisning 2019

59

FINANSIELLA RAPPORTER
Not 1 forts.

värde avseende den risk som är föremål för säkringsredo
visning. Se vidare avsnittet om Finansiella instrument samt
not 29.
Bedömning har gjorts gällande Kommuninvests affärs
modell för finansiella tillgångar som är att hålla tillgångarna
till förfall. Under året har ingen förändring skett gällande
affärsmodellens syfte och bedömningen är att affärsmodellen
har både efterlevts under året och dess syfte att erhålla kontraktuella kassaflöden kvarstår. I bedömningen har inkluderats
att Bolagets Finanspolicy är oförändrad samt utvärdering av
årets försäljningar. För mer information om nettoresultat av
finansiella tillgångar se not 5.
Kommuninvest beräknar förväntade kreditförluster i enlighet med IFRS 9 på finansiella tillgångar värderade till upplupet
anskaffningsvärde. Vid beräkning av förväntade kreditförluster används bland annat framåtblickande scenarion och antaganden. Metod för att fastställa förväntade kreditförluster är
därmed förenad med osäkerhet. I not 2 redogörs för metod
valen och dess antaganden.
Koncernredovisning

Koncernredovisningen omfattar moderbolaget och samtliga
bolag i vilka moderbolaget kontrollerar mer än 50 procent av
röstetalet eller på annat sätt har bestämmande inflytande.
Dotterbolag konsolideras från och med den dag då kontrollen
överförs till koncernen och upphör att konsolideras den dag
då kontrollen skiljs från koncernen. När kontrollen över ett
dotterbolag upphört inkluderas dotterbolagets resultat endast
för den del av redovisningsåret under vilken koncernen hade
kontroll över dotterbolaget.
Koncernredovisningen upprättas enligt förvärvsmetoden.
Transaktioner mellan koncernföretag, balansposter och orealiserade vinster på transaktioner mellan företag elimineras.

Provisionskostnader

Provisionskostnader består av kostnader för mottagna tjänster
såsom depåavgifter, betalningsförmedlingsprovisioner och
värdepappersprovisioner.
Nettoresultat av finansiella transaktioner

Kommuninvests funktionella valuta är svenska kronor och de
finansiella rapporterna presenteras i svenska kronor. Samtliga
belopp, om inte annat anges, är avrundade till närmaste
miljontal.

Nettoresultat av finansiella transaktioner innehåller de realiserade och orealiserade värdeförändringar som uppstått med
anledning av finansiella transaktioner. Nettoresultat av finansiella transaktioner består av:
• Orealiserade förändringar i verkligt värde på de tillgångar
och skulder som värderas till verkligt värde via resultaträkningen, fördelat på handel, obligatoriskt eller genom tillämpning av verkligt värde optionen.
• Orealiserade förändringar i verkligt värde på derivat där
säkringsredovisning av verkligt värde tillämpas.
• Orealiserade förändringar i verkligt värde på säkrad post
med avseende på säkrad risk i säkring av verkligt värde.
• Realisationsresultat från avyttring av finansiella tillgångar
och skulder.
• Valutakursförändringar.

Transaktioner i utländsk valuta

Finansiella instrument

Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella
valutan till den valutakurs som föreligger på transaktionsdagen.
Monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta räknas om
till den funktionella valutan enligt den valutakurs som före
ligger på balansdagen. Valutakursdifferenser som uppstår
vid omräkningarna redovisas i resultaträkningen.

Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar på tillgångssidan utlåning, utlåning till kreditinstitut,
räntebärande värdepapper, derivat samt övriga finansiella
tillgångar. Bland skulder och eget kapital återfinns skulder
till kreditinstitut, emitterade värdepapper, derivat samt övriga
finansiella skulder. För mer information, se not 29.

Ränteintäkter och räntekostnader

Redovisning i och borttagande från balansräkningen

Dotterföretag

Andelar i dotterföretag redovisas enligt anskaffningsvärdemetoden.
Funktionell valuta och rapporteringsvaluta

Ränteintäkter och räntekostnader som presenteras i resultaträkningen består av:
• R äntor på finansiella tillgångar och skulder som värderas
till upplupet anskaffningsvärde.
• R äntor från finansiella tillgångar och skulder som värderas
till verkligt värde via resultaträkningen.
• R äntor på derivat som är säkringsinstrument och för vilka
säkringsredovisning tillämpas.
Ränteintäkter och räntekostnader på utlåning, räntebärande
värdepapper, skulder till kreditinstitut samt derivat beräknas
och redovisas med tillämpning av effektivräntemetoden. I rän-
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teintäkter och räntekostnader inkluderas i förekommande fall
periodiserade belopp avseende transaktionskostnader.
Ränteintäkter enligt effektivräntemetoden består av ränte
intäkter på utlåning och placeringar samt ränteintäkter och
räntekostnader från derivat som säkrar utlåning och placeringar.
Räntekostnader enligt effektivräntemetoden består av
räntekostnader på upplåning samt ränteintäkter och ränte
kostnader från derivat som säkrar upplåningen.
Eftersom det i derivatkontrakt är möjligt att erhålla ränta
i betalbenet innebär rådande ränteläge att Kommuninvest i
många fall totalt sett erhållit ränta för en upplåning och dess
derivatsäkring. Detta har medfört att totala räntekostnader
tidigare uppgått till ett positivt belopp.
Kommuninvest beviljar utlåning med negativ ränta, denna
negativa ränteintäkt redovisas som räntekostnad.
I övriga ränteintäkter och övriga räntekostnader ingår bland
annat ränta på ställd och erhållen säkerhet samt kostnader för
rating och upplåningsprogram.
För mer information om ränteintäkter och räntekostnader
se not 3.
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En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen endast när det föreligger en legal rätt att kvitta beloppen samt när det föreligger
avsikt att reglera posterna med ett nettobelopp eller att samtidigt realisera tillgången och reglera skulden. Förvärv och
avyttring av finansiella instrument redovisas på affärsdagen,
som utgör den dag då Kommuninvest förbinder sig att förvärva
eller avyttra instrumentet.
Finansiella instrument redovisas initialt till instrumentets
verkliga värde med beaktande av transaktionskostnader,
förutom de tillgångar och skulder som återfinns i kategorin
finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde
via resultaträkningen, vilka värderas till verkligt värde utan
beaktande av transaktionskostnader.
Klassificering och värdering av finansiella instrument

Sedan den 1 januari 2018 tillämpar Kommuninvest IFRS 9
och finansiella tillgångar klassificeras utifrån Kommuninvests
affärsmodell. Affärsmodellen identifieras på portföljnivå och
återspeglar hur portföljens finansiella tillgångar hanteras
tillsammans i syfte att uppnå ett specifikt affärsmål.
Möjliga affärsmodeller för finansiella tillgångar är:
• Hålla till förfall.
• Hålla till förfall och sälja.
• Innehav för handel eller utvärdering på verkligt värde basis.
Kommuninvests finansiella tillgångar delas in i tre portföljer;
utlåningsportfölj, likviditetsportfölj och övrigt. Samtliga portföljer bedöms ha samma affärsmål, att erhålla kontraktuella
kassaflöden, och affärsmodellen är att hålla till förfall. För att
säkerställa att kassaflöden enbart består av kapitalbelopp
och ränta på kapitalbelopp genomförs SPPI-test löpande på
Kommuninvests nya tillgångar. Kommuninvest har per den
31 december 2019 ingen tillgång som har fallerat SPPI-testet.
Klassificeringen av affärsmodell och utfall av SPPI-testet
påverkar Kommuninvests värdering av finansiella tillgångar.
Finansiella instrument kan värderas enligt kategorierna:
• Upplupet anskaffningsvärde.
• Verkligt värde via övrigt totalresultat.
• Verkligt värde via resultaträkningen uppdelat på handel,
obligatorisk eller verkligt värde option.

Verkligt värde via övriga totalresultat

Kommuninvest har ingen affärsmodell med syfte att både hålla
till förfall och sälja och därmed heller inga finansiella instrument i värderingskategorin verkligt värde via övrigt total
resultat.
Verkligt värde via resultaträkningen

Värderingskategorin verkligt värde via resultaträkningen
delas upp på handel, obligatorisk och verkligt värde option.
Kommuninvests derivat som innehas för ekonomisk säkring, men som ej ingår i säkringsredovisning, redovisas under
värderingskategorin handel för skuldderivat och obligatorisk
för tillgångsderivat.
Om Kommuninvest har en finansiell tillgång som fallerar
SPPI-testet värderas det instrumentet inom kategorin obligatorisk verkligt värde via resultaträkningen.
Kommuninvest tillämpar verkligt värde optionen när bristande överensstämmelse har identifierats. Bristande överensstämmelse uppstår när ett instrument säkrats med ett eller flera
derivatkontrakt för att minimera marknadsrisker utan att
säkringsredovisning tillämpas. Eftersom derivat värderas till
verkligt värde via resultaträkningen men inte den säkrade
posten uppstår en bristande överensstämmelse. När så är fallet
värderas även den ekonomiskt säkrade posten till verkligt
värde via resultaträkningen genom verkligt värde optionen.
Det skulle leda till bristande överensstämmelse i redovisningen
om derivatet värderades till verkligt värde via resultaträkningen men inte dess säkrade post.
Finansiella skulder i kategorin verkligt värde via resultaträkningen avser främst upplåning i fast ränta samt strukturerad upplåning, det vill säga upplåning som är uppsägningsbar
och/eller har kupongbetalning som är rörlig men inte kopplad
till interbankränta. Anledningen till att upplåning i fast ränta
identifierats till denna kategori är att dessa upplåningar säkras
ekonomiskt med ett derivat utan att säkringsredovisning til�lämpas. Det skulle leda till bristande överensstämmelse om
derivatet värderades till verkligt värde via resultaträkningen,
men inte dess upplåning.
Anledningen till att strukturerad upplåning identifierats
till denna kategori är att upplåningen innehåller väsentliga
inbäddade derivat och att det medför att det i en betydande
utsträckning minskar inkonsekvenser i värdering av fristående
derivat och upplåning.
Säkringsredovisning

Finansiella skulder redovisas till upplupet anskaffningsvärde
när bristande överensstämmelse inte existerar. Vid bristande
överrensstämmelse värderas finansiella skulder till verkligt
värde via resultaträkningen.
Upplupet anskaffningsvärde

När affärsmodellen för finansiella tillgångar är att hålla till
förfall och kassaflöden enbart består av kapitalbelopp och
ränta på kapitalbelopp, det vill säga klarar SPPI-testet, ska de
finansiella tillgångarna värderas till upplupet anskaffningsvärde. Det innebär att upplupet anskaffningsvärde är basen för
Kommuninvests värdering av finansiella tillgångar eftersom
affärsmodellen för Kommuninvests samtliga instrument är att
hålla till förfall och samtliga tillgångar bedöms ha kassaflöden
enbart bestående av kapitalbelopp och ränta på kapitalbelopp.
Finansiella skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde
när bristande överensstämmelse inte existerar. I finansiella
skulder ingår posterna skulder till kreditinstitut, emitterade
värdepapper samt övriga finansiella skulder såsom erhållen
marginalsäkerhet och leverantörsskulder.

Kommuninvest tillämpar IAS 39 när det gäller säkringsredo
visning.
För att uppnå en rättvisande bild av verksamheten tillämpar
Kommuninvest, där möjligheten finns, säkringsredovisning
av verkligt värde för de tillgångar och skulder som har säkrats
med ett eller flera finansiella instrument. Kommuninvest til�lämpar från och med 2019 både transaktionsmatchad verkligt
värdesäkring samt portföljmatchad verkligt värdesäkring.
Den säkrade risken är risken för förändring i verkligt värde
till följd av förändringar i swapräntan.
All eventuell ineffektivitet redovisas i resultaträkningen.
Om en säkringsrelation inte uppfyller kraven på effektivitet
avbryts säkringsrelationen och tillgången/skulden redovisas till
upplupet anskaffningsvärde och den ackumulerade värdeförändringen på tillgången/skulden periodiseras över återstående
löptid. Kommuninvests säkringsrelationer har bedömts vara
effektiva.
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Transaktionsmatchad säkring

Den säkrade posten, som är en fastränteupplåning eller
-utlåning, värderas om utifrån förändringar i verkligt värde
med avseende på den risk som säkrats. Som säkringsinstrument
använder Kommuninvest ränte- och valutaränteswappar. I
balansräkningen redovisas värdeförändringen på den säkrade
risken på den säkrade posten på samma rad i balansräkningen
som den säkrade posten. Både värdeförändring på den säkrade
posten samt säkringsinstrumentet redovisas i resultaträkningen under nettoresultat av finansiella transaktioner.
Portföljsäkring

Den säkrade posten härstammar från en portfölj av fastränte
utlåningar baserad på förfallodag. Den säkrade posten värderas om till verkligt värde med avseende på säkrad risk. Värdet
på den säkrade risken redovisas på separat rad i balansräkningen som Värdeförändring på räntesäkrad post i portföljsäkring. Som säkringsinstrument använder Kommuninvest ränte
swappar vars villkor överensstämmer med den säkrade posten.
Både värdeförändring på den säkrade posten samt säkrings
instrumentet redovisas i resultaträkningen under nettoresultat
av finansiella transaktioner.
Kreditförluster och nedskrivningar på finansiella instrument

Kommuninvest har sedan införandet av IFRS 9 den 1 januari
2018 börjat beräkna förväntade kreditförluster på finansiella
tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde. Förlust
reserveringar görs även på åtaganden utanför balansräkningen,
vilka för Kommuninvest består av beviljade ej utbetalda lån,
likviditetsgarantier samt byggkreditiv. Kommuninvest har inga
konstaterade kreditförluster.
Den särskilda ställningen i den svenska konstitutionen och
den kommunala beskattningsrätten gör att kommuner och
regioner inte kan försättas i konkurs. Inte heller kan de upphöra att existera på annat sätt. Det är också förbjudet att
pantsätta kommunal egendom vilket innebär att kommunerna
och regionerna med hela sin skattekraft och samtliga tillgångar
svarar för ingångna förbindelser.
Förändringar i förväntade kreditförluster redovisas i
resultaträkningen på raden Kreditförluster, netto. I balans
räkningen redovisas förväntade kreditförluster som en nedskrivning av tillgångens redovisade värde på tillgångar som
enligt IFRS 9 är föremål för nedskrivningar. Förlustreserveringar på åtaganden utanför balansräkningen redovisas som
avsättning i balansräkningen.
För information om kreditförluster och beräkningsmodell
se not 2 och för resultateffekt av kreditförluster se not 9.
Immateriella tillgångar

Immateriella tillgångar redovisas till anskaffningsvärde efter
avdrag för ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar.
Avskrivningar redovisas i resultaträkningen linjärt över den
immateriella tillgångens beräknade nyttjandeperiod från och
med den månad tillgången anskaffas och därmed nyttjas.
Nyttjandeperioderna omprövas minst årligen. Den beräknade
nyttjandeperioden är 5 år.
Materiella tillgångar

Materiella tillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen
om det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar kommer
att komma Kommuninvest till förfogande och anskaffningsvärdet för tillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Materiella tillgångar redovisas till anskaffningsvärde efter
avdrag för ackumulerade avskrivningar. Det redovisade värdet
för en materiell anläggningstillgång tas bort ur balansräk-
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ningen vid utrangering eller avyttring eller när inga framtida
ekonomiska fördelar väntas från användning eller utrangering/
avyttring av tillgången. Vinst eller förlust som uppkommer vid
avyttring eller utrangering av en tillgång utgörs av skillnaden
mellan försäljningspriset och tillgångens redovisade värde med
avdrag för direkta försäljningskostnader. Vinst/förlust redovisas som övrig rörelseintäkt/kostnad.
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod från och med den månad tillgången anskaffas och
därmed nyttjas. Kommuninvests beräknade nyttjandeperioder
för inventarier är 3 alternativt 5 år. För konstföremål som ingår
i balansräkningen görs ingen avskrivning.
Pensionering genom försäkring

Kommuninvests pensionsplaner för kollektivavtalade tjänstepensioner är tryggade genom försäkringsavtal med Alecta.
Enligt IAS 19 är en avgiftsbestämd plan en plan för ersättningar efter avslutad anställning enligt vilka företaget betalar
fastställda avgifter till en separat juridisk enhet och inte har
någon rättslig eller informell förpliktelse att betala ytterligare
avgifter om den juridiska enheten inte har tillräckliga tillgångar för att betala alla ersättningar till anställda som hänför
sig till anställdas tjänstgöring under innevarande period och
tidigare. En förmånsbestämd pensionsplan definieras som
annan plan för ersättningar efter avslutad anställning än
avgiftsbestämd plan.
Pensionsplanen för Kommuninvests anställda har bedömts
vara en avgiftsbestämd plan som omfattar flera arbetsgivare.
Kommuninvests pensionsinbetalningar redovisas som en kostnad i resultaträkningen i den takt de intjänas genom att de
anställda utfört tjänster åt Kommuninvest under en period.
Premier betalas till Alecta baserat på aktuell lön.
Beträffande pensionsvillkor för ledande befattningshavare
har Kommuninvest beslutat följa de principer som redovisas i
regeringens riktlinjer för ledande befattningshavare för statligt
ägda bolag (april 2009). Kommuninvest betalar en premie
bestämd pensionsförsäkring motsvarande 30 procent av VD:s
och ledande befattningshavares pensionsgrundande lön dock
längst till och med 65 års ålder.
Årets kostnader för försäkringspremier framgår av not 7.
Allmänna administrationskostnader

Allmänna administrationskostnader omfattar personalkostnader, inklusive löner och arvoden, pensionskostnader, arbets
givaravgifter och andra sociala avgifter samt inhyrd personal,
utbildningskostnader och övriga personalkostnader. Övriga
kostnader som ingår i de administrativa kostnaderna är resolutionsavgift, konsult-, lokal-, IT-, rese-, rating-, marknadsdatakostnader samt övriga kostnader. För mer information se not 7.
Övriga rörelseintäkter

Övriga rörelseintäkter består främst av finansförvaltningstjänsten KI Finans som Kommuninvest tillhandahåller till
medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening. De
medlemmar som har valt att använda denna tjänst betalar en
årsavgift till Kommuninvest, vilken redovisas under övriga
rörelseintäkter.
Intäkterna från KI Finans redovisas sedan 1 januari 2018
under IFRS 15 och Kommuninvest redovisar en intäkt för KI
Finans under avtalsperioden när kund har rätt till åtkomst av
tjänsten, vilket innebär att intäkt för finansförvaltningstjänsten
periodiseras över kalenderåret. Löpande utgifter relaterade
till KI Finans kostnadsförs.
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Övriga rörelsekostnader

Eget kapital

Som övrig rörelsekostnad redovisas främst kostnader för
marknadsföring och försäkring.

Kommuninvest har klassificerat andelskapitalet i Kommun
invest ekonomisk förening som eget kapital i Koncernen då
andelskapitalet har de egenskaper och uppfyller de villkor
som anges i IAS 32:16 A och B, se även not 25.

Eventualförpliktelser

Upplysningar om eventualförpliktelser lämnas när det finns ett
möjligt åtagande som härrör från inträffade händelser och vars
förekomst bekräftas endast av en eller flera osäkra framtida
händelser eller när det finns ett åtagande som inte redovisas
som en skuld eller avsättning på grund av att det inte är troligt
att ett utflöde av resurser kommer att krävas.
Leasing

Kommuninvest tillämpar från och med den 1 januari 2019
IFRS 16 Leasingavtal vid redovisning av leasing. Leasingavtal
aktiveras som en nyttjanderätt under materiella tillgångar och
som en leasingskuld under övriga skulder i balansräkningen.
Lättnadsregeln att kostnadsföra leasingavtal där underliggande tillgång är av lågt värde tillämpas.

Kassaflödesanalysen är framtagen med indirekt metod.
Kassaflöden redovisas indelade i in- och utbetalningar från
den löpande verksamheten, investeringsverksamheten samt
finansieringsverksamheten. I den löpande verksamheten ingår
främst förändring i utlånings- och likviditetsportföljen. Investeringsverksamheten innefattar investeringar i materiella och
immateriella tillgångar. Finansieringsverksamheten visar emission samt förfall/återköp av emitterade värdepapper. Kommuninvest tillämpar undantagsregeln i IAS7:23 och nettoredovisar
emissioner kortare än 3 månader. I finansieringsverksamheten
ingår även nyemission samt förändring av koncernskuld.
Segmentrapportering

Skatter

Kommuninvest upprättar inte segmentrapportering då enbart
ett segment, utlåning till medlemmarna, finns. All verksamhet
bedrivs i Sverige och alla kunder har sin hemvist i Sverige.
Kommuninvest har ingen kund som står för mer än, eller lika
med, 10 procent av intäkterna.

Under Skatt på årets resultat redovisas aktuell skatt och uppskjuten skatt. Inkomstskatter redovisas i resultaträkningen
förutom då underliggande transaktion redovisas direkt mot
övrigt totalresultat eller eget kapital varvid även tillhörande
skatteeffekt redovisas i övrigt totalresultat eller i eget kapital.
Aktuell skatt är skatt som ska betalas avseende aktuellt år.
Hit hör även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare
perioder.
Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden
med utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade
och skattemässiga värden på tillgångar och skulder.

Not 2

Kassaflödesanalys

Föreningens redovisningsprinciper

Föreningens redovisningsprinciper följer dem som tillämpas i
Koncernen förutom att resultat- och balansräkningar följer
årsredovisningslagens uppställningsformer. IFRS 9 tillämpas ej
utan finansiella instrument redovisas baserat på anskaffningsvärde samt att aktier i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde. Erhållna koncernbidrag redovisas i resultaträkningen
som intäkter från andelar i koncernföretag.

Risk- och kapitalhantering

Koncernen

Kreditrisk

Kommuninvests huvuduppdrag är att säkerställa tillgång till
stabil och effektiv upplåning för kommunsektorn. Detta innebär att med utgångspunkt i kundernas behov låna upp pengar
på den finansiella marknaden. All finansiell verksamhet i
Koncernen bedrivs i Bolaget. Verksamhetsmodellen innebär
att Bolaget är utsatt för risker. Bolagets mål, principer och
metoder för att hantera dessa risker samt metoder för att mäta
risken presenteras nedan (se även sidorna 34–38 för en över
gripande beskrivning av Kommuninvests riskprofil och risk
organisation samt den separata Risk- och kapitalhanteringsrapport som finns på www.kommuninvest.se). Inom varje
riskområde framgår även aktuell exponering samt beräknat
kapitalbehov.
Under 2019 har inga väsentliga förändringar skett avseende
Bolagets mål, principer eller metoder för att hantera risk.
Bolagets exponeringar mot olika risktyper har heller inte
väsentligen förändrats. Ett nytt riskramverk med tillhörande
riskpolicy har tagits fram under året. Detta ramverk har börjat
gälla från 1 januari 2020. Syftet med policyn är att fastställa
de yttre ramarna för Bolagets risktagande och riskhantering.
Det nya ramverket ska tydliggöra kopplingen mellan mål,
begränsningar i form av ägardirektiv och lagkrav samt riskmått.

Med kreditrisk avses risken för förlust till följd av en motparts
oförmåga att infria sina förpliktelser i rätt tid. Kreditrisk uppstår på olika sätt i Kommuninvests verksamhet och delas upp
i tre områden; kreditgivningsrisk som uppstår i utlåningsverksamheten, emittentrisk som uppstår i Bolagets likviditetsreserv
och motpartsrisk som uppstår när Bolaget använder sig av
derivat.
Kreditrisk hanteras utifrån Kommuninvests Riskstrategi,
Kreditpolicy och Finanspolicy. Styrelsen fastställer minst
årligen limiter för samtliga placerings- och derivatmotparter
där limiten avser Bolagets totala exponering mot motparten.
Begränsningar bestäms utifrån motpartens kreditvärdighet
av VD. När Bolaget bedömer vilka placerings- och derivatmot
parter som ska godkännas, samt de krav som ska ställas på
dessa, tas hänsyn till motpartens kreditvärdighet inklusive
ägarförhållanden, verksamhetens inriktning och omfattning
samt finansiell stabilitet.
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Koncernens kreditriskexponeringar framgår av tabellen nedan.
Kreditriskexponering

2019
Redovisat Förväntade
bruttokreditvärde
förluster

2018

Riskvägt
Redovisat
expone1
värde ringsvärde

Kapitalkrav

Redovisat Förväntade
bruttokreditvärde
förluster

Riskvägt
Redovisat
expone1
värde ringsvärde

Kapitalkrav

Kreditgivning
Utlåning till kommuner och
kommunala bolag2

408 235,9

–17,8 408 218,1

–

–

355 738,5

–28,5

355 710,0

–

– Riskklass 1

251 135,3

–10,6

251 124,7

–

–

230 784,0

–17,4

230 766,6

–

–

– Riskklass 2

136 210,9

–6,3

136 204,6

–

–

113 889,9

–10,1

113 879,8

–

–

– Riskklass 3

13 253,9

–0,5

13 253,4

–

–

4 853,6

–0,4

4 853,2

–

–

– Riskklass 4

7 635,8

–0,4

7 635,4

–

–

6 211,0

–0,6

6 210,4

–

–

–

–

Placeringar
Belåningsbara
statsskuldförbindelser

17 686,8

–0,5

17 686,3

–

–

39 232,4

–2,1

39 230,3

–

– AAA

14 900,9

–0,5

14 900,4

–

–

37 071,9

–2,1

37 069,8

–

–

2 785,9

–

2 785,9

–

–

1 254,0

–

1 254,0

–

–

– AA

–

–

–

–

–

906,5

–

906,5

–

–

Kassa och tillgodohavanden hos
centralbanker

–A

811,1

0,0

811,1

–

–

–

–

–

–

–

– AAA

811,1

–

–

–

–

–

–

–

811,1

0,0

Obligationer och ränte–
bärande värdepapper

7 722,6

–

7 722,6

–

–

7 457,8

–

7 457,8

–

–

– AAA

6 308,3

–

6 308,3

–

–

5 064,5

–

5 064,5

–

–

– AA

1 414,3

–

1 414,3

–

–

2 393,3

–

2 393,3

–

–

Utlåning till kreditinstitut

21 936,2

–0,5

21 935,7

2 049,0

163,9

1 871,4

–0,7

1 870,7

374,1

29,9

– AAA

20 042,6

–

20 042,6

1 670,4

133,6

–

–

–

–

–

1 893,6

–0,5

1 893,1

378,6

30,3

1 871,4

–0,7

1 870,7

374,1

29,9

– AA
Derivat

11 967,0

–

11 967,0

–

–

11 333,2

–

11 333,2

–

–

– AA

Derivat

4 451,7

–

4 451,7

–

–

4 269,5

–

4 269,5

–

–

–A

6 742,3

–

6 742,3

–

–

6 311,1

–

6 311,1

–

–

773,0

–

773,0

–

–

752,6

–

752,6

–

–

2 980,5

–

2 980,5

643,9

51,5

1 609,0

–

1 609,0

360,4

28,8

– BBB
Övriga tillgångar
Övriga tillgångar
Åtaganden utanför
balansräkningen
Utställda lånelöften 2
Beviljad, ej utbetald utlåning2
Totalt (inkl. poster utanför
balansräkningen)

976,6

–0,1

976,5

–

–

1 213,6

–0,1

1 213,5

–

–

1 618,8

–

1 618,8

–

–

2 144,4

0,0

2 144,4

–

–

473 935,5

–18,9

473 916,6

2 692,9

–31,4 420 568,9

734,5

58,7

215,4 420 600,3

1) Det redovisade värdet motsvarar maximal kreditriskexponering utan hänsyn till erhållna säkerheter eller andra former av kreditförstärkning.
För information om erhållna säkerheter, se avsnitt Motpartsrisk på sidan 68.
2) Mot säkerhet av kommunal borgen. För definition av Riskklass 1–4, se avsnitt Kreditgivningsrisk på sidan 67.
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Förväntade kreditförluster

Kreditriskexponering

Bolaget har en Kreditriskkommitté som kvartalsvis sammanträder för att bedöma förändringar i Bolagets fasallokering och
förväntade kreditförluster. Dessa förändringar rör kvantitativa
modeller som bygger på indata och antaganden. Processen
omhändertas i sin helhet av avdelningen för Risk och Kontroll
samt ekonomiavdelningen.
Förändringar av kreditrisken följs dagligen och förväntade
kreditförluster (ECL) uppdateras på daglig basis. De tre faktorernas sannolikhet för fallissemang (PD), förlust vid fallissemang (LGD), exponering vid fallissemang (EAD) samt fasallokeringen följs löpande och kvartalsvis görs en samlad bedömning
av periodens utveckling samt eventuellt behov av justering av
modellen.

Kommuninvests likviditetsreserv består av placeringar i dessa
motpartstyper:
• Stater och statligt relaterade motparter såsom delstater,
kommuner och kreditinstitut liknande Kommuninvest.

Kommuninvest ekonomisk förening, org. nr. 716453-2074

Kommuninvests utlåningsportfölj består av utlåning till
följande grupper:
• Kommuner och regioner (medlemmar i Föreningen).
• B olag, kommunalförbund och andra entiteter där medlemmarna har ett majoritetsinflytande (kommunal borgen).
Poster utanför balansräkningen:
• Nyutlåning som avtalats men ännu ej betalats ut, byggkreditiv
och likviditetsgaranti.
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Beräkning av förväntade kreditförluster

Vid beräkning av förväntade kreditförluster (ECL) multipliceras
sannolikhet för fallissemang (PD) med förlust vid fallissemang
(LGD) och exponering vid fallissemang (EAD).
ECL = PD * LGD * EAD
Förväntad löptid

För Bolagets utlåning tillämpas indikatorer för att löpande
följa utvecklingen av kreditrisken. Samtliga kreditexponeringar är i fas 1 vilket innebär reserveringar utifrån 12 månaders förväntade kreditförluster. Skulle en utlåningsmotpart på
grund av förhöjd kreditrisk klassificeras i fas 2 kommer exponeringen att utgå från samtliga kassaflöden under den åter
stående löptiden.
För likviditetsreserven nyttjar Kommuninvest regelverkets
undantag för låg kreditrisk med stöd i likviditetsreservens
kreditriskprofil och goda kreditkvalitet. Kommuninvest definierar låg kreditrisk som ett kreditbetyg från Moody’s om lägst
Baa3 och S&P Global Ratings om lägst BBB–. Kommuninvest
har för närvarande endast placeringar i motparter med god
kreditkvalitet som är stater eller har statlig relation.
Kvalitativa bedömningar görs av negativa förändringar i
kreditbetyg för att fastställa om det skett en signifikant ökning
i kreditrisk. Under förutsättning att ingen signifikant ökning
bedöms ha inträffat och kreditbetyget klarar Bolagets krav för
låg kreditrisk, består tillgången i fas 1 vilket innebär 12 månaders förväntade kreditförluster.

kant ökning i kreditrisk förflyttas den till fas 2 som innebär att
sannolikhet för fallissemang på den återstående löptiden til�lämpas. Vid fallissemang flyttas exponeringen till fas 3.
Kommuninvest använder dels kvantitativa och dels kvalitativa indikatorer för den löpande uppföljningen av utlånings
portföljen. De kvantitativa indikatorerna består av rating från
ratinginstitut och information från kreditupplysningsleverantör (riskscore, riskprognos och betalningsföreläggande) samt
Kommuninvests interna riskvärdesmodell för bedömning av
utlåningsmotparter. För de kvantitativa indikatorerna finns
fastställda gränsvärden, där en överträdelse innebär att uppföljning sker. De kvalitativa indikatorerna består av omstrukturering av lånevillkor. Det finns också ett gränsvärde om
30 dagar som innebär att en tillgång kommer att flyttas till
fas 2 om en betalning är försenad med mer än 30 dagar. Innan
en enskild motpart flyttas till fas 2 ska en särskild bedömning
göras för att belysa bakomliggande orsaker och motpartens
övergripande återbetalningsförmåga. Fastställande av de finansiella tillgångarnas kreditkvalitet och eventuella försämringar
sker i Kreditriskkommittén.
Kommuninvest har inte lidit någon faktisk kreditförlust,
inte modifierat betalningsflöden och inte omförhandlat ett
befintligt avtal under Bolagets drygt 30-åriga historia.
I proprieborgen regleras medlemmarnas ansvar för Bolaget.
Mot bakgrund av ovanstående har Bolaget inte några specifika
principer för bortskrivningar.
Sannolikhet för fallissemang (PD)

Definition av fallissemang

All utlåning som inte sker direkt till medlemmar kräver en
proprieborgen för hela kreditbeloppet från en eller flera
medlemmar.
Kommuninvests definition av ett fallissemang är i linje med
de riktlinjer som Europeiska Bankmyndigheten (EBA) tagit
fram och innebär att en motpart fallerat när någon eller båda
av följande situationer inträffat:
• Kommuninvest anser det osannolikt att motparten till fullo
kommer att kunna fullgöra sina förpliktelser.
• Någon av motpartens förpliktelser gentemot Kommuninvest
är förfallen till betalning sedan mer än 90 dagar.
Innan exponeringen ska anses som fallerad ska Kommuninvest
genomföra en expertbedömning. Denna ska bedöma:
• Om en så kallad teknisk förfallosituation har uppstått, vilket
grundas på Europeiska Bankmyndighetens riktlinjer.
• Om exponeringen är direkt mot en medlem (kommun eller
region). Den fördjupade analysen motiveras framförallt av
kommunernas grundlagsskyddade roll i samhället, som bland
annat omfattar beskattningsrätt, vilket leder till att en kommun i praktiken inte kan försättas i konkurs.
Fastställande av försämrad kreditkvalitet

Kommuninvest använder en uppsättning indikatorer för att
löpande följa utvecklingen av kreditrisken i utlåningsportföljen.
Indikatorernas funktion är att påvisa om det sker en förändring
i sannolikhet för fallissemang som ska leda till förflyttning
mellan kreditriskfaserna utifrån gränsvärden. Vid ingången av
kontraktet klassificeras en tillgång i fas 1 vilket innebär att 12
månaders sannolikhet för fallissemang tillämpas. Vid signifi-

Kommuninvest har inget eget empiriskt data att utgå ifrån
eftersom Bolaget hittills inte har lidit något fallissemang, varken materialiserat eller tekniskt. För beräkning av sannolikhet
för fallissemang tillämpar Bolaget istället S&P Global Ratings
databas eftersom den är lämplig för så kallade low-default
finansiella institut.
Den sannolikhet för fallissemang som används för beräkning av förväntade kreditförluster är ett viktat genomsnitt av
tre olika makroscenarier (normalt, medellågt samt medelhögt
konjunkturläge). Grunddata för historiska fallissemang hämtas från S&P Global Ratings för att sedan kalibreras för varje
enskilt scenario. Scenariot med normalt konjunkturläge baseras på observerade värden av makrofaktorerna som ingår i
modellen, medan scenariot med medellågt konjunkturläge
baseras på en historiskt låg percentil för makrofaktorernas
värden och vice versa för scenariot med medelhögt konjunk
turläge.
Vid beräkning av förväntade kreditförluster i likviditets
reserven tilldelas sannolikhet för fallissemang utifrån emittentens rating. Vid beräkning av förväntade kreditförluster i utlåningsportföljen tilldelas sannolikhet för fallissemang utifrån
en interpolering mellan den högsta och lägsta observerade
ratingen. För interpoleringen av utlåningsmotpartens rating
används Kommuninvests interna riskvärdesmodell.
För utlåningsportföljen fastställer Kommuninvest sannolikhet för fallissemang på motpartsnivå och inte på transaktionsnivå. Detta motiveras av att villkoren för all utlåning är identisk och det finns ingen hierarkisk ordning av krediter som
getts till en motpart. Med andra ord kommer en försämrad
kreditkvalitet att påverka motpartens samtliga transaktioner.
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Kvantitativ indata

Kvantitativa indata till beräkning av förväntade kreditförluster återfinns i tabellen nedan.
Makroekonomisk faktor

Scenario

2020, %

2021, %

2022, %

2023, %

Huvudscenario

1,0

1,5

1,8

1,8

Positivt scenario

4,5

4,5

4,5

4,5

Negativt scenario

–0,4

–0,4

–0,4

–0,4

0,4

0,2

–0,2

–0,3

Prognos indata
BNP utveckling Sverige

Förändring i arbetslöshet Sverige

Förändring i globalt energiindex

Förändring i globalt icke–energiindex

Huvudscenario
Positivt scenario

–13,4

–13,4

–13,4

–13,4

Negativt scenario

26,6

26,6

26,6

26,6

Huvudscenario

–3,1

1,9

1,9

1,9

Positivt scenario

27,9

27,9

27,9

27,9

Negativt scenario

–12,9

–12,9

–12,9

–12,9

0,1

1,7

1,7

1,7

Positivt scenario

17,8

17,8

17,8

17,8

Negativt scenario

–8,5

–8,5

–8,5

–8,5
–

Huvudscenario

Historisk indata
Historisk förändring i kreditbetyg (–1år)

Historisk förändring i OMX index (–1år)

Historisk förändring i S&P 500 index (–1år)

Huvudscenario

0,0

–

–

Positivt scenario

1,0

–

–

–

Negativt scenario

99,0

–

–

–
–

Huvudscenario

26,0

–

–

Positivt scenario

42,9

–

–

–

Negativt scenario

–23,5

–

–

–

Huvudscenario

28,5

–

–

–

Positivt scenario

26,4

–

–

–

Negativt scenario

–6,8

–

–

–

Känslighetsanalys

Exponering vid fallissemang (EAD)

Känslighetsanalysen för de makroekonomiska faktorerna återfinns i tabellen nedan och gäller endast Bolagets utlåningsportfölj. Tabellen visar hur ECL påverkas vid stress av de makroekonomiska faktorerna, givet Bolagets nutida scenarioviktning
(Grundscenario 70 procent, positivt 10 procent, negativt
20 procent).

För exponering vid fallissemang används tillgångarnas nominella
belopp och utestående avtalsmässiga kassaflöden diskonterade
med effektiv ränta. Vilka kassaflöden som inkluderas i beräkningen beror på utfallet av fasallokering. Eftersom undantaget
för låg kreditrisk tillämpas för likviditetsreserven inkluderas
enbart kassaflöden på ett års horisont för dessa tillgångar.
Bolaget har inga säkerheter för sin kreditriskexponering.
Den effektiva räntan består av swapränta, spread för Bolagets utestående emissioner respektive utlåning och spread mellan
Bolagets upplåningskostnad och de olika emittenttyperna som
finns i likviditetsreserven. Swapränta och spread för Bolagets
emissioner inhämtas från sekundärmarknaden, spread för
Bolagets utlåning inhämtas från gällande prislista gentemot
kund, medan spread mellan Bolagets upplåningskostnad och
de olika emittenttyperna bestäms genom expertbedömning.
Dessa beståndsdelar sätts ihop och en diskonteringskurva
byggs upp för varje valuta och löptid.

Förändring i
ECL, %

Makroscenarier

BNP: –3%; Arbetslöshet: +3%; Energiindex: –10%; Icke–
energi index: –10% OMX Index: –15%; Nedgraderingar: +3%

59,0

BNP: –2%; Arbetslöshet: +2%; Energiindex: –5%; Icke–energi
index: –5% OMX Index: –10%; Nedgraderingar: +2%

28,0

BNP: –1%; Arbetslöshet: +1%; Energiindex: –1%; Icke–energi
index: –1% OMX Index: –5%; Nedgraderingar: +1%

24,0

BNP: 0%; Arbetslöshet: 0%; Energiindex: 0%; Icke–energi
index: 0% OMX Index: 0%; Nedgraderingar: 0%

3,0

Eftersom samtliga exponeringar är i fas 1 påverkar endast ett
års PD Bolagets förväntade kreditförluster och känslighets
analys utförs på ett års horisont i huvudscenariot.
Förlust vid fallissemang (LGD)

För förlust vid fallissemang används schablonvärden som
appliceras utifrån motpartstyp.
För stater och statligt relaterade motparter inklusive utlåningen används historiska data från Moody’s. Det kan noteras
att Kommuninvests samtliga motparter har högre kreditbetyg
och ett mer stabilt ekonomiskt läge än de som Moody’s grundat
sin beräkning av förlust vid fallissemang på. Därmed är bedömningen att förlust vid fallissemang för dessa motparter inte
överstiger den som empiriskt är framtagen av Moody’s. För
övriga motparter tillämpas förlust vid fallissemang enligt regelverket CRR.
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Förändringar i förväntade kreditförluster under perioden

Bolagets förväntade kreditförluster minskade i sin helhet med
12,6 mnkr från 31,4 mnkr till 18,9 mnkr fördelat enligt nedan.
Sannolikhet för fallissemang (PD)

Förändringen i sannolikhet för fallissemang beror på fyra faktorer: justering i metoden för ECL modellen, justering i scenario
viktning, förändring i makroekonomiska faktorer, se tabell
nedan, och ny historisk sannolikhet från S&P Global Ratings.
Under 2018 tillämpades en linjär metod för att interpolera
Bolagets interna riskvärde med externa kreditbetyg. Från 2019
ändrades interpoleringen till att istället vara exponentiell.
Viktning av olika scenarier har justerats från Grundscenario
85 procent, positiv 5 procent och negativ 10 procent till
Grundscenario 70 procent, positiv 10 procent och negativ
20 procent.
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De makroekonomiska faktorerna uppdateras enligt nya prognoser från Konjunkturinstitutet och World Bank och historisk
sannolikhet har inhämtats från S&P Global Ratings.
Makroekonomiska faktorer

Ändring

Effekt på ECL, %

Byte till exponentiell anpassning

2018, %

BNP tillväxt

1,1

1,3

Nya S&P PD

Förändring i arbetslöshet (% av totala arbetskraften)

0,5

1,6

Förlust vid fallissemang (LGD)

OMX Index

26,0

10,0

S&P Index

28,5

–5,0

–14,6

1,4

–4,7

1,1

Energi Index

I tabellen bredvid återges hur förväntade kreditförluster
påverkas utifrån modellkomponenter.

1,0

Ändring av scenarioviktning

2019, %

Icke-energi Index

–35,0

Uppdatering av makrofaktorer

2,0
–3,7

Under perioden har ingen förändring i LGD genomförts.
Exponering vid fallissemang (EAD)

Bolagets tillgångar som inte värderas till verkligt värde ökade
totalt under 2019 från 286,1 mdkr till 288,5 mdkr. Likviditetsreserven minskade med 18,6 mdkr medan utlåningsportföljen
ökade med 21,5 mdkr. Totalt har tillgångar motsvarande 2 282,7
mdkr startat och 2 280,0 mdkr förfallit under året. Den ökade
kreditriskexponeringen (givet alla andra variabler konstanta)
innebär att förväntade kreditförluster ökat med 7 procent.

Periodens förändring av reserveringar för kreditförluster visas i tabellen nedan. Samtliga reserveringar avser stadie 1 och har varit
konstant under året. Kommuninvest har aldrig lidit någon konstaterad kreditförlust. För mer information om bruttoredovisat
värde i tabeller nedan, se tabell om Kreditriskexponeringar på sidan 64.
Förändring av reserveringar för kreditförluster
2019

Kassa och tillgodohavande hos centralbanker
Belåningsbara statsskuldförbindelser
Utlåning till kreditinstitut
Utlåning

Ingående
balans

Start under
perioden

Förfall under
perioden

Förändrade Modellförändring
riskvariabler

Utgående
balans

–

0,0

–

–

–

0,0

–2,1

–89,4

89,5

1,5

–

–0,5

–0,7

0,0

0,0

0,3

–

–0,4

–28,5

–2,9

4,9

18,6

–10,0

–17,9

–0,1

–2,6

3,0

–0,3

–

0,0

–31,4

–94,9

97,4

20,1

–10,0

–18,8

Ingående
balans

Start under
perioden

Belåningsbara statsskuldförbindelser

–0,4

–46,8

46,8

–1,7

–

–2,1

Utlåning till kreditinstitut

–0,2

0,0

0,0

–0,5

–

–0,7

Utlåning

–6,5

–1,8

2,8

–23,0

–

–28,5

0,0

0,0

0,0

0,0

–

0,0

Avsättningar för poster utanför balansräkningen

–0,1

0,0

0,0

0,0

–

–0,1

Summa

–7,2

–48,6

49,6

–25,2

–

–31,4

Avsättningar för poster utanför balansräkningen
Summa
Förändring av reserveringar för kreditförluster

Modellförändring

Utgående
balans

Riskvärdesmodell
Antal kommuner
70
60
50
40
30
20
10
0

1,5
–2
2,
5–
3
3,
5–
4
4,
5–
5
5,
5–
6
6,
5–
7
7,5
–8
8,
5–
9
9,
5–
10
10
,5
–1
1
11,
5–
12
12
,5
–1
3

Med kreditgivningsrisk avses risken att en motpart i kreditgivningen inte fullgör sina åtaganden. Risken begränsas genom att
kreditgivning endast sker till medlemmar samt godkända företag, stiftelser och förbund där en eller flera medlemmar har ett
bestämmande inflytande. Godkända företag, stiftelser och förbund ska omfattas av en borgen från en eller flera medlemmar.
Medlemmar samt godkända företag, stiftelser och förbund
följs upp löpande och bedöms utifrån ett helhetsperspektiv på
koncernnivå. Risken i Bolagets utlåningsverksamhet är mycket
låg, Bolaget har aldrig lidit någon kreditförlust i utlåningsverksamheten.
Kommunerna och regionerna samt deras respektive bolag
analyseras inför ett medlemskap och därefter kontinuerligt
under medlemskapet. För att få en helhetsbild av en medlems
finansiella situation genomförs en kvantitativ riskvärdesanalys.
I denna granskas resultaträkning, balansräkning, demografi
och risker i den kommunala verksamheten.
Var och en av Föreningens medlemskommuner tilldelas utifrån denna analys ett riskvärde mellan 0 och 13, där lägre riskvärde är bättre. Hur kommunerna fördelas över olika riskvärdesgrupper illustreras nedan i diagrammet Riskvärdesmodell.

0

Kreditgivningsrisk

Förändrade
riskvariabler

–1

Obligationer och räntebärande värdepapper

Förfall under
perioden

0,
5

2018

Riskvärde
2016

2017

2018

Kapitalkrav för kreditgivningsrisk

Kommunsektorn har ur kapitaltäckningssynpunkt en riskvikt på 0 procent vilket innebär att det, då Kommuninvest
använder schablon-metoden i CRR-regelverket, inte finns något
lagstadgat kapitalkrav för kreditgivningsrisk.
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Emittentrisk

Motpartsrisk

Med emittentrisk avses risken att en emittent av ett värde
papper inte återbetalar hela sitt åtagande vid förfall. Risken
begränsas genom att likviditetsreserven placeras i värdepapper
och banktillgodohavanden med ett kreditbetyg på emittenten
om minst A (Standard & Poor’s) eller motsvarande av ett godkänt kreditvärderingsinstitut. Placeringar får, enligt Bolagets
Finanspolicy, inte ske i värdepapper med en återstående löptid
längre än 39 månader. Placeringar begränsas även av en land
limit där exponering mot ett enskilt land maximalt får vara
15 mdkr, med undantag för Sverige där ingen landlimit föreligger. Utöver detta fastställer Bolagets styrelse den maximala
bruttoexponeringen mot enskilda emittenter.
Den genomsnittliga återstående löptiden på placeringarna
i likviditetsreserven var vid årsskiftet 1,8 (1,8) månader.
Den längsta återstående löptiden på ett enskilt värdepapper
var 30,1 (34,9) månader.
I tabellerna nedan framgår exponeringen per land, rating
och emittentkategori. Kategorin ”kreditinstitut” består främst
av värdepapper utgivna av så kallade subventionerade lån
givare, vilka behandlas som exponering mot den nationella
regeringen, enligt CRR-regelverket.

Motpartsrisk avser risken att en motpart i ett finansiellt avtal
inte fullgör sitt åtagande i enlighet med avtalet. Motpartsrisk
uppkommer då Bolaget ingår derivatkontrakt i syfte att
begränsa marknadsrisker. Motpartsrisk begränsas genom att
kontrakt ingås med finansiella institutioner med hög kredit
värdighet och med krav på ställda säkerheter. Räntekontrakt
som ingås från och med oktober år 2016 clearas hos en central
clearingmotpart.
För att Bolaget ska ingå ett icke clearat derivat krävs att
motparten vid affärstillfället har ett kreditvärde som emittent
om lägst BBB+ eller är garanterad av någon med denna kreditvärdighet. Har motparten ett kreditvärde lägre än A, tas särskild hänsyn till derivatets omsättningsbarhet, komplexitet och
löptid. För att Bolaget ska ingå ett clearat derivat krävs att motparten vid affärstillfället har ett kreditvärde som emittent om
lägst BBB–.
Motpartsrisker reduceras ytterligare genom att ISDA-avtal
och säkerhetsavtal (så kallade CSA-avtal) sluts med samtliga
motparter. ISDA-avtal medger nettning av positiva och negativa
exponeringar. CSA-avtal reglerar rätten att inhämta säkerheter
för att eliminera den exponering som uppstår vid värdeförändring av ingångna derivatkontrakt. I samband med det nya regelverket EMIR, som innebär krav på utbyte av tilläggsmarginalsäkerheter (variation margin) för OTC-derivat, har Bolaget, sedan
mars år 2017, CSA-avtal med de flesta motparter som innebär
att utbyte av säkerheter sker dagligen och utan trösklar.
Exponeringen mot motpartsrisk styrs utifrån derivatkontraktens marknadsvärde. Positivt marknadsvärde innebär en
potentiell förlust om motparten skulle fallera. Denna risk reduceras genom att alla transaktioner med en och samma motpart,
enligt ISDA-avtal, nettas mot varandra. Därefter, enligt CSAavtal, erhålls säkerheter för nettoexponeringen (den aktuella
ersättningskostnaden), vilket reducerar risken ytterligare.
Ställd Initial Margin för clearade derivat innebär också en
motpartsrisk såväl som ställda översäkerheter. Total motpartsrisk uppgår därmed till 3 025,2 (1 770,6) mnkr.

Placeringar per land

Sverige

2019

2018

34 725,3

37 097,1

Supranationals (överstatliga)

1 978,8

3 291,1

Finland

3 009,7

3 181,0

Tyskland

4 936,0

1 773,4

Danmark

807,9

1 174,1

Storbritannien

820,0

1 135,6

–

906,5

Kanada
USA
Totalt
Placeringar per rating

AAA
AA

1 878,0

–

48 155,7

48 558,8

2019

2018

42 062,3

42 134,3

6 093,4

5 518,0

–

906,5

Derivatexponering

2019

2018

48 155,7

48 558,8

Redovisat värde¹

11 967,0

11 333,2

2019

2018

Nationella regeringar eller
centralbanker

18 497,3

38 323,8

Kreditinstitut

27 679,7

6 037,3

Erhållna säkerheter

5 744,0

4 166,6

20 042,6

–

Nettat per motpart inkl. avdrag för
säkerheter

A
Totalt

Belopp som kvittats i Balansräkningen
Placeringar per emittentkategori

varav subventionerade långivare
varav placeringsrepor
varav banktillgodohavanden

1 893,1

1 870,7

Multilaterala utvecklingsbanker

1 978,7

3 291,2

Delstatliga eller lokala
självstyrelseorgan och myndigheter
Totalt

–

906,5

48 155,7

48 558,8

5 586,6

1 955,2

17 553,6

13 288,4

Nettningsvinster

–3 679,0

–4 273,3

Aktuell ersättningskostnad³

13 874,6

9 015,1

–12 974,0

–8 571,1

Bruttomarknadsvärde²

Ställd Initial Margin
Ställda översäkerheter
Total motpartsrisk

Vid beräkning av kapitalkrav för emittentrisk använder
Kommuninvest schablonmetoden enligt CRR-regelverket,
där exponeringsvärdet motsvaras av det redovisade värdet.
Riskvägt exponeringsvärde beräknas genom att exponeringen
åsätts riskvikt i enlighet med regelverket. Det riskvägda exponeringsvärdet multipliceras med åtta procent och kapitalkrav
för emittentrisk uppgår följaktligen till 215,4 (58,7) mnkr.
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444,0
1 279,7

25,2

46,9

3 025,2

1 770,6

1) Summa positiva marknadsvärden efter kvittning.
2) Summa positiva bruttomarknadsvärden före kvittning.
3) Summa positiva bruttomarknadsvärden efter nettning inom varje nettningsavtal.

Kapitalkrav för emittentrisk
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Kapitalkrav för motpartsrisk

Vid beräkning av kapitalkrav för motpartsrisk tillämpar
Kommuninvest marknadsvärderingsmetoden där exponeringsvärdet är lika med summan av aktuell ersättningskostnad och
potentiell framtida exponering. För att fastställa den aktuella
ersättningskostnaden för alla kontrakt med ett positivt värde
åsätts kontrakten de aktuella marknadsvärdena. För att fastställa den potentiella framtida exponeringen multipliceras
nominellt belopp med de procentsatser som är angivna, utifrån
löptid och kontraktstruktur, i CRR-regelverket.
Exponeringsvärdet multipliceras därefter med aktuell riskvikt och ger riskvägt exponeringsvärde. Eftersom samtliga
medlemmar i Föreningen undertecknat ett garantiavtal, som
innebär att de tar över ansvaret för Bolagets exponeringar,
åsätts riskvikten noll för samtliga motpartsexponeringar. Riskvägt exponeringsbelopp blir således noll och kapitalkrav för
motpartsrisk blir följaktligen också noll. Se tabell Kapitalkrav
för motpartsrisk nedan.
Kapitalkrav för motpartsrisk

Aktuell ersättningskostnad¹
Potentiell framtida exponering
Exponeringsvärde

2019

2018

13 874,6

9 015,1

7 447,3

6 732,8

21 321,9

15 747,9

Riskvägt exponeringsvärde²

0,0

0,0

Kapitalkrav

0,0

0,0

1) Summa positiva bruttomarknadsvärden efter nettning inom varje nettningsavtal.
2) Garanti från kommunerna ger en riskvikt på 0 procent.

CVA-risk

Kreditvärdighetsjustering eller Credit Valuation Adjustment
(CVA) är en prisjustering som tillämpas på derivat med hänsyn
tagen till motpartens kreditvärdighet. CVA mäter alltså risken
att marknadsvärdet på derivatkontrakt minskar till följd av att
kreditvärdigheten hos motparten försämras. Redovisad CVA
uppgick till årsskiftet till 5,0 mnkr.
Tidigare har Bolaget inte gjort någon sådan justering i
Bolagets resultaträkning med hänvisning till medlemmarnas
garanti för motpartsrisken i derivatexponeringarna. Med början i bokslutet 2019-12-31 justerar Bolaget derivatkontraktens
värde för motpartsrisk.
Kapitalkrav för CVA-risk

Vid beräkning av kapitalkrav i pelare 1 för CVA-risk tillämpar
Kommuninvest schablonmetoden i kapitaltäckningsregelverket,
CRR. Som exponeringsvärde används det fullständigt justerade
exponeringsvärdet, vilket innebär att hänsyn tas till säker
heternas riskreducerande effekter. I enlighet med regelverket
exkluderas transaktioner med centrala motparter för clearing.
Kapitalkravet för CVA-risk uppgick vid årsskiftet till 98,4
(101,9) mnkr.
Koncentrationsrisk

Med koncentrationsrisk avses risk för förluster, utöver vad som
är motiverat av en enskild kunds/emittents/motparts kreditvärdighet, till följd av att kunders/emittenters/motparters risk för
fallissemang samvarierar. Att risken för fallissemang samvarierar kan förklaras av faktorer som exempelvis branschtillhörighet och geografisk tillhörighet.
Kommuninvests uppdrag, att tillhandahålla krediter till
kommun- och regionsektorn, innebär att det finns koncentrationer i kreditgivningen. Kreditgivningskoncentrationen
begränsas av limiter på utlåning till enskilda kunder. Eftersom
all utlåning omfattas av borgen från en eller flera medlemmar,
görs bedömningen att inget kapitalbehov för koncentrations
risker i kreditgivningen behöver tas upp.

Koncentration mot motparter i Bolagets derivatportfölj
begränsas dels av limiter på enskilda motparter, dels genom en
begränsning av hur stor andel av den totala derivatportföljen
(nominell volym) som får utgöras av exponering mot enskild
motpart. Mot bakgrund av att Föreningens medlemmar tecknar garantiavtal för Bolagets derivatexponeringar, tas inget
kapitalbehov upp för koncentrationsrisk i derivatportföljen.
Koncentration mot emittenter i Bolagets likviditetsreserv
begränsas av limiter på enskilda motparter samt av landlimiter.
För denna koncentrationsrisk tar Koncernen upp kapitalbehov
enligt nedan.
Kapitalbehov för koncentrationsrisk

De beräkningar av kapitalbehov för kreditriskrelaterad
koncentrationsrisk som Koncernen genomfört bygger på den
metod som finns beskriven i Finansinspektionens PM ”FI:s
metoder för bedömning av enskilda risktyper inom pelare 2”
från 2015-05-08.
Kreditrelaterade koncentrationsrisker mäts på tre koncentrationer; Geografisk koncentration, Branschspecifik koncentration och Namn koncentration.
Koncentrationsrisker uppskattas med Herfindahl Index
som innebär att exponeringar grupperas och viktas i förhållande till sin andel av total exponering. Ett högre Herfindahl
Index innebär en större koncentration. Kapitalbehov för
koncentrationsrisker beräknas därefter med hjälp av formler
som en andel av kapitalbehovet för kreditrisk enligt pelare 1.
Vid beräkning per 2019-12-31 uppgick kapitalbehovet i
pelare 2 för koncentrationsrisker i likviditetsreserven till 16,6
(16,6) procent av kapitalkravet för kreditrisk enligt pelare 1,
det vill säga 215,4 (58,8) mnkr.
Marknadsrisk

Marknadsrisk definieras som risken för förlust (negativ förändring av ekonomiskt värde) eller en negativ effekt på Bolagets
intäkter till följd av förändringar i riskfaktorer på den finansiella marknaden.
Marknadsrisk uppstår främst i upplåningsverksamheten
samt vid placering av de medel som ingår i Bolagets likviditetsreserv. För att upplåningen ska vara stabil och effektiv behöver
Bolaget vara aktivt på flera olika upplåningsmarknader och
säkra de marknadsrisker som kan uppstå genom närvaro på
flera olika marknader. Marknadsriskerna delas upp i ränterisk,
valutarisk, kreditmarknadsrisk, övrig prisrisk samt avvecklingsrisk.
Med hjälp av derivatkontrakt begränsar Bolaget exponeringen mot marknadsrisk. Syftet med att tillåta viss exponering
mot marknadsrisker är att göra verksamheten mer effektiv och
inte att tillåta risktagande i spekulativt syfte.
Ränterisk

Med ränterisk avses risken för förlust (negativ förändring av
ekonomiskt värde) eller en negativ effekt på Bolagets intäkter
till följd av en förändring i ränteläget. Ränterisk uppstår till
följd av att räntebindningstider i tillgångar och skulder inte
överensstämmer. Bolaget tar inga ränteriskpositioner i spekulationssyfte. För att Bolagets uppdrag ska kunna utföras effektivt
med hänsyn till den konservativa risksynen sker ränteriskhanteringen via portföljmatchning. Det innebär att små, temporära, skillnader i räntebindningstid mellan tillgångar och skulder tillåts. I denna risk ryms intjäningsrisker som innebär att
risken för förlust till följd av att intäkter eller kostnader avviker
i förhållande till affärsplan och prognos.
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I tabellen nedan visas räntebindningstider för tillgångar och skulder. Räntebindningstiden för uppsägningsbar ut- och upplåning
avser nästa möjliga uppsägningsdag.
Räntebindningstider
2019

Nominella belopp
0–3 mån

3 mån–1 år

1–5 år

5–10 år

Över 10 år

Utan ränta

Totalt

Tillgångar
Kassa och tillgodohavanden hos
centralbank

811,1

–

–

–

–

–

811,1

Belåningsbara statsskuldförbindelser

14 983,2

2 616,1

–

–

–

–

17 599,3

Utlåning till kreditinstitut

21 935,7

–

–

–

–

–

21 935,7

Obligationer och räntebärande
värdepapper
Utlåning
Derivat placeringar
Derivat utlåning
Övriga tillgångar
Summa tillgångar

1 006,5

2 482,9

4 122,4

–

–

–

7 611,8

223 775,8

26 611,5

119 497,6

34 411,0

2 215,3

–

406 511,2
–

14 041,3

–9 782,9

–4 258,4

–

–

–

171 189,4

–15 376,5

–119 647,4

–34 191,9

–1 973,6

–

–

708,2

–

–

–

–

2 272,3

2 980,5

448 451,2

6 551,1

–285,8

219,1

241,7

2 272,3

457 449,6

Skulder
Skulder till kreditinstitut

3 963,8

–

–

–

–

–

3 963,8

Emitterade värdepapper

39 173,2

88 147,2

268 982,6

49 192,5

1 250,0

–

446 745,5
–13 777,5

Derivat upplåning

378 460,7

–73 768,1

–268 627,6

–48 842,5

–1 000,0

–

Övriga skulder

7 981,4

–

–

–

–

69,1

8 050,5

Efterställda skulder

1 000,1

–

–

–

–

–

1 000,1

Eget kapital
Summa skulder och eget kapital
Skillnad mellan tillgångar och skulder

–

–

–

–

–

7 994,7

7 994,7

430 579,2

14 379,1

355,0

350,0

250,0

8 063,8

453 977,1

17 872,0

–7 828,0

–640,8

–130,9

–8,3

–5 791,5

3 472,5

0–3 mån

3 mån–1 år

1–5 år

Över 10 år

Utan ränta

Totalt

36 095,0

2 103,1

875,0

–

–

–

39 073,1

1 870,7

–

–

–

–

–

1 870,7

Räntebindningstider
2018

Nominella belopp
5–10 år

Tillgångar
Belåningsbara statsskuldförbindelser
Utlåning till kreditinstitut
Obligationer och räntebärande
värdepapper
Utlåning
Derivat placeringar
Derivat utlåning
Övriga tillgångar
Summa tillgångar

1 676,9

5 149,8

579,0

–

–

–

7 405,7

212 683,4

17 165,8

100 476,7

21 179,4

2 440,8

–

353 946,1
85,7

8 971,9

–6 666,2

–2 220,0

–

–

–

134 700,9

–13 072,6

–98 136,7

–21 292,5

–2 199,1

–

–

1 320,1

–

–

–

–

288,9

1 609,0

397 318,9

4 679,9

1 574,0

–113,1

241,7

288,9

403 990,3

Skulder
Skulder till kreditinstitut

576,9

–

–

–

–

–

576,9

Emitterade värdepapper

53 767,8

53 748,7

271 161,1

20 720,9

1 250,0

–

400 648,5
–11 001,6

Derivat upplåning

312 079,4

–34 141,0

–267 219,1

–20 720,9

–1 000,0

–

Övriga skulder

4 551,8

–

–

–

–

70,0

4 621,8

Efterställda skulder

1 000,1

–

–

–

–

–

1 000,1

Eget kapital
Summa skulder och eget kapital
Skillnad mellan tillgångar och skulder

–

–

–

–

–

8 248,6

8 248,6

371 976,0

19 607,7

3 942,0

–

250,0

8 318,6

404 094,3

25 342,9

–14 927,8

–2 368,0

–113,1

–8,3

–8 029,7

–104,0

Känslighetsanalys på ekonomiskt värde

Risken (exponeringen) i portföljen ska enligt fastställd styrelselimit inte överstiga 30 (30) mnkr vid en procentenhets parallellförskjutning av avkastningskurvan. Dock tillåts ränterisken att
under högst fem på varandra följande affärsdagar motsvara en
exponering på maximalt 50 (50) mnkr.
Vid årsskiftet uppgick exponeringen (i hela portföljen) till
–14,1 (9,3) mnkr vid en procentenhets parallellförskjutning
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(uppåt) av avkastningskurvan. En exponering med positivt
värde innebär en positiv resultateffekt om räntan stiger och en
negativ resultateffekt om räntan sjunker, till följd av att värdet
på tillgångar och skulder förändras.
Om endast affärer värderade till verkligt värde beaktas,
skulle resultatet förändras med 232,2 (231,3) mnkr vid en procentenhets parallellförskjutning (uppåt) av samtliga marknadsräntor.
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Känslighetsanalys på Bolagets räntenetto

Effekten på Bolagets räntenetto analyseras utifrån två scenarier: en parallellförskjutning uppåt om 100 baspunkter och en
parallellförskjutning nedåt om 50 baspunkter. Med tanke på de
generellt sett mycket låga marknadsräntorna görs scenarierna
asymmetriska; räntan ändrades mindre i scenariot där räntan
sjunker ytterligare.
Bolaget har en god matchning av kassaflöden mellan tillgångar och skulder. Enda undantaget är tillgångar som finansieras av det egna kapitalet vilket saknar kassaflöden. Intjäningen från dessa tillgångar som finansieras av eget kapital
kommer därför att öka om marknadsräntorna stiger samt på
motsvarande sätt minska om marknadsräntorna sjunker.
Om samtliga marknadsräntor ökade med 100 baspunkter vid
årsskiftet skulle räntenettot på ett års sikt öka med 182 (229)
mnkr, under förutsättning att balansräkningens storlek och
sammansättning inte ändras, och på motsvarande sätt om samtliga marknadsräntor vid årsskiftet sjönk med 50 baspunkter
skulle räntenettot efter ett år ha minskat med 115 (115) mnkr.
Kapitalbehov för ränterisk

Kapitalbehovet för ränterisk i pelare 2 har beräknats utifrån
Finansinspektionens modell för Ränterisk i bankboken.
Modellen beräknar förändringen i värdet på Bolagets netto
tillgångar givet ett antal förändringsscenarier för nollkupongskurvan. Förändringsscenarierna består dels av parallellförskjutningar uppåt och nedåt där storleken på förskjutningen
baseras på historiska marknadsdata, dels av fyra stycken
kurvlutningsförändringar där räntekurvan ökar eller minskar
på korta eller långa löptider.

Som ett av de tio största instituten i Sverige beräknar Kommun
invest kapitalbehovet enligt den avancerade ansatsen, där kassa
flöden grupperas per affärsdag.
Kapitalbehov i pelare 2 för ränterisk är upptaget till 67,4
(45,0) mnkr.
Valutarisk

Med valutarisk avses risken för en negativ effekt på Bolagets
intäkter till följd av valutakursrörelser. Valutarisk uppstår om
tillgångar och skulder i en specifik valuta i balansräkningen
storleksmässigt inte överensstämmer. Bolaget säkrar alla kända
framtida flöden med derivat. Dock uppkommer en valutarisk
löpande av de räntenetton som genereras från avkastning på
placeringar i utländska valutor. Denna risk begränsas genom
att kontinuerligt växla sådan avkastning till svenska kronor.
Maximal tillåten exponering är motsvarande 5 mnkr i respektive valuta.
Kapitalbehov för valutarisk

Bolagets exponering mot valutarisk är så låg att det inte längre
föreligger ett lagstadgat kapitalkrav.
Kapitalbehov i pelare 2 beräknas genom att exponeringen
multipliceras med rörelserna i valutakurserna under året.
Under år 2019 rörde sig valutakurserna SEK/EUR och SEK/USD
med upp till 6 (6) procent per månad. En valutakursförändring
på 6 (6) procent, på en exponering på 5 mnkr, skulle innebära
ett kapitalbehov på 0,3 (0,3) mnkr per månad. På årsbasis motsvarar detta följaktligen ett kapitalbehov på 3,6 (3,6) mnkr.

Tillgångar och skulder fördelat per valuta

2019

Redovisade värden

SEK

EUR

USD

JPY

AUD

Övriga
valutor

Verkligt
värde
justering

Totalt

Tillgångar
Kassa och tillgodohavanden hos
centralbank

811,1

–

–

–

–

–

–

811,1

Belåningsbara statsskuldförbindelser

15 209,1

–

2 474,6

–

–

–

2,6

17 686,3

Utlåning till kreditinstitut

21 115,7

31,3

788,7

0,0

0,0

0,0

–

21 935,7

29,9

7 722,6

Obligationer och räntebärande
värdepapper

1 578,2

–

6 114,5

–

–

–

Utlåning

406 912,4

–

–

–

–

–

Derivat

–122 417,3

816,8

119 888,4

3 058,8

3 293,1

4 317,6

3 009,6

11 967,0

484,4

–

2 496,1

–

–

–

–

2 980,5

323 693,6

848,1

131 762,3

3 058,8

3 293,1

4 317,6

Övriga tillgångar
Summa tillgångar

1 305,7 408 218,1

4 347,8 471 321,3

Skulder
Skulder till kreditinstitut

3 435,2

587,7

–

–

–

–

4,8

4 027,7

Emitterade värdepapper

264 972,9

261,3

159 157,0

7 378,8

4 134,2

8 523,8

2 335,0

446 763,0
3 484,5

43 266,3

–0,6

–32 300,7

–4 320,0

–841,1

–4 206,2

1 886,8

Övriga skulder

Derivat skuld

3 145,2

–

4 906,1

–

–

0,0

–

8 051,3

Efterställda skulder

1 000,1

–

–

–

–

–

–

1 000,1

121,2

7 994,7

Eget kapital
Summa skulder och eget kapital
Skillnad tillgångar och skulder
Effekt (före skatt) av en 10 procents
ökning av valutakurs i SEK gentemot
utländsk valuta

7 873,5

–

–

–

–

–

323 693,2

848,4

131 762,4

3 058,8

3 293,1

4 317,6

0,4

–0,3

–0,1

0,0

0,0

0,0

–

0,0

0,0

–

0,0

0,0
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Tillgångar och skulder fördelat per valuta

2018

Redovisade värden

SEK

EUR

USD

JPY

AUD

Övriga
valutor

Verkligt
värde
justering

Totalt

Tillgångar
Belåningsbara statsskuldförbindelser
Utlåning till kreditinstitut
Obligationer och räntebärande
värdepapper

36 225,2

–

3 020,6

–

–

–

–15,5

39 230,3

735,1

92,2

1 043,4

–

0,0

0,0

–

1 870,7

1 092,3

523,9

5 861,8

–

–

–

–20,2

7 457,8

Utlåning

354 372,8

–

–

–

–

–

1 337,2

355 710,0

Derivat

–116 089,6

1 012,2

117 814,2

1 438,7

954,7

4 215,6

1 987,4

11 333,2

437,5

0,1

1 170,9

0,3

–

0,2

–

1 609,0

276 773,3

1 628,4

128 910,9

1 439,0

954,7

4 215,8

3 288,9

417 211,0

Skulder till kreditinstitut

0,3

576,2

–

0,3

–

0,2

7,0

584,0

Emitterade värdepapper

221 264,5

410,4

141 468,2

11 280,9

4 109,0

18 898,9

–635,0

396 796,9

44 571,0

641,9

–15 176,0

–9 842,2

–3 154,3

–14 683,3

3 602,5

5 959,6

2 001,1

0,1

2 620,6

–

–

–

–

4 621,8
1 000,1

Övriga tillgångar
Summa tillgångar
Skulder

Derivat skuld
Övriga skulder
Efterställda skulder

1 000,1

–

–

–

–

–

–

Eget kapital

7 934,2

–

–

–

–

–

314,4

8 248,6

276 771,2

1 628,6

128 912,8

1 439,0

954,7

4 215,8

3 288,9

417 211,0

2,1

–0,2

–1,9

–

0,0

0,0

–

0,0

–0,2

–

0,0

0,0

Summa skulder och eget kapital
Skillnad tillgångar och skulder
Effekt (före skatt) av en 10 procents
ökning av valutakurs i SEK gentemot
utländsk valuta

Kreditmarknadsrisk

Med kreditmarknadsrisk avses risken för förlust eller en negativ effekt på Bolagets intäkter till följd av förändringar i basiseller kreditspreadar. Kreditmarknadsrisk uppstår primärt till
följd av obalanser i löptid mellan tillgångar och skulder värderade till verkligt värde. Kreditmarknadsrisk delas vidare in i
kreditspreadrisk på tillgångar, kreditspreadrisk på skulder,
kreditspreadrisk på derivat (CVA-risk) samt basisswaprisk.
Bolaget begränsar kreditmarknadsrisken genom god löptidsmatchning mellan tillgångar (utlåning och placeringar)
och skulder (upplåning och eget kapital). Nedan visas Bolagets
känslighet för generella förändringar i marknadens kredit
spreadar motsvarande en basispunkts parallellförskjutning
(uppåt).
Känslighet kreditmarknadsrisk

2019

Placeringar, verkligt värde option

–1,8

–1,1

–26,7

–23,8

Upplåning

25,3

26,0

Totalt

–3,2

1,1

Utlåning

2018

Kapitalbehov för kreditmarknadsrisk

Ett totalt kapitalbehov i pelare 2 för kreditmarknadsrisk
(exklusive kreditspreadrisk derivat) beräknas för ett antal scenarier. Det största kapitalbehovet som beräknats för ett enskilt
huvudscenario kommer sedan utgöra Bolagets kapitalbehov för
kreditmarknadsrisk. De huvudscenarier som ligger till grund
för kapitalbehovsberäkningen är antingen teoretiska eller
framtagna utifrån faktiska marknadsförändringar för utvalda
tidsperioder.
De historiska scenarierna ska fånga perioder då rörelserna
på de kreditmarknader där Bolaget har affärstransaktioner var
som störst. De historiska scenarierna inkluderar även scenarier
där kredit- och basisswaprörelser med hjälp av matematiska
modeller simuleras, med en viss sannolikhetsnivå, utifrån
marknadsdata från olika valda tidsperioder.
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–

–

–

–

De teoretiska scenarierna är framtagna med utgångspunkt från
de kreditmarknadsrisker som förknippas med och kan uppstå
utifrån Bolagets affärsmodell. Dessa scenarier inkluderas för
att säkerställa att kapitalbehovet täcker alla risker som kan
uppkomma med Bolagets affärsmodell då de historiska scenarierna inte nödvändigtvis behöver täcka alla varianter av scenarier som kan uppkomma.
Vid beräkning per 2019-12-31 uppgick totalt kapitalbehov
för kreditmarknadsrisk till 1 766,4 (1 530,0) mnkr.
Övrig prisrisk

Med övrig prisrisk avses risken för att en ändring i prisläget
för underliggande tillgångar och index, till exempel aktier eller
aktieindex leder till en förlust eller en negativ effekt på Bolagets
intäkter. Bolaget använder sig av derivat för att säkra prisrisken
med avseende på underliggande tillgångar och index. Detta
gör att ingen övrig prisrisk kvarstår.
Avvecklingsrisk

Med avvecklingsrisk avses risken att en motpart i en transaktion i räntebärande instrument eller utländsk valuta, före
avräkning, inte kan fullfölja sina åtaganden och att Bolaget
får ökade kostnader för att ingå en ersättningsaffär. Bolagets
process för hantering av motpartsrisker omfattar även hantering av avvecklingsrisker. Bolaget ska arbeta proaktivt för att
undvika förluster till följd av avvecklingsrisker.
Affärsrisk och strategisk risk

Affärsrisk är risken för minskade intäkter eller ökade kostnader till följd av att faktorer i den externa affärsmiljön (till
exempel marknadsförhållanden, kundbeteende, teknologisk
utveckling) har en negativ påverkan på volymer och marginaler.
Alla avdelningar i Bolaget arbetar löpande med omvärlds
bevakning inom sina respektive områden.
Strategisk risk är den långsiktiga risken för förlust på grund
av felaktiga och missriktade strategiska val och affärsbeslut,
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felaktigt genomförande av beslut, felaktig implementering av
beslut eller brist på lyhördhet avseende förändringar i samhället, regelsystem eller finansbranschen och/eller den kommunala
sektorn. Bolaget har en process för att utveckla strategiska mål
som styrelsen fastställer. Strategiska risker minimeras genom
att strategiska beslut fattas på väl underbyggd analys och att
beslut av strategisk art ofta fattas av styrelsen.

Diversifierad upplåning

Bolaget har inte avsatt något kapitalkrav för affärsrisk och
strategisk risk. Däremot utvärderas dessa risker som en del
av Bolagets stresstester i kapitalplaneringsbufferten.

Kommuninvests likviditetshantering präglas av en restriktiv
syn på likviditetsrisk. Bolaget har en diversifierad upplåning
med tillgång till flera olika kapitalmarknader. Detta för att
säkerställa att upplåningen ger förutsättningar för att möta
nyutlåning, omsättningar och upplåningsförfall även vid försvårade marknadsförhållanden. Strategisk upplåning sker i
Bolagets svenska obligationsprogram, benchmarkupplåning
i USD inom EMTN-programmet (Euro Medium Term Note),
ECP-programmet (Euro-Commercial Paper) samt i den japanska marknaden. I sådana program upprätthåller Bolaget en
kontinuerlig marknadsnärvaro.

Likviditets- och finansieringsrisk

God matchning mellan tillgångar och skulder

Kapitalkrav för affärsrisk och strategisk risk

Med likviditetsrisk avses risken att inte kunna infria sina betalningsförpliktelser vid förfallotidpunkten.
Den korta likviditetsrisken motsvarar risker i den dagliga
likviditetshanteringen där oförutsedda händelser skulle kunna
göra att Bolaget får svårt att uppfylla sina förpliktelser. Denna
risk begränsas genom att hålla en likviditetsreserv med höglikvida tillgångar. Den korta likviditetsrisken begränsas ytterligare genom att Bolaget är fullvärdig medlem i Riksbankens
betalningssystem, RIX, genom vilket Bolaget bland annat kan
låna mot säkerhet.
Den strukturella likviditetsrisken (finansieringsrisk) motsvarar risken att Bolaget inte i förväg har finansierat sina långsiktiga åtaganden. Denna risk begränsas dels genom tillgång
till diversifierad upplåning, dels genom god löptidsmatchning
mellan tillgångar och skulder.
Bolagets metod för att hantera den strukturella likviditetsrisken (god löptidsmatchning) är en förändring från föregående
period, då Bolaget i regel eftersträvade längre löptid på skulder
än på tillgångar.

Likviditetsrisker uppstår då tillgångar och skulder har olika
löptider. För att minimera denna risk eftersträvar Bolaget en
god matchning mellan tillgångar (utlåning och placeringar) och
skulder (upplåning och eget kapital). Målet är att tillgångar
och skulder med löptider över ett år ska matchas och att avvikelser över tid är noll. I grafen nedan åskådliggörs balansräkningens förfalloprofil, vilken visar på god matchning mellan
tillgångar och skulder.
Den genomsnittliga löptiden i Bolagets utestående upplåning uppgick vid årets slut till 2,5 (2,3) år om tidigast möjliga
uppsägningsdatum används vid beräkningen. Vid uppsägningsbar upplåning har placeraren rätt att under vissa förutsättningar i förtid begära återbetalning av utlånade medel.
Den genomsnittliga löptiden för Bolagets tillgångar uppgick
vid årets slut till 2,4 (2,3) år, varav den genomsnittliga kapitalbindningen i Bolagets utlåningsportfölj var 2,6 (2,6) år och
kapitalbindningen i likviditetsreserven var 0,2 (0,2) år.
Förfalloprofil balansräkning
2019-12-31
Mdkr

Total upplåning per instrumenttyp
2019 (2018)

500

Svenskt Obligationsprogram
52 (49) %

Tillgångar

400

Skulder+E

Benchmark-upplåning,
övriga valutor 31 (35) %

300

Gröna obligationer 8 (5) %

200

Private Placement 2 (4) %

100

Euro-commercial paper 4 (3) %
Uridashi 2 (3) %
Bankloan 0 (0) %

20
20
20 0101
2
20 0-0
20 1-3
1
20 04
20 -02
-0
20 720 02
20 1021 01
-0
20 1-0
21 1
20 1222 31
20 1223 31
20 -1224 31
20 -12
25 -31
20 -1226 30
20 1227 30
20 1228 30
20 122 30
> 9-1
20 229 29
-12
-2
9

0

Svenskt certifikat-program 1 (1) %

Tillgångar

Total upplåning per valuta
2019 (2018)

SEK 60 (56) %
USD 36 (36) %
AUD 1 (2) %

Skulder + Eget Kapital

Förfalloprofil balansräkning
2018-12-31
Mdkr
500

Tillgångar

Övriga valutor 2 (3) %

400

Skulder+E

GBP 0 (2) %

300
200
100
0

19
20 01-0
19
1
20 -01
19 -3
-0 1
20 419 02
-0
20 7-0
19 2
20 -1020 01
20 0120 01
20 12-3
21 1
20 1222 31
20 1223 31
20 -12
24 -31
20 1225 30
20 -1226 30
20 1227 30
-12
20
2 30
> 8-1
20 228 29
-12
-2
9

-100

20

JPY 2 (1) %

Tillgångar

Skulder + Eget Kapital
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Löptidsanalys

I löptidsanalysen nedan visas odiskonterade kassaflöden, inklusive amorteringar och räntebetalningar,
utifrån återstående avtalade förfallotidpunkter. Samtliga flöden är omräknade med avistakurs till svenska kronor.
Kontraktsenliga ej diskonterade kassaflöden
2019

På
anfordran

0–3 mån

3 mån–1 år

1–5 år

> 5 år

Saknar
löptid

Totalt

Redovisat
värde

Tillgångar
Kassa och tillgodohavanden hos
centralbank

811,1

–

–

–

–

–

811,1

811,1

Belåningsbara statsskuldförbindelser

–

15 022,3

2 680,6

–

–

–

17 702,9

17 686,3

Utlåning till kreditinstitut

–

21 935,7

–

–

–

–

21 935,7

21 935,7

Obligationer och räntebärande
värdepapper

–

1 065,5

2 590,3

4 194,6

–

–

7 850,4

7 722,6

Utlåning

–

38 392,9

73 564,4

255 131,8

48 107,5

–

415 196,6

408 218,1
11 967,0

Derivat

–

2 115,6

7 861,1

9 866,1

476,2

–

20 319,0

Övriga tillgångar

–

2 980,5

–

–

–

–

2 980,5

2 980,5

811,1

81 512,5

86 696,4

269 192,5

48 583,7

–

486 796,2

471 321,3

Summa tillgångar
Skulder
Skulder till kreditinstitut

–

3 435,3

–0,1

586,7

–

–

4 021,9

4 027,7

Emitterade värdepapper

–

31 199,4

93 683,1

279 805,6

51 440,6

–

456 128,7

446 763,0
3 484,5

Derivat skuld

–

799,7

449,4

2 078,7

236,7

–

3 564,5

Övriga skulder

–

8 050,5

–

–

–

–

8 050,5

8 050,5

Efterställda skulder

–

4,5

14,3

85,2

1 456,2

–

1 560,2

1 000,1

Eget kapital

–

–

–

–

–

7 994,6

7 994,6

7 994,6

Summa skulder och eget kapital

–

43 489,4

94 146,7

282 556,2

53 133,5

7 994,6

481 320,4

471 320,5

Total skillnad

811,1

38 023,1

–7 450,3

–13 363,7

–4 549,8

–7 994,6

5 475,8

0,8

Utställda lånelöften

976,5

–

–

–

–

–

976,5

–

–

–1 026,5

–521,2

347,3

1 259,3

–

58,9

–

Saknar
löptid

Totalt

Redovisat
värde

Beviljad, ej utbetald utlåning¹

Kontraktsenliga ej diskonterade kassaflöden
På
anfordran

0–3 mån

3 mån–1 år

1–5 år

Belåningsbara statsskuldförbindelser

–

36 227,8

2 148,8

907,9

–

–

39 284,5

39 230,3

Utlåning till kreditinstitut

–

1 870,7

–

–

–

–

1 870,7

1 870,7

2018

> 5 år

Tillgångar

Obligationer och räntebärande
värdepapper

–

1 734,5

5 234,9

605,8

–

–

7 575,2

7 457,8

Utlåning

–

37 761,1

45 995,6

247 541,6

31 160,8

–

362 459,1

355 710,0
11 333,2

Derivat

–

8 877,9

6 020,7

10 143,8

82,0

–

25 124,4

Övriga tillgångar

–

1 609,0

–

–

–

–

1 609,0

1 609,0

Summa tillgångar

–

88 081,0

59 400,0

259 199,1

31 242,8

–

437 922,9

417 211,0

Skulder
Skulder till kreditinstitut

–

0,9

0,3

581,6

–

–

582,8

584,0

Emitterade värdepapper

–

46 167,1

64 109,7

283 435,2

22 723,3

–

416 435,3

396 796,9

Derivat skuld

–

1 103,7

1 389,3

1 315,8

–137,1

–

3 671,7

5 959,6

Övriga skulder

–

4 621,8

–

–

–

–

4 621,8

4 621,8
1 000,1

Efterställda skulder

–

3,8

12,3

93,8

1 625,1

–

1 735,0

Eget kapital

–

–

–

–

–

8 248,6

8 248,6

8 248,6

Summa skulder och eget kapital

–

51 897,3

65 511,6

285 426,4

24 211,3

8 248,6

435 295,2

417 211,0

Total skillnad

–

36 183,7

–6 111,6

–26 227,3

7 031,5

–8 248,6

2 627,7

–

Utställda lånelöften
Beviljad, ej utbetald utlåning¹

1 213,5

–

–

–

–

–

1 213,5

–

–

–1 992,0

20,7

1 373,8

680,2

–

82,6

–

1) Negativt belopp avser utflöde och positivt belopp avser inflöde.
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Likviditetsreserv

För att säkerställa god likviditetsberedskap även under perioder av stress (t.ex. försvårade finansieringsmöjligheter på kapitalmarknaderna) har Bolaget en likviditetsreserv. Likviditets
reserven definieras som Bolagets innehav i värdepapper,
placeringsrepor samt banktillgodohavanden. Banktillgodo
havanden avser placeringar som saknar underliggande värdepapper. Bolagets direkta innehav i egna värdepapper samt
värdepapper ställda som säkerhet exkluderas från reserven.
Storleken på likviditetsreserven styrs utifrån principen att
tillräcklig volym ska hållas för att Bolagets likviditetsbehov ska
kunna mötas även under perioder med stor oro på de finansiella
marknaderna.
Vidare ska Bolagets likviditetsreserv bestå av tillgångar
med god kreditkvalitet samt hög omsättnings- och repobarhet.
Placeringar får endast ske i likvida räntebärande värdepapper samt banktillgodohavanden som har senior status vid en
obeståndssituation. Placeringar får innehålla implicita eller
explicita nollräntegolv men inga andra strukturer.
Likviditetsmått

Likviditetstäckningsgraden, Liquidity Coverage Ratio (LCR),
mäter förhållandet mellan höglikvida tillgångar och netto
kassautflödet under en trettiodagarsperiod, i stressat läge. En
likviditetstäckningsgrad på 100 procent säkerställer alltså,
på kort sikt, att Bolagets likviditetsreserv består av tillräckligt

med höglikvida tillgångar för att i ett stressat läge möta nettokassautflödet under de kommande 30 dagarna.
Kommuninvest mäter och övervakar LCR på daglig basis.
Dels på total nivå, dels för signifikanta valutor, dvs. inom varje
separat valuta där Bolaget har upplåning som uppgår till 5 procent eller mer av total upplåning, vilka är SEK och USD.
Enligt styrelselimit får inte LCR-kvoten underskrida 110
procent. Detta krav omfattar alla valutor sammanräknade
samt separat i valutorna EUR och USD, givet att respektive
valuta är en så kallad signifikant valuta. För SEK har styrelsen
fastställt en limit på 85 procent.
Den höga andelen statsobligationer och andra likvida tillgångar i Bolagets likviditetsreserv gör att likviditetstäckningsgraden med god marginal överstiger myndigheternas krav.
Bolagets LCR enligt CRR-regelverket var per den 31 december
2019 totalt 416,5 (247,5) procent samt 824,8 (327,1) procent i
USD och 713,0 (331,3) procent i SEK (se tabell nedan).
När det gäller mått som avser den strukturella likviditets
risken mäter och övervakar Bolaget den stabila nettofinansieringskvoten (Net Stable Funding Ratio), dvs. förhållandet mellan tillgänglig stabil finansiering och bolagets behov av stabil
finansiering. År 2018 infördes en lagstadgad kvot på 100 procent och Bolaget har sedan år 2016 en styrelselimit som innebär att NSFR-kvoten inte får underskrida 110 procent. Vid årsskiftet var NSFR-kvoten 139,4 (143,2) procent.

2019
Likviditetstäckningsgrad, Liquidity Coverage Ratio (LCR)
enligt CRR-regelverket

2018

Totalt

USD

Extremt höglikvida tillgångar (Nivå 1) exkl.
säkerställda obligationer

25 245,7

Extremt höglikvida säkerställda obligationer (Nivå 1)

15 444,5
–

Höglikvida tillgångar (Nivå 2)

SEK

Totalt

USD

SEK

917,9

16 680,9

45 238,3

993,5

35 820,8

–

15 444,5

–

–

–

–

–

–

–

–

Likviditetsbuffert , mnkr

40 690,2

917,9

32 125,4

45 238,3

993,5

35 820,8

Kassautflöden, mnkr

17 918,3

445,2

11 505,7

21 461,6

1 215,1

12 742,0

Kassainflöden1, mnkr

8 148,3

333,9

7 000,0

3 183,0

911,3

1 929,9

Nettokassautflöde, mnkr

9 770,0

111,3

4 505,7

18 278,6

303,8

10 812,1

416,5

824,8

713,0

247,5

327,1

331,3

Likviditetstäckningskvot (%)

1) Vid beräkning av nettokassautflöde får kassainflöden endast medräknas med högst 75 procent av kassautflöden.

Operativ risk

Med operativ risk avses risken för förluster till följd av att
interna processer och rutiner är felaktiga eller inte ändamålsenliga, mänskliga fel, felaktiga system eller externa händelser
inklusive legala risker. Operativ risk är del av Bolagets verksamhet och kan inte helt undvikas, elimineras eller transfereras
till annan part. Däremot kan Kommuninvest genom en god
styrning och kontroll minska sannolikheten för dess inträffande och reducera de konsekvenser som kan uppstå till följd av
operativ risk.

Riskhantering inom Kommuninvest utgörs av en enhetlig
mätning och rapportering av operativa risker. En analys av
risknivån i all verksamhet genomförs regelbundet och rapporteras till styrelse, VD och företagsledning. Enheten operativ
risk inom Risk- och kontrollavdelningen har det övergripande
ansvaret för de metoder och rutiner som används vid mätning,
identifiering, kontroll, bedömning, analys, värdering samt
rapportering av operativa risker. Arbetet med att hantera
operativ risk bedrivs utifrån Kommuninvests riskaptit och de
väsentliga processerna för verksamheten.

Riskhantering

Metoder för att identifiera, hantera och analysera operativa r isker

Operativ risk finns i hela verksamheten och kan aldrig helt
undvikas. Riskhantering och analys sker löpande. Självutvärdering, incidenthantering, godkännandeprocess vid förändring
samt beredskaps- och kontinuitetsplanering är metoder som
används för att identifiera, hantera och analysera operativ risk.
Riskerna reduceras genom god styrning och kontroll och
därmed hålls den operativa risken på en kontrollerad och
acceptabel nivå.

Riskindikatorer

Riskindikatorer är ett mått på effekter av styrning och kontroll
inom Bolaget, som löpande ska följas upp och analyseras för att
ge indikationer för verksamheten om dess risker ökat. Uppföljning av dessa indikatorer är tänkt att ge verksamheten kunskap
om riskläget inom Kommuninvest förändrats.
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Självutvärdering

Kontinuitetshantering

Operativa risker kan uppstå inom alla olika delar av Bolagets
verksamhet. De operativa riskerna har det gemensamt att deras
storlek endast i liten utsträckning påverkas av externa faktorer,
såsom förändringar av marknadskurser eller kreditvärdigheten
hos olika kunder eller motparter. Operativa risker uppstår i
stället genom brister i Kommuninvests egen verksamhet och/
eller organisation. Mot bakgrund av detta ansvarar VD gemensamt med samtliga avdelningschefer för att årligen genomföra
minst en årlig självutvärdering av de operativa nettoriskerna i
Bolagets produkter, tjänster, funktioner, processer och IT-system. Resultatet av självutvärderingen rapporteras årligen till
styrelse, VD och företagsledning.

Organisationen ska arbeta med krisförebyggande arbete. Detta
sker i verksamheten under ledning av respektive avdelningschef. Som stöd ska riktlinjer i form av säkerhetsinstruktioner,
planer för kontinuitetshantering och säkerhetsrutiner finnas.
För att säkerställa att kontinuitetshanteringen har en samordnande, uppföljande och rapporterande funktion i Bolaget
har VD tillsatt en Krisgrupp. Minst årligen ska styrelsen informeras gällande resultat från tester av beredskaps-, kontinuitetsoch återställningsplaner.

Stresstester

Stresstester är ett verktyg för att tillse att Kommuninvest håller
ett framåtblickande perspektiv inom sin riskhantering och
kapitalplanering. Stresstest är ett samlingsnamn för olika
typer av utvärderingar som Bolaget genomför i verksamheten,
erfarenhetsbaserade eller hypotetiska, i syfte att kvantifiera
risker och att mäta Bolagets förmåga att hantera situationer
av extraordinär karaktär. Stresstest ska genomföras med hjälp
av scenarioanalyser eller känslighetsanalyser.
Incidenthantering

En inträffad händelse som ska rapporteras definieras som en
händelse som avviker från det förväntade. Händelser som ska
rapporteras är materialiserade risker, det vill säga händelser i
omvärlden eller inom Kommuninvest som innebär, eller skulle
kunna innebära, en negativ påverkan på Bolagets verksamhet,
tillgångar eller anseende.
Kommuninvest ska på ett organiserat och strukturerat sätt
spåra händelser som ska rapporteras (incidenter), vilket ska
grunda sig på Bolagets fastställda instruktion för rapportering
av sådana händelser. Händelser som avviker från det förväntade ska så långt det är möjligt rapporteras och hanteras inom
det verksamhetsområde eller den process där risken uppstår.
Respektive verksamhetschef ansvarar för att anställda rapporterar sådana händelser och att åtgärder vidtas för att hantera händelserna.
Process för godkännande av nya produkter, tjänster,
marknader, valutor, IT-system samt organisationsoch verksamhetsförändringar (NPAP)

Kapitalkrav för operativ risk

Kommuninvest använder basmetoden för att fastställa kapitalkravet för operativ risk. Metoden beräknar kapitalkravet
– utifrån 15 procent av de tre senaste årens rörelseintäkter.
Kommuninvests kapitalkrav i pelare 1 för operativa risker
uppgår till 151,5 (152,7) mnkr.
Ryktesrisk

Ryktesrisk är risken för inkomstbortfall från potentiella och
existerande kunder om dessa förlorar tilltron till Bolaget på
grund av negativ publicitet eller rykten om Bolaget eller allmänt om den kommunala sektorn. Ryktesrisk är också risken
för ökad upplåningskostnad om potentiella eller existerande
investerare förlorar tilltron till Bolaget på grund av negativ
publicitet eller rykten om Bolaget eller allmänt om den kommunala sektorn. Bolaget arbetar förebyggande med mediabevakning och har medarbetare som har fördjupad kunskap inom
området för att förebygga och möta eventuella rykten om
Bolaget.
Residualrisk

Residualrisk är risken för att etablerade tekniker avseende riskmätning och riskreducering som Bolaget använder sig av visar
sig mindre effektiva än vad som förväntas. Bolaget använder
medvetet relativt enkla metoder och tekniker för att mäta risk,
kapitalbehov och riskaptit för att minska risken för fel. Bolaget
genomför såväl framåtblickande som tillbakablickande analyser
av samtliga risktyper. I den interna kapitalutvärderingen
tas negativa scenarier upp för att säkerställa att påverkan på
Bolaget inte är större än förväntat.
Kapitaltäckning Koncernen

Kommuninvests Godkännandeprocess ska initieras då det i
Bolagets verksamhet uppstår eller identifieras ett behov av en
ny eller väsentlig förändring i befintlig produkt, tjänst, marknad, valuta, process, eller IT-system. Processen ska även initieras i samband med större förändringar i företagets verksamhet
eller organisation. Syftet med processen är att identifiera och
hantera riskerna som kan uppstå i samband med förändring.
Skriftligt underlag till beslut om godkännande ska tas fram
i enlighet med mallar för verksamhetsstyrning av initiativtagaren som driver frågan. Underlaget ska framarbetas i dialog med
Bolagets samtliga berörda funktioner.

Kapitaltäckningen beräknas sedan 1 januari 2014 enligt CRR1.
De kapitalbuffertar som ska införas enligt CRD IV2 kräver
först implementering i svensk lagstiftning vilket har skett
genom Lag (2014:966) om kapitalbuffertar. För Koncernen är
det enbart kapitalkonserveringsbufferten på 2,5 procent samt
den kontracykliska bufferten som är gällande, vars storlek
baseras på kreditexponeringarnas geografiska tillhörighet.
Per 2019-12-31 uppgick det kontracykliska buffertkravet till
2,0 procent. Koncernen omfattas inte av kravet på systemriskbuffert och Bolaget har inte heller identifierats som ett systemviktigt institut. Koncernen uppfyller buffertkraven med god
marginal.
1) Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om
tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning
(EU) nr 648/2012.
2) Europaparlamentets och Rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörig
het att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värde
pappersföretag om ändring av direktiv 2002/87/EG och med upphävande av direktiv
2006/48/EG och 2006/49/EG.
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Kapitalbas

Kapitalinstrument1
Ej utdelade vinstmedel2
Ackumulerat annat totalresultat
och andra reserver

2019

2018

7 000,0

6 889,9

618,2

628,6

21,1

Kärnprimärkapital före lagstiftnings
justeringar

12,0

7 639,3

7 530,5

–183,2

–177,5

Internt bedömt kapitalbehov

2019

2018

Kapitalkrav, pelare 2
Kreditrisk
Marknadsrisker
Övrig risk1
Totalt internt bedömt kapitalbehov

165,0

133,5

1 869,8

1 578,6

525,3

801,7

2 560,1

2 513,8

1) Utgörs av kapitalbehov för risk för alltför låg bruttosoliditetsgrad.

Ytterligare värdejusteringar3
Sammanlagda lagstiftningsjusteringar
av kärnprimärkapital

–183,2

–177,5

Summa kärnprimärkapital

7 456,1

7 353,0

Primärkapitaltillskott

–

–

7 456,1

7 353,0

Förlagslån4

–

200,0

Summa supplementärt kapital

–

200,0

7 456,1

7 553,0

Summa primärkapital

Totalt kapital

1)Finansinspektionen har 2018-05-14 lämnat tillstånd att klassificera inbetalda medlems
insatser till Kommuninvest ekonomisk förening som kärnprimärkapitalinstrument för
konsoliderad situation, utan att aktier har köpts i Kommuninvest i Sverige AB. För att få
använda medlemsinsatser som kärnprimärkapital var Kommuninvest ekonomisk fören
ing tidigare tvungna att köpa aktier i Kommuninvest i Sverige AB och därefter ansöka
hos Finansinspektionen om att få använda aktiekapitalet som kärnprimärkapital.
2) Avdrag har skett om årets resultat om 353,8 (718,1) samt föreslagen utdelning till med
lemmarna som överstiger årets resultat om 1,6 (–).
3) Avdrag beräknad enligt EBA:s tekniska standard avseende försiktig värdering. Syftet
är att justera för värderingsosäkerhet avseende positioner värderade och redovisade
till verkligt värde.
4) 3 0-årigt förlagslån med 3 månaders rörlig ränta knuten till Stibor. Förlagslånet har
varit giltigt som supplementärt kapital enligt CRR enligt övergångsreglerna. Fr.o.m.
2019-01-01 är förlagslånet ej längre giltigt som supplementärkapital enligt övergångs
reglerna.

Riskexponeringsbelopp och
minimikapitalbelopp

2019

2018

Riskexpo
nering

Kapitalkrav

Riskexpo
nering

Kapitalkrav

Kapitalkrav för
kreditrisker
(schablonmetoden)

2 692,9

215,4

734,6

58,8

varav exponeringar
mot institut

955,6

76,4

665,7

53,3

varav exponeringar
mot företag

Kapitalkrav, pelare 1

79,4

6,4

68,9

5,5

varav exponeringar i form
av säkerställda
obligationer

1 657,9

132,6

–

–

Operativa risker,
basmetoden

1 893,8

151,5

1 909,2

152,7

–

–

–

–

1 230,3

98,4

1 273,4

101,9

Marknadsrisker
Kreditvärdighetsjustering
Totalt riskexponerings
belopp och minimi
kapitalbelopp

Kommuninvests kapitalplanering syftar till att verksamheten
skall vara fullgott kapitaliserad för att möta såväl aktuella som
kommande regelkrav. För mer information om Kommuninvests
interna kapitalutvärdering och kapitalplan, se sidorna 36–37.

Totalt kapitalbaskrav

Kapitalkrav enligt Pelare 1
Buffertkrav enligt Pelare 1

2019

2019

2018

2018

465,3

8,0%

313,4

8,0%

263,6

4,5%

134,7

3,4%

Kapitalbehov enligt Pelare 2

2 560,1

44,0%

2 513,8

64,2%

Totalt bedömt kapitalbaskrav

3 289,0

56,5%

2 961,9

75,6%

Information som skall lämnas enligt kommissionens genom
förandeförordning nr 1423/2013 av den 20 december 2013 om
tekniska standarder för genomförande med avseende på de
upplysningskrav om kapitalbas som gäller för institut enligt
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013
samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om
årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag, FFFS
2008:25, se Kommuninvests webbplats.
Bruttosoliditet Koncernen

Bruttosoliditetsgraden definieras som relationen mellan primärkapitalet och de totala exponeringarna i tillgångar och åtaganden. Vad gäller utlåningsportföljen och likviditetsreserven
är exponeringen det redovisade värdet. För derivattillgångar
beräknas exponeringen genom att summera exponeringarna i
enskilda nettningsavtal med derivatmotparter. Till denna
exponering läggs den möjliga framtida exponeringen beräknad
enligt en schablon (marknadsvärderingsmetoden) som är fastställd i CRR, EU:s kapitalkravsförordning. Även åtaganden
utanför balansräkningen åsätts ett exponeringsbelopp. Exponeringsbeloppet beräknas utifrån sannolikheten för att åtagandet kommer att tas i anspråk. För Kommuninvest berör detta
utställda lånelöften samt beviljade ej utbetalda lån.

Balansomslutning

Kapitaltäckningsrelationer

465,3

3 917,2

313,4

2019

2018

Kärnprimärkapitalrelation

128,2 %

187,7 %

Primärkapitalrelation

128,2 %

187,7 %

Total kapitalrelation

128,2 %

192,8 %

Buffertkrav

2019

2018

Kapitalkonserveringsbuffert

2,5%

2,5 %

Kontracyklisk buffert

2,0%

1,0 %

Summa buffertkrav

4,5%

3,5 %

120,2%

179,7 %

Kärnprimärkapital tillgängligt
att användas som buffert

2018

417 211,0

Avgår tillgångsbelopp som dragits av för
att fastställa kärnprimärkapital
Avgår derivat enligt balansräkningen

5 817,0

2019

471 321,3
–183,2

–177,5

–11 967,0

–11 333,2

9 363,3

15 747,8

28,4

–

Tillkommer derivatexponering
Tillkommer möjlig riskförändring
repotransaktioner
Tillkommer åtaganden utanför
balansräkningen
Total exponering

1 297,7

1 678,9

469 860,5

423 127,0

7 456,1

7 353,0

1,59%

1,74 %

Primärkapital, beräknad med
övergångsregler, se avsnitt Kapitaltäckning
Bruttosoliditet

Kommuninvest har en kapitalplan avseende bruttosoliditet för
att uppnå det framtida lagstadgade kravet, se sidan 37.
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Omvärldsbevakning
End of IBOR

De absolut viktigaste referensräntorna för Kommuninvest i
dagsläget är Stibor 3m och USD Libor 3m. Till följd av att euro
har godkänts som en strategisk upplåningsmarknad så kommer
även Euribor och dess potentiella ersättare att få en ökande
betydelse för Bolaget.
Sedan den 17 oktober 2018 ingår den svenska referens
räntan Stibor i EU:s förteckning över kritiska referensvärden,
den s.k. Benchmarkförordningen. Anpassning av Stibor för
att efterleva Benchmarkförordningen fortlöper och en ansökan om tillstånd ska skickas till Finansinspektionen senast den
31 december 2021.
Arbetet med att ta fram alternativ till Stibor har startat sent
i förhållande till andra valutor. I december 2018 bildades, på
initiativ av Svenska Bankföreningen, en arbetsgrupp med uppdrag att under fjärde kvartalet 2019 lämna en rekommendation
om referensräntor som kan utgöra komplement och/eller alternativ till Stibor. Detta arbete har dock tagit längre tid än planerat
och Bankföreningen förväntas offentliggöra sina rekommendationer under första kvartalet 2020. Deltagare i arbetsgruppen
är representanter från de banker som idag deltar i framtagandet av Stibor. Det är därmed oklart i skrivande stund om den
alternativa referensräntan ska ersätta eller existera vid sidan av
Stibor.
I USA tillsattes redan 2014 på initiativ av Federal Reserve
en kommitté, Alternative Reference Rates Committee (ARRC)
i syfte att hitta en referensränta som kan ersätta Libor. I juni
2017 valdes Secured Overnight Financing Rate (SOFR) som
alternativ till Libor, en ränta som är helt baserad på faktiska
transaktioner i repomarknaden. SOFR publiceras sedan början
av april 2018 och det finns redan en marknad för swappar och
futures.
Bolaget har tillsatt en grupp kopplad till upphörandet av
kritiska referensräntor. Syftet med gruppen är att utvärdera
vilka åtgärder som behöver göras inför upphörandet eller en
förändring av systemkritiska referensräntor. På kort sikt behöver
utfasningen av USD Libor och bytet till den nya referensräntan
Secured Overnight Financing Rate (SOFR) hanteras då nästan
hälften av Bolagets upplåning idag sker i USD med tillhörande
ränte- och valutaswappar som refererar till Libor 3m. För detta
krävs bland annat att säkerställa att Bolagets affärssystem är
anpassat till att hantera SOFR-kopplade kontrakt.
Storbritannien lämnade EU den 1 februari 2020. Inför utträdet
enades parterna dock om en övergångsperiod till och med den
31 december 2020 som innebär att de gamla reglerna kommer
fortsätta att gälla medan man förhandlar om nya avtal. Därmed flyttas risken för ett avtalslöst utträde framåt.
För Kommuninvest består denna risk i att brittiska finansiella institut inte kan agera som derivatmotparter vid ett
avtalslöst utträde. Detta skulle kunna medföra högre koncentrationsrisker och sämre priser i derivattransaktioner. Denna
risk har Bolaget hanterat genom att godkänna nya motparter
inom EU och med dessa förhandla om nya ISDA-avtal.
En annan risk för Kommuninvest har varit att inte längre
kunna cleara derivat som omfattas av clearingsskyldighet
under EMIR, eftersom Bolaget, genom HSBC och SEB, använder
brittiska London Clearing House Limited (LCH). I syfte att förhindra risken för avbrott när det gäller clearing av derivat har
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Not 3

Räntenetto

Koncernen
Ränteintäkter

Ränteintäkter enligt effektivräntemetoden
varav utlåning
varav räntebärande värdepapper
Övriga ränteintäkter
Summa
Varav: ränteintäkt från finansiella poster
ej värderade till verkligt värde via
resultaträkningen

2019

2018

1 198,9

494,0

1 102,6

456,4

96,3

37,6

24,6

11,3

1 223,5

505,3

692,6

231,1

–241,0

436,7

Räntekostnader

Räntekostnader enligt effektivräntemetoden
varav skulder till kreditinstitut
varav emitterade värdepapper
varav utlåning, negativ utlåningsränta

–2,7

–15,3

–230,4

681,0

–7,9

–229,0

Övriga rörelsekostnader

–171,5

–69,5

Summa

–412,5

367,2

–1 149,4

–549,9

811,0

872,5

Varav: räntekostnad från finansiella poster
ej värderade till verkligt värde via
resultaträkningen
Summa räntenetto

Kommuninvest anser att samtliga intäkter och kostnader är
hänförliga till det land där Koncernens bolag har sitt säte,
Sverige. I denna not redovisas intäkter som positivt och kostnader som negativt. För mer information om periodens räntenetto
se Kommentarer till resultaträkningen på sidan 49.
Kommuninvest ekonomisk förening

Brexit

78

den europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten
(Esma) beslutat att LCH ska tillåtas att tillhandahålla sina
tjänster som clearinghus inom EU, även efter ett avtalslöst
Brexit. Bolaget har dessutom hanterat denna risk genom att
godkänna ytterligare ett clearinghus, Eurex Clearing AG i
Tyskland.
Kommuninvests bedömning är att Storbritanniens utträde
ur EU inte kommer att ha någon väsentlig påverkan på Kommuninvests resultat, ställning, upplysningar, kapitalkrav,
kapitalbas eller stora exponeringar.

Räntekostnader

2019

Skulder till kreditinstitut

–0,1

–0,2

–16,3

–12,7

Räntekostnader Förlagslån
Övriga

2018

–

0,0

Summa

–16,4

–12,9

Summa räntenetto

–16,4

–12,9

I denna not redovisas intäkter som positivt och kostnader som negativt.
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Not 4

Not 6

Provisionskostnader

Koncernen

Koncernen
2019

2018

Betalningsförmedlingsprovisioner

7,4

4,9

Värdepappersprovisioner

3,6

3,1

Övriga provisioner
Summa

Not 5

Övriga rörelseintäkter

0,3

0,2

11,3

8,2

Nettoresultat av finansiella transaktioner

Koncernen
Realiserat resultat
varav räntebärande värdepapper
varav andra finansiella instrument
Orealiserade marknadsvärdesförändringar
Valutakursförändringar
Summa

2019

2018

–7,1

–2,5

–

–1,2

–7,1

–1,3

–193,9

164,4

–0,5

–0,5

–201,5

161,4

Kommuninvest anser att samtliga intäkter och kostnader är hänförliga till det land där Koncernens bolag har sitt säte, Sverige.
Nettovinst/nettoförlust uppdelat per
värderingskategori

Finansiella tillgångar värderade till verkligt
värde via resultaträkningen

2019

2018

–519,6

–106,2

varav obligatorisk

–344,9

412,9

varav verkligt värde option

–174,7

–519,1

3,3

0,5

Finansiella tillgångar värderade till upplupet
anskaffningsvärde
Finansiella skulder värderade till verkligt
värde via resultaträkningen
varav handel
varav verkligt värde option

358,4

244,9

3 872,8

–1 727,1

–3 514,4

1 972,0

Förändring i verkligt värde på derivat som är
säkringsinstrument i en säkring av verkligt
värde

–790,8

–362,5

Förändring i verkligt värde på derivat som är
säkringsinstrument i en säkring av verkligt
värde, portfölj

0,7

–

747,7

385,2

Förändring i verkligt värde på säkrad post
med avseende på den säkrade risken i
säkring av verkligt värde
Förändring i verkligt värde på säkrad post
med avseende på den säkrade risken i
säkring av verkligt värde, portfölj

–0,7

–

Valutakursförändringar

–0,5

–0,5

–201,5

161,4

–

–

Summa

2019

2018

Realisationsvinst vid avyttring
av materiella tillgångar

0,1

–

Intäkter från avtal med kunder

6,6

5,8

Övriga rörelseintäkter

2,3

1,8

Summa

9,0

7,6

Samtliga intäkter från avtal med kunder avser intäkter från en
finansförvaltningstjänst, KI Finans, som erbjuds medlemmar
i Kommuninvest ekonomisk förening. Tjänsten innebär att
kunderna själva kan skapa en översikt av sina finansiella positioner. Samtliga intäkter härrör från en kundkategori vilken
består av kommuner eller regioner som är medlemmar i
Kommuninvest ekonomisk förening och alla kunder verkar
på samma geografiska marknad, Sverige.
Samtliga avtal behandlas på portföljnivå, ger kund rätt till
åtkomst till en tjänst och prestationsåtagandet uppfylls över tid
under perioden som tjänsten tillhandahålls. Alla avtal sträcker
sig över ett kalenderår och faktureras normalt inom det räkenskapsåret. Det sker ingen justering av betydande finansieringskomponent då betalningsvillkor, fakturering och tillgång till
tjänst sker inom ett räkenskapsår. Intäkten redovisas inom
räkenskapsåret i takt med att prestationsåtagandet uppfylls.
Avtalens transaktionspris är fast och utan justeringar för rörliga ersättningar, skyldigheter eller förmåner kopplade till avtal
eller andra bedömningsposter. Transaktionspriset fastställs
utifrån Kommuninvests prislista och utgår från kundkoncernens externa låneskuld. Avtalsutgifter för systemet KI Finans
är aktiverat som immateriell tillgång och redovisas under
IAS 38 Immateriella tillgångar och löpande utgifter hänförliga
till KI Finans kostnadsförs i enlighet med IFRS 15 punkt 96.
Det finns inte specifika utgifter kopplade till avtalen som
betalas av kund.
Kommuninvest anser att samtliga intäkter är hänförliga till
det land där Koncernens bolag har sitt säte, Sverige.

Resultat (netto)
Nettoresultat på finansiella tillgångar som
redovisats i övrigt totalresultat

Kommuninvest har inga tillgångar eller skulder som redovisas i övrigt totalresultat.
Kommuninvest tar inte upp någon egen kreditrisk i de finansiella rapporterna, se not 29.

Nettoresultat för finansiella tillgångar värderade till upplupet
anskaffningsvärde uppgår till 3,3 (0,5) mnkr. I beloppet ingår
ränteskillnadsersättning om 3,3 (0,6) mnkr, vilket avser förtidsstängd utlåning. Stängning har i samtliga fall skett på
kunds initiativ. Under året har inga finansiella tillgångar sålts.
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Not 7

Allmänna administrationskostnader

Koncernen
Anges i tkr

2019

2018

Löner och arvoden

77 339

73 924

Sociala avgifter

Personalkostnader

41 733

40 960

varav arbetsgivaravgifter och löneskuld
arbetsgivaravgift

24 131

23 473

varav pensionskostnader

13 907

14 081

3 695

3 406

varav särskild löneskatt på pensionskostnader
Inhyrd personal

3 164

2 507

Utbildningskostnader

3 946

3 425

Övriga personalkostnader
Summa personalkostnader

3 473

3 179

129 655

123 995

Övriga allmänna administrationskostnader

Resekostnader

5 567

5 159

IT-kostnader

20 437

19 257

Konsultarvoden

22 953

20 067

Ratingkostnader

1 781

1 118

Marknadsdata

9 484

9 079

695

2 543

Fastighetskostnader

1 342

1 529

Årsredovisnings- och delårsrapport

1 077

1 110

27 434

69 052

Hyror och andra lokalkostnader

Resolutionsavgift
Övriga kostnader

26 444

20 662

Summa övriga allmänna administrationskostnader

117 214

149 576

Summa

246 869

273 571

Kommuninvest ekonomisk förening
2019

2018

2 555

2 486

Övriga kostnader

16 233

15 041

Summa

18 788

17 527

Löner och arvoden inkl. sociala avgifter

Ersättningspolicy Kommuninvest i Sverige AB

Bolaget har en ersättningspolicy av vilken framgår att Kommuninvest inte tillämpar rörlig ersättning. Ingen rörlig ersättning har heller utgått till anställda inom Kommuninvest för år
2019. Inga engångsersättningar i samband med nyanställningar
har beviljats, inte heller avgångsvederlag till styrelseledamöter,
verkställande direktör eller andra ledande befattningshavare.
Inga enskilda medarbetare erhåller ersättning motsvarande
1 miljon EUR eller mer per räkenskapsår.
Anges i tkr

2019

550

550

Kurt Eliasson

300

300

Lars Heikensten

300

300

Erik Langby

300

300

Anna von Knorring

300

300

Johan Törngren

300

300

Kristina Sundin Jonsson

300

200

Anna Sandborgh, avgått april 2018

–

100

Åsa Zetterberg, avgått april 2018

–

100

Ulrika Gonzalez Hedqvist, arbetstagarrepresentant, avgått december 2019

–

–

Mattias Bokenblom, arbetstagarrepresentant, nyvald mars 2019
Summa

80

2018

Ellen Bramness Arvidsson

–

–

2 350

2 450

Kommuninvest ekonomisk förening, org. nr. 716453-2074

Ersättning till ledande befattningshavare
i Kommuninvest i Sverige AB

Ersättning till verkställande direktör har beslutats av styrelsen.
För år 2019 erhöll verkställande direktör 3 114 (3 129) tkr i
grundlön. Ingen rörlig ersättning utbetalades. Pensionskostnad
för verkställande direktör uppgick till 971 (1 057) tkr och är
täckt genom försäkring. Vid uppsägning från Bolagets sida
utgår lön under uppsägningstiden som är 6 månader samt
avgångsvederlag om 18 månader reducerat med belopp motsvarande ny inkomst om nytt arbete erhålls.
Ersättning till vice verkställande direktör har beslutats av
styrelsen. För år 2019 erhöll vice verkställande direktör 2 119
(2 105) tkr i grundlön. Ingen rörlig ersättning utbetalades.
Pensionskostnad för vice verkställande direktör uppgick till
679 (602) tkr och är täckt genom försäkring. Vid uppsägning
från Bolagets sida utgår lön under uppsägningstiden som är
6 månader samt avgångsvederlag om 18 månader reducerat
med belopp motsvarande ny inkomst om nytt arbete erhålls.
Ersättningsinformation avseende andra ledande befattningshavare inkluderar ersättning som har erhållits under
perioden i verkställande ledningen. Vid årsskiftet uppgick
andra ledande befattningshavare i bolagsledningen till totalt
5 (5) personer varav 2 (2) kvinnor och 3 (3) män.
Ersättning till andra ledande befattningshavare i bolags
ledningen har beslutats av styrelsen. Den sammanlagda ersättningen till andra ledande befattningshavare som ingick i verkställande ledning under år 2019 uppgick till 5 845 (5 546) tkr.
Pensionskostnaderna är täckta genom försäkring.
Enligt den arbetsordning för styrelsen som fastställdes
under år 2019 ansvarar styrelsens ordförande för att det utförs
en oberoende granskning av Bolagets ersättningspolicy och
ersättningssystem; att bereda styrelsens beslut om dels ersättning till den verkställande ledningen, dels ersättning till
anställda som har det övergripande ansvaret för någon av Bolagets kontrollfunktioner; samt om åtgärder för att följa upp til�lämpningen av Bolagets ersättningspolicy.
Ersättning till styrelsen i Kommuninvest ekonomisk förening

Styrelsen bestod i slutet av året av 15 (15) ledamöter varav 7 (8)
kvinnor och 15 (15) suppleanter varav 7 (5) kvinnor. Vid årsstämman omvaldes Göran Färm som ordförande och Linda
Frohm som vice ordförande i styrelsen för Kommuninvest ekonomisk förening. Vid stämman lämnade 5 (1) ledamöter och
4 (0) suppleanter styrelsen. Tre tidigare suppleanter och två nya
personer valdes in som ordinarie ledamöter. Sju nya suppleanter valdes in. För mer information om styrelsens sammansättning, se sidan 42.
Stämman beslutade även om förändrade arvoden för föreningsstyrelsen. Bas för arvodet är det månadsarvode för riksdagsledamot som fastställts av Riksdagens arvodesnämnd.
Arvodet för respektive funktion i styrelsen motsvarar en viss
procent av basen. Stämmans beslut innebär att ordförande
erhåller ett fast arvode om 301 (294) tkr samt vice ordförande
ett fast arvode om 201 (196) tkr.
Två av styrelsens ledamöter utgör, tillsammans med ordförande och vice ordförande, Föreningens arbetsutskott och
erhåller därför ett årligt fast arvode om 111 (109) tkr. Beloppen
gäller årligen och inga rörliga ersättningar utgår. Övriga ordinarie ledamöter, 15 stycken, erhåller ett fast arvode om 8,0
(7,8) tkr samt rörligt arvode om 4,7 (4,6) tkr per sammanträde.
Styrelsens suppleanter erhåller ett rörligt arvode om 4,7 (4,6)
tkr per sammanträde. För telefonmöte arvoderas samtliga ledamöter med 2,4 (2,3) tkr i rörlig ersättning.
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Not 7 forts.
Ersättning till styrelsen i Kommuninvest
ekonomisk förening, anges i tkr

2019

2018

Ersättning till styrelsen i Kommuninvest
ekonomisk förening, anges i tkr

Anders Johansson, nyvald april 2019

23,5

–

Anna-Britta Åkerlind

43,2

36,6

Margreth Johnsson, avgått april 2019

2019

Lotta Öhlund, avgått april 2018

2018

–

7,0

30,4

107,7

Ann-Marie Johansson

32,7

27,4

Maria Alfredsson, avgått april 2019

6,8

14,4

Bo Rudolfsson

43,2

36,6

Maria Fälth, nyvald april 2019

18,8

–

Britta Flinkfeldt

45,4

35,2

Maria Liljedahl, nyvald april 2019

43,4

–

4,6

36,6

Martin Kirchberg, nyvald april 2019

32,9

–

Carina Sándor

31,4

35,1

Mohamad Hassan

32,8

13,7

Catharina Fredriksson, nyvald april 2019

28,2

–

Niclas Nilsson

40,7

39,8

Catharina Winberg

37,4

36,6

Niklas Karlsson, avgått april 2019

6,8

39,8

Christina Johansson

37,4

27,5

Peter Hemlin

28,1

27,4

9,2

13,7

Peter Kärnström

37,4

36,6

Pierre Sjöström

89,1

36,6

Camilla Egberth, avgått april 2019

Daniel Edström, avgått april 2019
Elizabeth Peltola, nyvald april 2019
Ewa-May Karlsson
Fredrik Larsson
Gertowe Thörnros, avgått april 2019

14,1

–

110,5

107,7

31,5

44,3

9,2

36,6

299,41

291,91

Hans Lindberg

28,0

18,3

Jeanette Wäppling, nyvald april 2019

32,9

–

Jonas Ransgård

26,7

49,0

Kenneth Handberg, nyvald april 2019

10,5

–

Göran Färm

Lilly Bäcklund
Linda Frohm

36,0

45,7

199,61

194,61

Roger Persson, avgått april 2019

9,2

36,6

Roland Åkesson, avgått april 2019

11,4

35,2

Teddy Nilsson, nyvald april 2019

37,6

–

Therese Borg, avgått april 2019

2,2

16,9

Ulf Olsson

37,4

36,6

Örjan Mossberg

45,4

44,4

1 644,3

1 566,1

Summa

1) B eloppen avser ersättningar under respektive räkenskapsår varpå beloppen inte är
jämförbara med faktiskt beslutat belopp på stämman vilket framgår under avsnitt
Ersättning till styrelsen i Kommuninvest ekonomisk förening.

Löner och ersättningar – Kommuninvest i Sverige AB
Grundlön /
styrelsearvode

Övriga
förmåner

Pensions–
kostnad

Summa

Styrelse

2 350

–

–

2 350

Verkställande direktör

3 114

90

971

4 175

Vice verkställande direktör

2 119

–

679

2 798

2019, anges i tkr

Övriga i bolagsledningen

5 845

17

1 727

7 589

Övriga tjänstemän

61 881

–

10 530

72 411

Summa

75 309

107

13 907

89 323

Grundlön /
styrelsearvode

Övriga
förmåner

Pensions–
kostnad

Summa

Styrelse

2 450

–

–

2 450

Verkställande direktör

3 129

84

1 057

4 270

Vice verkställande direktör

2 105

–

602

2 707

Övriga i bolagsledningen

5 546

18

1 831

7 395

2018, anges i tkr

Övriga tjänstemän

58 751

–

10 591

69 342

Summa

71 981

102

14 081

86 164

Revisionsuppdrag

Koncern
Medelantalet anställda

Medelantalet anställda under året
varav kvinnor

Det finns inga anställda i Föreningen.

2019

2018

101

97

42

41

Vid 2016 års årsstämma i Bolaget utsågs, för perioden intill
slutet av årsstämman 2020, KPMG AB till revisionsbolag, sam
tidigt avgick Ernst & Young AB. Med revisionsuppdrag avses
granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på Kommuninvest i Sverige AB:s
revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som
föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genom
förandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Med begreppet
revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget avses kvalitetsgranskningstjänster, till exempel granskning som utmynnar i
rapport eller intyg som är avsedd även för andra än uppdrags
givaren. Med övriga tjänster avses sådant som inte är hänförligt till någon av ovanstående punkter.
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Not 7 forts.
Koncernen
Arvode och kostnadsersättning till revisorer, tkr,
KPMG AB

2019

2018

Revisionsuppdrag

780

1 010

Revisionsverksamhet
utöver revisionsuppdraget

970

969

Skatterådgivning
Övriga tjänster

–

–

481

323

Kommuninvest ekonomisk förening
Arvode och kostnadsersättning till revisorer, tkr,
KPMG AB

2019

2018

47

70

Revisionsverksamhet
utöver revisionsuppdraget

Revisionsuppdrag

–

–

Skatterådgivning

–

–

433

275

Övriga tjänster

Leasing

Leasing 2019 enligt IFRS16
Den 1 januari 2019 trädde IFRS 16 Leasingavtal i kraft och
ersatte IAS 17 Leasingavtal. Den största skillnaden mellan
redovisningsprinciperna är att under IFRS 16 delas inte leasingavtal upp i finansiella och operationella leasingavtal, istället
redovisas samtliga leasingavtal i balansräkningen som nyttjanderätt och leasingskuld. En annan skillnad är att i resultaträkningen redovisas kostnaderna numera fördelade som en komponent i räntenettot och som en avskrivningskomponent
istället för under administrationskostnader. Leasingavtal där
den underliggande tillgången bedöms vara av lågt värde, kan
som en lättnadsregel redovisas direkt i resultaträkningen.
Leasingavtal som tas upp i balansräkningen avser leasing av
mindre lokaler samt skrivare. Kommuninvest är inte leasegivare.

0,6

Summa

2,5
2019

Räntekostnader leasingskulder

0,0

Avskrivningar

0,4

varav inventarier

0,1

varav byggnader

0,3

Kostad för leasing av tillgångar av lågt värde

0,1

Summa

2,2

Inventarier

Mellan ett år och fem år

6 258

Summa

8 322

För mer information om leasing, se not 31.

Not 8

Övriga rörelsekostnader

Koncernen
2019

2018

Försäkringskostnader

1,4

1,3

Kommunikation och information

6,5

2,8

Övriga rörelsekostnader

0,0

0,4

Summa

7,9

4,5

2019

2018

Not 9

Kreditförluster, netto

Koncernen
Kassa och tillgodohavande hos centralbanker

0,0

–

Belåningsbara statsskuldförbindelser

1,6

–1,7

Utlåning till kreditinstitut
Obligationer och räntebärande värdepapper
Poster utanför balansräkningen
Summa

0,5
0,7

0,2

–0,6

10,7

–21,9

–

0,0

0,1

–0,1

12,6

–24,3

I enlighet med IFRS 9 tar Kommuninvest upp förväntade kreditförluster, Kommuninvest har inte haft några realiserade kreditförluster. År 2019 uppgår kreditförluster till ett positivt belopp
främst till följd av förändringar i kreditrisk. För information
om beräkningsmodell, reserveringar och rörelser av kredit
förluster se not 2.

0,2

Summa

Kommuninvest ekonomisk förening, org. nr. 716453-2074

2 064

2019

Byggnader och mark

2018

Inom ett år

1,7

Övriga leasingkostnader

Nyttjanderätt

82

1,8

Mellan 1 och 5 år

Periodens leasingkostnader

Icke uppsägningsbara operationella leasingavtal
där Kommuninvestkoncernen är leasetagare, tkr

Utlåning

Framtida leasingavgifter

Inom 1 år

Leasing 2018 enligt IAS 17
Under 2018 uppgick kostnaderna för operationella leasingavtal till 5 926 tkr. Framtida leasingbetalningar för icke uppsägningsbara operationella leasingavtal enligt IAS 17 och hur
dessa är fördelade över åren framgår av tabellen nedan.
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Not 10

Skatter

Koncernen
Redovisat i resultaträkningen

Aktuell skattekostnad
Uppskjuten skattekostnad (+)/skatteintäkt (–),
avseende temporära skillnader

2019

2018

3,0

1,4

–0,1

0,0

Justering av skatt hänförlig till tidigare år

0,0

2,3

Totalt redovisad skattekostnad

2,9

3,7

Avstämning av effektiv skatt

Resultat före skatt
Skatt enligt gällande skattesats
Skatteeffekt avdragsgill utdelning
Skatteeffekt utdelning överstigande årets resultat
Ej avdragsgilla kostnader

2019

2019

2018

2018

–

356,7

–

721,8

21,4%

76,3

22,0 %

158,8

–21,3%

–76,1

–21,9 %

–157,9

–

–

–

–

0,7%

2,7

0,1 %

0,5

Skatt hänförlig till tidigare år

0,0%

0,0

0,3 %

2,3

Redovisad effektiv skatt

0,8%

2,9

0,5 %

3,7

2019

2019

2018

2018

–

358,4

–

720,3

Kommuninvest ekonomisk förening
Redovisat i resultaträkningen

2019

2018

Årets skattekostnad

3,0

1,4

Justering av skatt hänförlig till tidigare år

0,0

1,0

Totalt redovisad skattekostnad

3,0

2,4

Avstämning av effektiv skatt

Resultat före skatt
Skatt enligt gällande skattesats
Skatteeffekt avdragsgill utdelning

21,4%

76,7

22,0 %

158,4

–21,2%

–76,1

–21,9 %

–157,9

Ej avdragsgilla kostnader

0,7%

2,3

0,1 %

0,9

Skatt hänförlig till tidigare år

0,0%

0,0

0,1 %

1,0

Redovisad effektiv skatt

0,8%

3,0

0,3 %

2,4
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Not 11

Vinstdisposition

Styrelsen för Kommuninvest ekonomisk förening föreslår att:

2019

Till föreningsstämmans förfogande stående vinstmedel 360,7 mnkr disponeras på följande sätt:
Till medlemmarna utdelas 1,75 % insatsränta på insatskapitalet

121,1

Till medlemmarna utdelas återbäring i proportion till respektive medlems andel av den totala affärsvolymen under år 2019

234,3

Balanseras i ny räkning

5,3

Summa disponerat

360,7

För mer information se sidan 45.

Not 12

Belåningsbara statsskuldförbindelser

Koncernen
2019

2018

Redovisat värde

Redovisat värde

Upplupet
anskaffningsvärde

Verkligt
värde via
resultaträkningen

Summa
redovisat
värde

Verkligt
värde

Upplupet
anskaffningsvärde

Verkligt
värde via
resultaträkningen

Summa
redovisat
värde

Verkligt
värde

13 511,2

1 389,2

–

2 785,9

14 900,4

14 900,9

33 201,6

3 868,2

37 069,8

37 072,4

2 785,9

2 785,9

–

2 160,5

2 160,5

13 511,2

4 175,1

2 160,5

17 686,3

17 686,8

33 201,6

6 028,7

39 230,3

39 232,9

Belåningsbara statsskuldförbindelser
– svenska staten
– utländska stater
Summa
Positiv skillnad till följd av att bokförda
värden överstiger nominella värden

87,0

Negativ skillnad till följd av att bokförda
värden understiger nominella värden
Summa

166,7

–

–9,5

87,0

157,2

Minskningen jämfört med 2018 beror främst på en omfördelning av likviditeten från placeringar i riksbankscertifikat till
repotransaktioner.

84
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Not 13

Utlåning till kreditinstitut

Kommuninvest ekonomisk förening
2019

2018

Utlåning i svensk valuta

11,9

18,7

Summa

11,9

18,7

Not 14

Utlåning

Koncernen
2019

2018

Redovisat värde
Upplupet
anskaffningsvärde

Redovisat värde

Verkligt
värde via
resultaträkningen

Summa
redovisat
värde

Verkligt
värde

Upplupet
anskaffningsvärde

Verkligt
värde via
resultaträkningen

Summa
redovisat
värde

Verkligt
värde

Utlåning
– kommuner och regioner
– bostadsföretag med kommunal borgen
– övriga företag med kommunal borgen
Summa

120 642,9

63 335,4

183 978,3

184 100,0

106 619,6

46 415,0

153 034,6

152 997,1

98 309,6

46 628,6

144 938,2

144 938,9

95 114,9

36 720,3

131 835,2

131 824,3

52 075,3

27 226,3

79 301,6

79 227,2

47 577,4

23 262,8

70 840,2

70 859,5

271 027,8

137 190,3

408 218,1

408 266,1

249 311,9

106 398,1

355 710,0

355 680,9

Summa
redovisat
värde

Verkligt
värde

Med utlåning avses utlåning till kommuner, regioner samt kommun- och regionsägda företag. 

Not 15

Obligationer och andra räntebärande värdepapper

Koncernen
2019

2018

Redovisat värde
Upplupet
anskaffningsvärde

Verkligt
värde via
resultaträkningen

Redovisat värde
Summa
redovisat
värde

Verkligt
värde

Upplupet
anskaffningsvärde

Verkligt
värde via
resultaträkningen

Obligationer och andra räntebärande
värdepapper
– svenska bostadsinstitut

–

–

–

–

–

–

–

–

– övriga utländska emittenter

–

7 722,6

7 722,6

7 722,6

–

7 457,8

7 457,8

7 457,8

Summa

–

7 722,6

7 722,6

7 722,6

–

7 457,8

7 457,8

7 457,8

Positiv skillnad till följd av att bokförda
värden överstiger nominella värden
Negativ skillnad till följd av att bokförda
värden understiger nominella värden
Summa

111,6

70,7

–0,8

–18,6

110,8

52,1
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Not 16

Aktier och andelar i dotterföretag

Kommuninvest ekonomisk förening
Bolag

2019

2018

2018

Antal aktier

Redovisat värde

Antal aktier

Kommuninvest i Sverige AB, 556281-4409

7 100,0

70 999 720

7 100,0

70 999 720

Summa

7 100,0

70 999 720

7 100,0

70 999 720

Not 17

Derivat och säkringsredovisning

Koncernen

Kommuninvests upplåning sker i flera olika valutor och med
både fast och rörlig ränta. Kommuninvest utlåning är enbart
i svenska kronor men till både fast och rörlig ränta. Kommun
invest använder derivatinstrument för att säkra ränte- och
valutarisker som uppstår när Kommuninvests upplånings
och utlånings avtalsmässiga villkor inte överensstämmer.
Med syfte att minska volatiliteten på resultatet och eget
kapital tillämpas säkringsredovisning av verkligt värde för fast
ränteupplåningar och -utlåningar. Säkringen innebär att ett
eller flera derivatkontrakt, benämnda säkringsinstrument, har
ingåtts i syfte att säkra en eller flera marknadsrisker kopplade
till en upplåning eller utlåning. Som säkringsinstrument
används enbart plain-vanilla derivat i form av ränte- och
valutaswappar.
Säkringsrelationer

Kommuninvest använder sig vid säkringsredovisning av två
olika sorters säkringsrelationer, säkring av ränterisk och säkring av ränte- och valutarisk. Från och med 2019 tillämpar
Kommuninvest både transaktionsmatchade säkringar och
säkring på portföljnivå. Tidigare har enbart transaktions
baserade säkringsrelationer tillämpats.
Vid transaktionsmatchad säkring stämmer alltid de kritiska
villkoren, valuta, förfallodag, datum för fasträntebetalningarna samt totalt nominellt belopp, i säkringsinstrumentet och
den säkrade posten. Därmed förväntar sig Kommuninvest att
källor till ineffektivitet under säkringsrelationens löptid enbart
består av värdeförändring på säkringsinstrumentets rörliga ben
samt i förekommande fall förändring i valutabasisspread.
Portföljsäkring görs på viss fastränteutlåning för säkring av
ränterisk baserat på lånens förfallodag. Som säkringsinstrument används ränteswappar med villkor som överensstämmer
med den säkrade posten.
Säkring av ränterisk

Ränterisk uppkommer när Kommuninvest lånar upp respektive
lånar ut pengar till fast ränta. Då upplåning respektive utlåningen ej sker samtidigt säkras dessa affärer med ett eller flera
derivatinstrument. Kommuninvests mål med dessa säkringar
är att minska risken för förändringar gällande upplånings- eller
utlåningstransaktionens verkliga värde orsakat av förändringar i benchmarkräntan. Kommuninvest identifierar denna
benchmarkränterisk som den riskkomponent som säkras inom
upp- respektive utlåningen.
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Vid transaktionsmatchad säkring utgörs den säkrade posten av
en fastränteupplåning eller -utlåning och vid portföljsäkring
utgörs säkrad post av ett säkrat belopp. Säkringsinstrumentet
utgörs av en eller flera ränteswappar. Ränteswapparna ska vara
i samma valuta och med samma förfallodag samt ha totalt
nominellt belopp som den säkrade posten.
Säkring av ränte- och valutarisk

Ränte- och valutarisk uppstår när Kommuninvest lånar upp
pengar i utländsk valuta till fast ränta. Då Kommuninvests
utlåning är i svenska kronor används derivatkontrakt för att
växla dessa pengar till svenska kronor vilket innebär att dessa
upplåningar säkras på transaktionsnivå med ett eller flera derivat.
Kommuninvests mål med dessa säkringar är att minska risken
för förändringar i en upplåningens verkliga värde orsakat av
förändringar i aktuell benchmarkränta samt valutakurs. Kommuninvest identifierar denna benchmarkränte- och valutarisk
som de riskkomponenter som säkras inom upplåningen.
I dessa fall utgörs den säkrade posten av en fastränteupplåning i utländsk valuta. Säkringsinstrumenten utgörs av en eller
flera valutaswappar där säkringen slutar i rörliga SEK-flöden.
Valutaswapparna ska utgå från samma valuta, förfallodag,
datum för fasträntebetalningarna samt totalt nominellt belopp
som den säkrade posten.
Effektivitetstestning

Kommuninvest genomför en prospektiv granskning initialt när
säkringsrelation skall inledas och därefter retrospektiva tester
kvartalsvis. Vid den prospektiva granskningen kontrolleras
att de kritiska villkoren för den säkrade posten och säkrings
instrumentet överensstämmer. Om de kritiska villkoren ej
överensstämmer kommer säkringsredovisning ej att tillämpas.
Säkringsrelationens effektivitet mäts retrospektivt i en
analys som bygger på historiska data för balanser av orealiserat
marknadsvärde för den säkrade posten respektive säkrings
instrumentet. Analysen består av ett regressionstest. Regressionstestet förklarar säkringsrelationen effektiv om en linjär
regression ger en regressionskoefficient mellan –0,8 och –1,25.
Om säkringsrelationen inte förklaras som effektiv bryts rela
tionen, den tidigare säkrade posten redovisas till upplupet
anskaffningsvärde och värdeförändringarna periodiseras över
postens återstående löptid.
Samtliga säkringsrelationer har bedömts som effektiva.
Kommuninvest har inga säkringsrelationer som har avbrutits
i förtid.

Årsredovisning 2019

1321

FINANSIELLA RAPPORTER
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Säkringsinstrument

Tillgångar
verkligt värde

Nominellt belopp
Återstående kontraktsenlig löptid
<1 år

1–5 år

Skulder
verkligt värde

Förändringar
i verkligt värde
som används för
redovisning av
säkringsineffektivitet

Totalt

> 5år

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

239 299,0 82 515,8 389 856,1

297 131,9

1 220,8

2 576,2

–453,3

–491,4

–777,0

–335,8

150,0

–

0,0

–

–

0,7

–

3 370,8

3 708,4

396,0

343,3

–

–97,1

–13,8

–26,7

393 376,9 300 840,3

1 616,8

2 919,5

–453,3

–588,5

–790,1

–362,5

–330,7

–756,5

Derivat i säkringsrelation
Derivat i säkring av
ränterisk

68 041,3

Derivat i säkring av
ränterisk, portfölj

–

150,0

–

981,8

2 389,0

–

Derivat i säkring av
ränte- och valutarisk
Summa

69 023,1 241 838,0 82 515,8

Genomsnittlig ränta

0,24%

0,22%

0,41%

Ränterelaterade

109 235,3

146 289,7

2 657,7

258 182,7 223 441,4

Valutarelaterade

76 367,5

97 204,4

1 130,6

174 702,5

178 731,6

6 481,8

6 481,8

Derivat ej i säkringsrelation

Övriga

23,9

71,3

10 256,5

8 339,1

–2 347,1 –2 969,1

3,3

–353,4 –1 645,5

–

–

8 508,1

69,8

Summa

192 084,6 243 494,1

3 788,3

439 367,0 410 681,1

10 350,2

Totalt

261 107,7 485 332,1 86 304,1

832 743,9 711 521,4

11 967,0 11 333,2 –3 484,5 –5 959,6

Tillgångar
redovisat värde

Säkrade poster

Utlåning i en säkring av
ränterisk

Upplupet belopp för
justering av verkligt
värde, tillgångar

8 413,7 –3 031,2 –5 371,1

Skulder redovisat värde

Förändringar
Upplupet belopp för
i verkligt värde som
justering av verkligt används för redovisning
värde, skulder av säkringsineffektivitet

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

656,5

–

–

–

–

213,0

206,5

116 060,4

85 680,7

869,5

Upplåning i en säkring av
ränterisk

–

–

–

– 258 602,4 202 333,8

657,3

1 169,9

512,6

146,6

Upplåning i en säkring av
ränte- och valutarisk

–

–

–

–

3 252,2

2 947,1

153,4

175,5

22,1

32,1

–

–

–

–

–

–0,7

–

656,5 261 854,6 205 280,9

810,7

1 345,4

747,0

385,2

Säkrad post i en säkring av
ränterisk, portfölj
Summa

150,0

–

–0,7

116 210,4

85 680,7

868,8

Total säkringsineffektivitet

2019

2018

–777,0

–335,8

Upplåning

512,6

146,6

Utlåning

Säkring av ränterisk
Derivat

213,0

206,5

Portfölj

0,0

–

Summa

–51,4

17,3

Säkring av ränte- och valutarisk
Derivat
Upplåning
Summa

–13,8

–26,7

22,1

32,1

8,3

5,4

All ineffektivitet redovisas i nettoresultat av finansiella
transaktioner.

Not 18

Immateriella tillgångar

Koncernen
2019

2018

Anskaffningsvärde
Ingående anskaffningsvärde

34,0

24,3

Årets investeringar

10,1

11,1

Avyttringar och utrangeringar

–

–1,4

Utgående anskaffningsvärde

44,1

34,0

–18,3

–13,4

–4,4

–4,9

Avskrivningar
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Avyttringar och utrangeringar
Utgående avskrivningar
Planenligt restvärde vid periodens slut

–

–

–22,7

–18,3

21,4

15,7

Kommuninvests immateriella tillgångar består av affärssystem.
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Not 19

Not 21

Materiella tillgångar

Koncernen

Koncernen
2019

2018

Inventarier

Ställd marginalsäkerhet

Anskaffningsvärde
Ingående anskaffningsvärde
Årets investeringar
Avyttringar och utrangeringar
Nyttjanderätt leasing
Utgående anskaffningsvärde

Övriga tillgångar
24,2

23,7

4,5

0,5

–0,6

–

0,3

–

28,4

24,2

–19,0

–16,3

–2,4

–2,7

0,5

–

Avskrivningar
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Avyttringar och utrangeringar
Nyttjanderätt leasing
Utgående avskrivningar
Planenligt restvärde vid periodens slut

–0,1

–

–21,0

–19,0

7,4

5,2

Byggnad och mark
Ingående anskaffningsvärde

51,9

51,9

–

–

–

–

Årets investeringar
Avyttringar och utrangeringar
Nyttjanderätt leasing
Utgående anskaffningsvärde

0,9

–

52,8

51,9

–22,1

–20,8

–1,0

–1,3

–

–

Avskrivningar
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Avyttringar och utrangeringar
Nyttjanderätt leasing
Utgående avskrivningar
Planenligt restvärde vid periodens slut

–0,3

–

–23,4

–22,1

29,4

29,8

Taxeringsvärden
Taxeringsvärden på fastigheten Fenix 1
varav mark (i Sverige)

42,4

34,0

15,4

10,2

I inventarier ingår främst IT-utrustning och kontorsinventarier.

Kommuninvest ekonomisk förening

Kundfordringar

2018

1 454,4

18,9

9,4

2 826,5

1 463,8

Kommuninvest började ställa säkerheter för derivat clearade
hos central clearingmotpart under 2016, vilka nettas per motpart och valuta i balansräkningen, se vidare not 30. Under
2017 började Bolaget även ställa kontantsäkerheter för derivat
som ej har clearats hos central motpart för clearing för vilka
kvittningsrätt ej föreligger. Dessa tas därmed upp till fullo
i balansräkningen.

Not 22

Övriga skulder

Koncernen

Övriga skulder
Leasingskuld
Summa

2019

2018

7 981,4

4 551,8

24,0

26,5

0,8

–

8 006,2

4 578,3

Kommuninvest började erhålla säkerheter för derivat clearade
hos central motpart för clearing under 2016, vilka nettas per
motpart och valuta i balansräkningen, se vidare not 30. Under
2017 började Bolaget även erhålla kontantsäkerheter för derivat som ej har clearats hos central motpart för clearing för
vilka kvittningsrätt ej föreligger och därmed tas upp till fullo
i balansräkningen.
Kommuninvest ekonomisk förening
2019

2018

Övriga skulder

0,3

0,5

Skatteskulder

4,4

2,4

Leverantörsskulder

1,4

0,4

Summa

6,1

3,3

2019

2018

Not 23

Avsättningar

2019

2018

393,5

750,6

0,0

0,0

Övriga fordringar

1 003,5

889,2

Summa

1 397,0

1 639,8

Reserveringar gällande åtaganden utanför
balansräkningen

0,1

0,1

Summa

0,1

0,1

I posten ingår reserveringar avseende förväntade kreditför
luster på åtaganden utanför balansräkningen. För mer information om åtaganden utanför balansräkningen se not 27.

Övriga fordringar avser medlemsinsatser som för Föreningens
räkning hanteras av Bolaget och som ännu inte överförts till
Bolaget i form av nytt aktiekapital.
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2019

2 807,6

Koncernen

Fordran på dotterbolag

Årets koncernbidrag

Summa

Erhållen marginalsäkerhet

Anskaffningsvärde

Not 20

Övriga tillgångar
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Not 24

Efterställda skulder

Kommuninvest ekonomisk förening
Redovisat värde

Förlagslån
Summa

Valuta

Nominellt

Räntesats

Förfallodag

2019

2018

SEK

1 000,0

Rörlig

2040-11-30

1 000,1

1 000,1

1 000,1

1 000,1

1 000,0

Vid återbetalning äger Föreningen avräkna det belopp som erfordras för reglering av förfallna motfordringar från Föreningen
respektive fordringar från Föreningens företag. Per bokslutsdatum föreligger inga belopp för återbetalning.

Not 25

Eget kapital

Kommuninvest ekonomisk förening

Kommuninvest ekonomisk förening har i Koncernen klassifi
cerat andelskapital om 7 000,0 (6 889,9) mnkr som eget kapital, varav 23,6 (23,6) mnkr avser överinsats, dvs. den del av
kapitalet som för vissa medlemmar överstiger den stadge
mässigt högsta nivån.
Medlem som utträder eller utesluts ur Föreningen ska återfå
sitt inbetalda och genom insatsemission tillgodoförda insats
kapital. Det är endast vid utträde eller uteslutning som medlem
kan få ut totalt insatt kapital. Utbetalning ska ske sex månader
efter avgången.
Vid eventuell överinsats har medlem dock rätt att begära
återbetalning av hela eller delar av överinsatsen utan att behöva
utträda ur Föreningen. Återbetalning av överinsats kan ske
sex månader efter utgången av det år då uppsägningen sker.

Utbetalning av insatser får dock ske endast i den mån
Föreningens behållna tillgångar enligt den vid tidpunkten för
avgången uppgjorda balansräkningen därtill förslår utan ianspråktagande av reservfond eller uppskrivningsfond och att det
kan ske utan åsidosättande av övriga medlemmars lika rätt.
Därutöver förutsätter en sådan utbetalning att den enligt styrelsens bedömning är möjlig att genomföra utan i något väsentligt avseende negativt påverka kapitaltäckningssituationen
i Föreningens företagsgrupp eller i Föreningens företag eller
medföra liknande brist. Under år 2019 har inga insatser från
Föreningens medlemmar återbetalats.
Vid återbetalning äger Föreningen avräkna det belopp som
erfordras för reglering av förfallna motfordringar från Föreningen respektive fordringar från Föreningens företag.
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Not 26

Eget kapital

Koncernen
Mnkr

Utgående eget kapital 2017-12-31

Andelskapital

Reserver1

Balanserad
vinst eller förlust

Totalt eget
kapital

6 770,6

–0,7

1 619,1

8 389,0

3,8

–11,8

–8,0

3,1

1 607,3

8 381,0

Övergångseffekt IFRS 9
Ingående eget kapital 2018-01-01

6 770,6

Totalresultat
Årets resultat
Årets förändring fond för utvecklingsutgifter

718,1

718,1

8,9

–8,9

–

8,9

709,2

718,1

–969,8

–969,8

Årets totalresultat
Summa totalresultat

–
–

Vinstdisposition enligt föreningsstämmans beslut
Överskottsutdelning i form av återbäring och ränta
Nytt andelskapital under perioden
Insatser inbetalda vid nytt medlemskap

–

Insatser från befintliga medlemmar

119,3

Utgående eget kapital 2018-12-31

6 889,9

12,0

1 346,7

6 889,9

12,0

1 346,7

8 248,6

353,8

353,8

Ingående eget kapital 2019-01-01

119,3
8 248,6

Totalresultat
Årets resultat
Årets förändring fond för utvecklingsutgifter

9,1

Årets totalresultat
Summa totalresultat

–9,1

–

–
–

9,1

–
344,7

353,8

–717,8

–717,8

Vinstdisposition enligt föreningsstämmans beslut
Överskottsutdelning i form av återbäring och ränta
Nytt andelskapital under året
Insatser inbetalda vid nytt medlemskap

12,0

Insatser från befintliga medlemmar

98,1

Utgående eget kapital 2019-12-31

7 000,0

12,0
98,1
21,1

973,6

7 994,7

1) Reserver består av aktiverade egenupparbetade utvecklingskostnader som förts om från balanserad vinst eller förlust, justerat med en proportionell andel av avskrivningen
som förts tillbaka från fonden till fritt eget kapital.
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Not 27

Ställda säkerheter, eventualförpliktelser och åtaganden

Koncernen
Ställda säkerheter

2019

2018

I form av ställda säkerheter för egna
skulder och avsättningar
Deponerat hos Riksbanken
– statspapper

2 297,1

833,9

– statligt relaterade värdepapper

3 448,4

4 666,2

5,3

566,2

Redovisat värde för skulder och avsättningar där pant ställts
uppgick till 5,8 (562,6) mnkr. Värdepapper deponerade hos
Riksbanken är ett krav för att Kommuninvest är medlem
i Riksbankens system för överföring av kontoförda pengar,
RIX, och en förutsättning för kortfristig likviditetshantering
via RIX.

Ställda säkerheter för derivatskulder
– statspapper
Ställd marginalsäkerhet hos central
motpart för clearing
– statspapper
Summa ställda säkerheter
Eventualförpliktelser
Beviljade, ej utbetalda lån
Utställda lånelöften

Not 28

–

1 280,6

5 750,8

7 346,9

Inga

Inga

1 618,8

2 144,4

976,5

1 213,5

Närståenderelationer

Kommuninvest ekonomisk förening har under år 2019 haft närståendetransaktioner med Kommuninvest i Sverige AB.

Närståenderelation, anges i tkr

Kommuninvest i Sverige AB

Försäljning av
varor/tjänster till
År
närstående

Övrigt (ränta)

Fordran på
närstående per
31 december

2019

40

1 109

–

1 396 952

–

2018

153

1 091

–

1 639 816

167

Föreningens närståenderelation till Kommuninvest i Sverige AB
innefattar fordran på dotterbolaget avseende ett koncernbidrag
samt medlemsinsatser, som för Föreningens räkning hanteras

Inköp av varor/
tjänster från
närstående

Skuld till
närstående per
31 december

av Bolaget och som ännu inte överförts till Bolaget i form av
nytt aktiekapital.
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Not 29

Finansiella tillgångar och skulder

Koncernen
Finansiella instrument fördelade på värderingskategori
2019

Upplupet
anskaffningsvärde

Verkligt värde via resultaträkningen
Handel

Obligatorisk

Verkligt värde
option

Derivat som används
i säkringsredovisning

Redovisat
värde

Verkligt
värde

Finansiella tillgångar
Kassa och tillgodohavanden hos
centralbanker

811,1

–

–

–

–

811,1

811,1

Belåningsbara
statsskuldförbindelser

13 511,2

–

–

4 175,1

–

17 686,3

17 686,8

Utlåning till kreditinstitut

21 935,7

–

–

–

–

21 935,7

21 935,7

271 027,8

–

–

137 190,3

Utlåning

– 408 218,1 408 266,1

Obligationer och andra
räntebärande värdepapper

–

–

–

7 722,6

–

7 722,6

7 722,6

Derivat

–

–

10 350,2

–

1 616,8

11 967,0

11 967,0

–

2 823,4

2 823,4

Övriga tillgångar

2 823,4

–

–

–

310 109,2

–

10 350,2

149 088,0

Skulder till kreditinstitut1

3 435,3

–

–

592,4

–

Emitterade värdepapper1

285 715,8

–

–

161 047,2

–

–

3 031,2

–

–

453,3

Summa

1 616,8 471 164,2 471 212,7

Finansiella skulder

Derivat
Värdeförändring på räntesäkrade
poster i portföljsäkring
Efterställda skulder
Övriga skulder
Summa

2018

4 027,7

4 027,7

446 763,0 448 022,5
3 484,5

3 484,5

0,7

–

–

–

–

0,7

0,7

1 000,1

–

–

–

–

1 000,1

1 196,4

–

8 002,1

8 002,1

8 002,1

–

–

–

298 154,0

3 031,2

–

161 639,6

Upplupet
anskaffningsvärde

453,3 463 278,1 464 733,9

Verkligt värde via resultaträkningen
Handel

Obligatorisk

Verkligt värde
option

Derivat som används
i säkringsredovisning

Redovisat
värde

Verkligt
värde

39 232,9

Finansiella tillgångar
Belåningsbara statsskuldförbindelser

33 201,6

–

–

6 028,7

–

39 230,3

1 870,7

–

–

–

–

1 870,7

1 870,7

249 311,9

–

–

106 398,1

–

355 710,0

355 680,9

Obligationer och andra räntebärande
värdepapper

–

–

–

7 457,8

–

7 457,8

7 457,8

Derivat

–

–

8 413,7

–

2 919,5

11 333,2

11 333,2

–

1 460,9

1 460,9

Utlåning till kreditinstitut
Utlåning

Övriga tillgångar

1 460,9

–

–

–

285 845,1

–

8 413,7

119 884,6

Skulder till kreditinstitut1

0,8

–

–

583,2

–

584,0

584,0

Emitterade värdepapper1

240 956,0

–

–

155 840,9

–

396 796,9

397 667,7
5 959,6

Summa

2 919,5 417 062,9 417 036,4

Finansiella skulder

–

5 371,1

–

–

588,5

5 959,6

Efterställda skulder

Derivat

1 000,1

–

–

–

–

1 000,1

1 117,7

Övriga skulder

4 570,5

–

–

–

–

4 570,5

4 570,5

246 527,4

5 371,1

–

156 424,1

Summa

588,5 408 911,1 409 899,5

1) Upplåningens nominella belopp, det vill säga det belopp som ska infrias på förfallodagen, uppgår till 451 880,3 (401 574,2) mnkr.

Det redovisade värdet för utlåningen består dels av utlåning
redovisad till upplupet anskaffningsvärde, utlåning som ingår
i en verkligt värde-säkringsrelation samt utlåning redovisad till
verkligt värde.
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Det redovisade värdet för skulder till kreditinstitut och emitterade värdepapper består dels av skulder redovisade till upplupet
anskaffningsvärde, skulder som ingår i en verkligt värde-
säkringsrelation samt skulder redovisade till verkligt värde.
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Beräkning av verkligt värde
Allmänt

Verkligt värde-beräkningar ska för finansiella instrument
uppdelas enligt följande tre nivåer:
Nivå 1: värdering sker enligt priser noterade på en aktiv
marknad för samma instrument.
Nivå 2: värdering sker utifrån direkt eller indirekt observerbar
marknadsdata som inte inkluderas i nivå 1.
Nivå 3: värdering sker utifrån icke-observerbart marknadsdata, med betydande inslag av egna och externa uppskattningar.
En del av de finansiella instrumenten i Kommuninvests skuldportfölj och likviditetsreserv handlas på en aktiv marknad med
noterade priser enligt nivå 1. För nästintill resterande del av skuldportföljen, likviditetsreserven, all utlåning och derivat som inte
handlas på en aktiv marknad med noterade priser, används
accepterade och väl inarbetade värderingstekniker för att bestämma
verkligt värde baserat på observerbar marknadsinformation
enligt nivå 2. För en liten del av finansiella instrument i Kommun
invests skuldportfölj har indata som inte är observerbara i marknaden eller egna bedömningar väsentlig effekt på värderingen
och dessa instrument klassificeras därigenom i nivå 3.
Utlåning

Verkligt värde har beräknats genom att diskontera förväntade
framtida kassaflöden med en diskonteringsränta satt till swap
räntan justerad med aktuella nyutlåningsmarginaler. Detta innebär att om nyutlåningsmarginalen stiger, blir verkligt värde
lägre på befintlig utlåning och omvänt vid lägre marginal.
Belåningsbara statsskuldförbindelser samt obligationer
och andra räntebärande värdepapper

För värdering av värdepapper används tillgångens noterade
köpkurs. Om handel bedöms ske på en aktiv marknad klassi
ficeras värderingen i nivå 1, för övriga värdepapper i nivå 2.

Upplåning värderas på samma sätt som av marknadsdeltagare
som innehar skulden som tillgång, antingen genom noterade
marknadspriser eller genom en diskontering av förväntade framtida kassaflöden. Diskonteringsräntan har satts till swapräntan
justerad för aktuella upplåningsmarginaler för upplåningens
struktur och marknad genom att använda sekundärmarknadsspreadar på liknande emissioner utgivna av Kommuninvest
eller liknande emittenter. För upplåningar i andra valutor än
SEK, EUR och USD sätts aktuell upplåningsmarginal till upplåningsmarginalen i USD med tillägg för valutabasisspreaden mellan aktuell valuta och USD. Marknadspriser som används för
värderingen är midpriser. Upplåning där handel bedöms ske på
en aktiv marknad klassificeras i nivå 1. Upplåningar som värderas till noterade priser som inte bedöms handlas på en aktiv
marknad, klassificeras i nivå 2. Även upplåningar som värderas
baserat på diskonterade framtida kassaflöden klassificeras
i nivå 2, förutom de upplåningar där förväntade framtida
kassaflöden beror på betydande icke-observerbar marknadsdata, vilka klassificeras i nivå 3. Medlemmarnas borgens
förbindelse påverkar värderingen av upplåningen genom att
borgensförbindelsen beaktas av marknadsaktörer och därigenom påverkar noterade marknadspriser och aktuella upplåningsmarginaler.
Standardiserade derivat i form av FRA-kontrakt kopplade till
IMM- dagar som handlas på en aktiv marknad värderas enligt
nivå 1. Verkligt värde på övriga derivat beräknas genom en

Utlåning till kreditinstitut, övriga tillgångar och övriga skulder

För dessa poster är det redovisade värdet en godtagbar approximation av det verkliga värdet. Utlåning till kreditinstitut
består av bankkonton samt repotransaktioner med en löptid
om maximalt sju dagar. Övriga tillgångar och övriga skulder
består huvudsakligen av ställda/erhållna kontantsäkerheter,
kundfordringar och leverantörsskulder, öppna poster samt
koncerninterna fordringar och skulder.
Väsentliga antaganden och osäkerhetsfaktorer

Skulder till kreditinstitut, emitterade värdepapper samt
efterställda skulder

Derivat

diskontering av förväntade framtida kassaflöden som sker med
midpris i relevant referensränta för den aktuella valutan. I de
fall framtida förväntade kassaflöden beror på betydande icke
observerbara marknadsdata eller inslag av egna bedömningar
klassificeras derivaten i nivå 3, i annat fall klassificeras de i
nivå 2. Samtliga derivat som klassificeras i nivå 3 är transaktionsmatchande swappar till upplåningar som klassificeras i
nivå 3. Diskonteringsräntan har satts till den aktuella noterade
swapräntan i respektive valuta. För valutaswappar har diskonteringsräntan justerats med aktuella basisswapspreadar.
Kreditvärdighetsjustering för derivat, CVA, är marknads
värdet på den förväntade förlusten av motpartsrisker för derivat.
I värderingen tas hänsyn till de riskreducerande åtgärder som
Kommuninvest vidtagit, såsom nettningsavtal (ISDA-avtal)
samt avtal om säkerhetsutbyte (CSA-avtal). Nettningsavtal och
säkerhetsutbyten reducerar den förväntade exponeringen vid
en motparts fallissemang. För den del av Kommuninvests derivatkontrakt som clearas hos central clearingmotpart ställs
dessutom initiala marginalsäkerheter, vilket innebär ännu ett
steg i att reducera motpartsrisken. För dessa derivatkontrakt
beräknas inte CVA. För derivatkontrakt som inte clearas hos
central clearingmotpart beräknas och bokförs CVA.
Skuldvärdesjustering för derivat, DVA, motsvarar den kreditvärdighetsjustering Kommuninvests derivatmotparter har
genom sin exponering mot Kommuninvest. Genom den solidariska borgen och medlemmarnas höga kreditvärdighet utgör
skuldvärdesjusteringen ett immateriellt belopp.

Kommuninvest har använt de värderingstekniker som bäst
bedömts spegla värdet på företagets tillgångar och skulder.
Förändringar i underliggande marknadsdata skulle kunna
innebära förändringar i resultat- och balansräkningen vad
gäller de orealiserade marknadsvärdena. Värderingskurvorna
bestäms även utifrån aktuella upp- och utlåningsmarginaler
där ökade marginaler på utlåning leder till orealiserade förluster då befintliga affärer blir mindre värda. Kommuninvest har
enbart en marginell exponering mot swapräntor och eftersom
Kommuninvest säkrar övriga marknadsrisker är det förändringar i upp- och utlåningsmarginaler, basisswapspreadar,
samt kreditspreadar på innehav i likviditetsreserven som ger
upphov till marknadsvärdesförändringarna.
En höjning av utlåningspriset, i förhållande till swapräntor,
med 10 bp på de fordringar som redovisas till verkligt värde
skulle innebära en förändring i resultatet om –267 (–238)
mnkr. En höjning av upplåningskostnaden, i förhållande till
swapräntor, med 10 bp på de skulder som värderas till verkligt
värde skulle innebära en förändring av resultatet om +253 (+259)
mnkr. En parallellförskjutning av utlånings- och upplåningspriset, i förhållande till swapräntor, uppåt respektive nedåt
med 10 bp skulle innebära en resultatförändring med +/– 14
(+/– 22) mnkr. En förskjutning av värderingskurvan uppåt
respektive nedåt med 10 bp för de finansiella instrument som
värderas enligt nivå 3 skulle innebära en resultatförändring
med +/– 14 (+/– 23) mnkr.
Samtliga förändringar ovan avser 2019-12-31 (jämförelse
talen avser 2018-12-31) och är exklusive skatteeffekt. Påverkan
på eget kapital sker med hänsyn till skatteeffekten.
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Alla marknadsvärdeseffekter är orealiserade och eftersom
Kommuninvest har för avsikt att hålla tillgångarna och skulderna
till förfall innebär detta att dessa värden normalt sett inte realiseras. Undantagsfall är återköp av upplåningar eller utlåningar,
som alltid sker på initiativ av investerare respektive kunder,
vilka leder till att marknadsvärdena realiseras.
Osäkerhet i värderingen på grund av ej observerbar indata

Indata som inte är observerbar i marknaden utgörs av korrelationer mellan marknadsdata samt volatiliteter på löptider längre
än de för vilka observerbar marknadsdata finns att tillgå.
Instrument som påverkas av ej observerbar indata utgörs av
emitterade strukturerade värdepapper med möjlighet till förtidsinlösen och de derivat som på transaktionsnivå säkrar dessa.
Mottagarbenet i ett sådant derivat utgörs alltid av kupongerna
i det emitterade värdepapperet och betalbenet av en interbankränta +/– en fast marginal.
Resultatpåverkan från dessa kontrakt uppkommer när
Kommuninvests upplåningsmarginaler för denna typ av upp
låning förändras. Hur stor förändringen blir beror på den förväntade återstående löptiden i kontrakten, vilken i sin tur beror
på ej observerbar indata. Den resultatpåverkan från ej observerbar
indata som uppkommer kan därför hänföras till hur indatan
påverkar den uppskattade återstående löptiden på kontrakten.
Kommuninvest har beräknat durationen till 1,3 år men uppskattar att ej observerbara indata under rimliga förhållanden
leder till en genomsnittlig duration på den i förtid uppsägningsbara upplåningen i intervallet 1,0 till 2,1 år. Detta skulle ha en
resultatpåverkan i intervallet –0,4 till –0,3 mnkr.
Värdeförändring på grund av förväntad kreditrisk

Genom den solidariska borgen för Kommuninvests upplåning
som medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening l ämnar
anses Kommuninvests egen kreditrisk vara försumbar. En förändring av Kommuninvests egen kreditrisk anses endast uppkomma vid händelser såsom exempelvis en större nedgradering
av Bolagets rating, eller en betydande förändring av medlem-

marnas borgensförbindelse som skulle minska medlemmarnas
kollektiva ansvar för Bolagets åtaganden. Inga sådana händelser
eller förändringar har inträffat varför samtliga variationer i
upplåningsmarginaler och därav uppkomna värdeförändringar
på skulder anses bero på generella förändringar i marknads
priset på kredit- och likviditetsrisk och inte från förändring
i Kommuninvests egen kreditrisk.
Kreditrisken i utlåningen anses vara densamma som
Kommuninvests egen kreditrisk. Ingen del av värdeförändringen
i utlåningen anses därigenom härröra från förändrad kreditrisk.
Tillgångarna i likviditetsreserven är av mycket hög kreditvärdighet. En förändring i kreditrisk som påverkar värderingen
bedöms för dessa inträffa först vid betydande nedgraderingar.
Sådana nedgraderingar har inte inträffat för någon av emittenterna varför inga värdeförändringar i likviditetsreserven anses
härröra från förändrad kreditrisk.
Förändrade värderingsmodeller

Under perioden har Kommuninvest infört bokföring av kreditvärdighetsjustering för derivat, CVA, för derivat som inte är
clearade hos central clearingmotpart. Tidigare beaktades
garantiavtal från medlemmarna avseende motpartsexponeringar, vilket efter en ny bedömning inte längre anses vara ett
karaktärsdrag som beaktas vid värdering av derivaten. Inkludering av denna justering anses bättre avspegla verkligt värde.
Förändringen påverkar det totala värdet av derivatportföljen
med –5,0 mnkr per 31 december 2019.
Godkännande av värderingsmodeller

Värderingsmodeller som används fastställs av CFO och redo
visas för Bolagets ALCO, Asset and Liability Committee, samt
styrelsen. Ekonomiavdelningen är ansvarig för värderingsprocessen inklusive värderingsmodellerna. Avdelningen Risk och
Kontroll är ansvarig för att säkerställa en oberoende kontroll
av kvaliteten i värderingsmodeller och marknadsdata som
används vid värderingen.

Finansiella instrument redovisade till verkligt värde i balansräkningen
2019

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Summa

2 667,6

1 507,5

–

4 175,1

–

137 190,3

–

137 190,3

Finansiella tillgångar
Belåningsbara statsskuldförbindelser
Utlåning
Obligationer och andra räntebärande värdepapper

5 065,2

2 657,4

–

7 722,6

Derivat

–

11 782,2

184,8

11 967,0

Summa

7 732,8

153 137,4

184,8

161 055,0

Finansiella skulder
Skulder till kreditinstitut

–

592,4

–

592,4

Emitterade värdepapper

101 897,5

52 418,2

6 731,5

161 047,2

Derivat

–

2 995,5

489,0

3 484,5

Summa

101 897,5

56 006,1

7 220,5

165 124,1

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

2 542,4

3 486,3

–

6 028,7

–

106 398,1

–

106 398,1

2018

Summa

Finansiella tillgångar
Belåningsbara statsskuldförbindelser
Utlåning
Obligationer och andra räntebärande värdepapper

2 389,1

5 068,7

–

7 457,8

Derivat

0,0

11 204,2

129,0

11 333,2

Summa

4 931,5

126 157,3

129,0

131 217,8

Finansiella skulder

94

Skulder till kreditinstitut

–

583,2

–

583,2

Emitterade värdepapper

89 764,9

58 209,7

7 866,3

155 840,9

Derivat

–

4 168,1

1 791,5

5 959,6

Summa

89 764,9

62 961,0

9 657,8

162 383,7
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Överföring mellan nivåer på instrument redovisade till verkligt värde i balansräkningen
Redovisat värde
2019-12-31

Redovisat värde
2018-12-31

Tillgångar
Till nivå 1 från nivå 2

–

–

Till nivå 2 från nivå 1

–

7 797,5

Skulder
Till nivå 1 från nivå 2

–

–

Till nivå 2 från nivå 1

35 348,8

40 186,9

Kommuninvest ser löpande över kriterierna för nivåindelning
av finansiella tillgångar och skulder som värderas till verkligt
värde. Rörelserna är hänförliga variation i de indikatorer
Kommuninvest använder för gränsdragning mellan nivå 1
och nivå 2 för obligationer.

Indikatorerna visar antalet observationer och deras
standardavvikelse för obligationspriser samt specifikt antal
exekverbara prisnoteringar. Överföringarna anses ha skett
2019-12-31 respektive 2018-12-31 för föregående period.

Verkligt värde på finansiella instrument ej redovisade till verkligt värde i balansräkningen

2019

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Summa
verkligt värde

Redovisat
värde

Finansiella tillgångar
Kassa och tillgodohavanden hos
centralbanker

–

811,1

–

811,1

811,1

Belåningsbara statsskuldförbindelser

–

13 511,7

–

13 511,7

13 511,2

Utlåning till kreditinstitut

–

21 935,7

–

21 935,7

21 935,7

Utlåning

–

271 075,8

–

271 075,8

271 027,8

Övriga tillgångar

–

2 823,4

–

2 823,4

2 823,4

Summa

–

310 157,7

–

310 157,7

310 109,2

Finansiella skulder
Skulder till kreditinstitut

–

3 435,3

–

3 435,3

3 435,3

Emitterade värdepapper

–

286 975,3

–

286 975,3

285 715,8

Värdeförändring på räntesäkrade poster i
portföljsäkring

–

0,7

–

0,7

0,7

Efterställda skulder

–

1 196,4

–

1 196,4

1 000,1

Övriga skulder

–

8 002,1

–

8 002,1

8 002,1

Summa

–

299 609,9

–

299 609,9

298 154,0

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Summa v
erkligt värde

Redovisat
värde

Belåningsbara statsskuldförbindelser

–

33 204,2

–

33 204,2

33 201,6

Utlåning till kreditinstitut

–

1 870,7

–

1 870,7

1 870,7

Utlåning

–

249 282,8

–

249 282,8

249 311,9

1 460,9

1 460,9

–

285 818,6

–

285 818,6

285 845,1

2018

Finansiella tillgångar

Övriga tillgångar
Summa

1 460,9

Finansiella skulder
Skulder till kreditinstitut

–

0,8

–

0,8

0,8

Emitterade värdepapper

–

241 826,8

–

241 826,8

240 956,0

1 117,7

1 000,1

Övriga skulder

–

4 570,5

–

4 570,5

4 570,5

Summa

–

247 515,8

–

247 515,8

246 527,4

Efterställda skulder

1 117,7
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Rörelser i nivå 3

I tabellen nedan presenteras en avstämning mellan ingående och utgående balans för sådana finansiella instrument som värderats
till verkligt värde i balansräkningen med utgångspunkt från en värderingsteknik som bygger på icke-observerbar indata (nivå 3).
Värdeförändring i nivå 3 följs upp löpande under året.

Öppningsbalans 2018-01-01

Derivat
tillgångar

Derivat
skulder

Emitterade
värdepapper

138,4

–63,2

–1 325,3

–9,4

–1 728,3

1 716,8

–20,9

–

–

–8 911,6

–8 911,6

Totalt

–1 250,1

Redovisade vinster och förluster:
– redovisat i resultaträkningen
(nettoresultat av finansiella transaktioner)
Upptagna lån/Emissioner
Årets förfall

–

–

653,8

653,8

Utgående balans 2018-12-31

129,0

–1 791,5

–7 866,3

–9 528,8

Vinster och förluster redovisade i resultaträkningen
(nettoresultat av finansiella transaktioner) för tillgångar som
ingår i den utgående balansen 2018-12-31

–35,0

–1 691,1

1 705,3

–20,8

129,1

–1 791,4

–7 866,3

55,7

1 302,4

Öppningsbalans 2019-01-01

–9 528,6

Redovisade vinster och förluster:
– redovisat i resultaträkningen
(nettoresultat av finansiella transaktioner)
Upptagna lån/Emissioner
Årets förfall

–1 350,8

7,3

–3 190,6

–3 190,6

5 676,2

5 676,2

Utgående balans 2019-12-31

184,8

–489,0

–6 731,5

–7 035,7

Vinster och förluster redovisade i resultaträkningen
(nettoresultat av finansiella transaktioner) för tillgångar
som ingår i den utgående balansen 2019-12-31

185,2

216,9

–408,4

–6,3

Eftersom instrumenten i nivå 3 är säkrade på transaktionsbasis och varje upplåningspaket beter sig som ett upplåningspaket
i nivå 2 analyseras värdeförändringarna i nivå 3 på samma sätt som i nivå 2.

Not 30

Information om finansiella tillgångar och skulder som är föremål för kvittning

Koncernen

Kommuninvest kvittar tillgångar och skulder i balansräkningen om en legal rätt till kvittning föreligger och om avsikten
är att nettoreglera posterna, vilket uppstår för Kommuninvests
derivattillgångar och derivatskulder gentemot centrala mot
parter för clearing.
Kommuninvests icke clearade derivat är så kallade OTCderivat, det vill säga de är ej handlade på en börs utan görs
under ISDA (International Swaps and Derivatives Association)
Master-avtal. Till ISDA-avtalet har ett tilläggsavtal, CSA (Credit
Support Annex), tecknats med en betydande del av motparterna. CSA-avtal reglerar rätten att inhämta säkerheter för att
eliminera exponeringen.
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För icke clearade derivat gjorda under ISDA Master-avtal nettas
i största möjliga utsträckning alla betalningsflöden med en
motpart som förfaller under en och samma dag, inom varje
valuta till ett nettobelopp som ska betalas från en motpart till
en annan. För specifika händelser, såsom utebliven betalning,
konkurs etc. avslutas alla affärer med motparten, en värdering
görs och reglering sker netto.
ISDA Master-avtal uppfyller inte kriterierna för kvittning i
balansräkningen då den legala kvittningsrätten enbart gäller i
en angiven typ av betalningsinställelse, insolvens eller konkurs.
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Relaterade belopp som inte kvittas i balansräkningen
Bruttobelopp
för finansiella
tillgångar och
skulder

Belopp
som kvittas
i balans
räkningen1

Derivat

17 553,6

Repor

20 042,6

Derivat
Repor
Totalt

Nettobelopp
redovisade
i balansräkningen

Finansiella
instrument

–5 586,6

11 967,0

–

20 042,6

–5 063,6

1 579,1

–3 484,5

–3 435,1

–

–3 435,1

29 097,5

–4 007,5

25 090,0

Bruttobelopp
för finansiella
tillgångar och
skulder

Belopp
som kvittas
i balans
räkningen1

Nettobelopp
redovisade
i balansräkningen

Finansiella
instrument

Lämnad (+)/Erhållen (–)
säkerhet–
värdepapper

Lämnad (+)/Erhållen (–)
kontantsäkerhet

13 288,4

–1 955,2

11 333,2

–2 955,3

–4 151,9

–3 771,8

454,2

Derivat

–7 262,7

1 303,1

–5 959,6

2 955,3

558,1

1 281,3

–1 164,9

Totalt

6 025,7

–652,1

5 373,6

–

–3 593,8

–2 490,5

–710,7

2019

Lämnad (+)/Erhållen (–)
säkerhet–
värdepapper

Lämnad (+)/Erhållen (–)
kontantsäkerhet

Nettobelopp

–2 104,1

–1 584,2

–7 267,8

1 010,9

–

–20 008,4

–

34,2

2 104,1

5,3

683,3

–691,8

–

3 435,1

–

–

–

–18 152,2

–6 584,5

353,3

Tillgångar

Skulder

Relaterade belopp som inte kvittas i balansräkningen

2018

Nettobelopp

Tillgångar
Derivat
Skulder

1) I det kvittade beloppet för derivatskulder ingår kontantsäkerheter om 4 007 mnkr per 2019-12-31 och 652 mnkr per 2018-12-31.

Not 31

Övergång till IFRS 16 Leasingavtal

Den 1 januari 2019 trädde IFRS 16 Leasingavtal i kraft och
ersatte IAS 17 Leasingavtal. Den största skillnaden mellan
redovisningsprinciperna är att under IFRS 16 delas inte leasingavtal upp i finansiella och operationella leasingavtal, istället
redovisas samtliga leasingavtal i balansräkningen som nyttjanderätt och leasingskuld. En annan skillnad är att i resultaträkningen redovisas kostnaderna numera fördelat som en komponent i räntenettot och som en avskrivningskomponent istället
för under administrationskostnader. IFRS 16 innehåller en lättnadsregel som innebär att leasing där den underliggande tillgången bedöms vara av lågt värde, kan redovisas direkt i resultaträkningen.
Tidigare har Koncernen enbart haft operationella leasing
avtal och övergången har inneburit att dessa, när tillämpligt,
aktiverats i balansräkningen. Koncernen har valt förenklad
metod som övergångsmetod och effekten av övergången har
justerat ingående balans. Den förenklade metoden innebär att
leasingavtalen tas upp från inledningsdatum utan full retro
aktivitet och att inga jämförelsetal räknas om. Kommuninvest
har tillämpat lättnadsregeln att värdera nyttjanderätt till
samma belopp som leasingskulden vilket har justerat ingående
balans vid övergången men inte skapat några effekter i eget
kapital. Nyttjanderätt för leasingtillgångar återfinns under den
post de skulle tillhöra om Koncernen ägde tillgången och leasingskuld ingår under övriga skulder. För justering av ingående
balans, se tabell på sidan 98.
IFRS 16 innehåller en lättnadsregel som innebär att leasing
där underliggande tillgång är av lågt värde inte behöver aktive-

ras i balansräkningen utan får redovisas direkt i resultaträkningen periodiserat över nyttjandeperioden. Kommuninvest
tillämpar lättnadsregeln på samtliga leasingavtal där underliggande tillgång är av lågt värde.
Kommuninvests leasingaktivitet är väldigt begränsad och
omfattar främst leasing av mobiltelefoner, IT-utrustning och
kontorsinventarier och dessa leasingavtal redovisas främst
direkt i resultaträkningen. Koncernen har ett fåtal leasingavtal
som har aktiverats i balansräkningen, vilka består av hyra av
lokaler utanför Kommuninvests ordinarie kontorslokaler.
Kommuninvest är inte leasegivare.
För leasingavtal av lokaler med avtal som löper tills vidare
har en leasingperiod fastställts till tre år vilket bedöms vara en
rimlig period för omprövning av dessa avtal där det inte finns
något förbestämt slutdatum. Övrig leasingperiod har fastställts
till avtalets period då bedömning är att den underliggande tillgången kommer att bytas ut efter avtalets slut och ett nytt leasingavtal kommer att tecknas när det är aktuellt.
Tabellen på sidan 98 visar övergångseffekten från IAS 17 till
IFRS 16. Effekten har justerats i ingående balans per 2019-01-01.
Vid övergången har nyttjanderätt värderats till samma belopp
som leasingskulden vilket innebär att övergången inte har skapat någon effekt i eget kapital. Kommuninvests leasingaktivitet
är begränsad och leasingavtal med underliggande tillgång av
lågt värde redovisas direkt i resultaträkningen. Leasingavtal
som tas upp i balansräkningen avser leasing av mindre lokaler
samt skrivare.
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Balansräkning – Koncernen
Redovisat värde
enligt IAS 17
2018-12-31

Övergångseffekt

Redovisat värde
enligt IFRS 16
2019-01-01

39 230,3

–

39 230,3

1 870,7

–

1 870,7

355 710,0

–

355 710,0

7 457,8

–

7 457,8

11 333,2

–

11 333,2

15,7

–

15,7

5,3

0,3

5,6

29,8

0,8

30,6

TILLGÅNGAR
Belåningsbara statsskuldförbindelser
Utlåning till kreditinstitut
Utlåning
Obligationer och andra räntebärande värdepapper
Derivat
Immateriella tillgångar
Materiella tillgångar, inventarier
Materiella tillgångar, byggnader och mark
Aktuell skattefordran
Övriga tillgångar
Uppskjuten skattefordran

78,6

–

78,6

1 463,8

–

1 463,8

0,6

–

0,6

15,2

–

15,2

417 211,0

1,1

417 212,1

Skulder till kreditinstitut

584,0

–

584,0

Emitterade värdepapper

396 796,9

–

396 796,9

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
SUMMA TILLGÅNGAR
SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL
Skulder och avsättningar

Derivat

5 959,6

–

5 959,6

Övriga skulder

4 578,3

1,1

4 579,4

43,4

–

43,4

0,1

–

0,1

1 000,1

–

1 000,1

408 962,4

1,1

6 889,9

–

12,0

–

12,0

628,6

–

628,6

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Avsättningar
Efterställda skulder
Summa skulder och avsättningar

408 963,5

Eget kapital
Andelskapital
Reserver
Balanserat resultat
Periodens resultat
Summa eget kapital
SUMMA SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL

Not 32

Händelser efter balansdagen

Inga väsentliga händelser har inträffat efter rapportperiodens
utgång.
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6 889,9

718,1

–

8 248,6

0,0

8 248,6

718,1

417 211,0

1,1

417 212,1
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Fem år i sammandrag – Koncernen
Nyckeltal 2015–2019, mnkr

2019

2018

2017

2016

2015

Kapital

Kärnprimärkapitalrelation (%)

128,2

187,7

218,0

106,6

46,2

Primärkapitalrelation (%)

128,2

187,7

218,0

106,6

46,2

Totalkapitalrelation (%)

128,2

192,8

231,4

117,6

56,9

1,59

1,74

1,82

1,60

0,90

Bruttosoliditetsgrad enligt CRR (%)
Resultat

Operativt resultat

538,0

581,7

677,9

581,7

534,5

Förvaltningskostnader exklusive resolutionsavgift/
stabilitetsavgift i % av utlåning 1

0,058

0,061

0,071

0,077

0,072

Förvaltningskostnader exklusive resolutionsavgift/
stabilitetsavgift i % av balansomslutning 1

0,050

0,052

0,061

0,059

0,054

Avkastning på tillgångar (%)

0,075

0,172

0,301

0,107

0,203

K/I tal

0,321

0,326

0,323

0,320

0,379

93

92

96

91

85

1) Resolutionsavgiften ersatte stabilitetsavgiften under år 2016.

Övriga uppgifter

Antal anställda vid årets utgång
Resultaträkning 1 januari–31 december, mnkr

Räntenetto
Provisionskostnader
Nettoresultat av finansiella transaktioner
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelseintäkter
Summa kostnader
Resultat före kreditförluster
Kreditförluster, netto
Rörelseresultat
Skatt
Årets resultat
Balansräkningssammandrag per den 31 december, mnkr

Kassa och tillgodohavanden hos centralbank
Belåningsbara statsskuldförbindelser
Utlåning till kreditinstitut
Utlåning
Obligationer och andra räntebärande värdepapper
Derivat
Övriga tillgångar
Summa tillgångar

2019

2018

2017

2016

2015

811,0

872,5

878,7

761,9

798,3

–11,3

–8,2

–7,3

–5,2

–5,3

–201,5

161,4

512,0

–131,9

165,7

9,0

7,6

6,2

7,2

4,5

607,2

1 033,3

1 389,6

632,0

963,2

–263,1

–287,2

–285,7

–245,8

–304,5

344,1

746,1

1 103,9

386,2

658,7

12,6

–24,3

–

–

–

356,7

721,8

1 103,9

386,2

658,7

–2,9

–3,7

–28,0

–0,4

31,2

353,8

718,1

1 075,9

385,8

689,9
2015

2019

2018

2017

2016

811,1

–

–

–

–

17 686,3

39 230,3

24 635,8

16 964,4

16 839,4

21 935,7

1 870,7

698,5

1 150,8

717,3

408 218,1

355 710,0

310 147,3

276 982,1

254 421,7

7 722,6

7 457,8

12 500,0

42 003,9

45 688,4

11 967,0

11 333,2

8 044,6

24 449,8

22 775,6

2 980,5

1 609,0

945,2

178,2

173,4

471 321,3

417 211,0

356 971,4

361 729,2

340 615,8

Skulder till kreditinstitut

4 027,7

584,0

1 318,4

2 396,1

2 303,5

Emitterade värdepapper

446 763,0

396 796,9

337 755,8

341 579,4

318 943,6

3 484,5

5 959,6

7 793,9

9 390,5

11 723,1

0,7

–

–

–

–

8 050,6

4 621,8

714,2

56,4

163,9

Derivat
Värdeförändring på räntesäkrad post i portföljsäkring
Övriga skulder
Efterställda skulder
Summa skulder och avsättningar
Eget kapital
Summa skulder, avsättningar och eget kapital

1 000,1

1 000,1

1 000,1

1 000,0

1 000,0

463 326,6

408 962,4

348 582,4

354 422,4

334 134,1

7 994,7

8 248,6

8 389,0

7 306,8

6 481,7

471 321,3

417 211,0

356 971,4

361 729,2

340 615,8
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Alternativa nyckeltal – Koncernen
Koncernen har i denna årsredovisning valt att presentera
ett antal alternativa nyckeltal som inte är definierade eller
anges i tillämpliga regler för finansiell rapportering. Rörelse
resultat exklusive effekter av orealiserade marknadsvärdesförändringar som förekom i 2018 årsredovisning är utbytt

till Operativt resultat med motivering att det är ett nyckeltal som verkställande ledning följer upp. Dessa alternativa
nyckeltal har definierats i enlighet med riktlinjer från European Securities and Markets Authority (ESMA).

Alternativt nyckeltal

Definition

Avstämning

Operativt resultat

Rörelsens resultat reducerat med resultat
av orealiserade marknadsvärdesförändringar
som ingår i resultaträkningsposten Netto
resultat av finansiella transaktioner samt
förväntade kreditförluster. Nyckeltalet är
av intresse för att visa Kommuninvests
underliggande intjäningsförmåga.

Rörelseresultat

Bruttosoliditet
exklusive utlåning
till medlemmar
och deras bolag

Förvaltningskostnader
exklusive resolutionsavgift/stabilitetsavgift
i % av utlåning

Kommuninvests primärkapital dividerat
med bruttoexponeringsbeloppet med
avdrag för exponering i form av Kommuninvests utlåning till medlemmar och deras
bolag. Nyckeltalet är relevant för att visa
påverkan av det nya regelverket som
träder i kraft i juni 2021.

Förvaltningskostnader under verksamhetsåret exklusive resolutionsavgift/stabilitetsavgift i förhållande till redovisat värdet av
utlåningen per bokslutsdagen. Ett nyckeltal
som är relevant för att bedöma organisa
tionens övergripande kostnadseffektivitet
i förhållande till utlåning rensat för resolutionsavgift/stabilitetsavgift.

Resultat av orealiserade
marknadsvärdesförändringar
Kreditförluster, netto

–24,3

Total exponering enligt nuvarande regelverk

469 860,5

423 127,0

Exponering i form av utlåning till medlemmar
och deras bolag

409 515,7

357 388,9

60 344,8

65 738,1

Primärkapital, beräknat med
övergångsregler

7 456,1

7 353,0

Bruttosoliditet exklusive utlåning till
medlemmar och deras bolag

12,36%

11,19%

Allmänna administrationskostnader

–246,9

–273,5

Total exponering

Av- och nedskrivningar

–8,3

–9,2

Övriga rörelsekostnader

–7,9

–4,5

–263,1

–287,2

–27,4

–69,1

–235,7

–218,1

408 218,1

355 710,0

0,058

0,061

–246,9

–273,5

Summa förvaltningskostnader
Resolutionsavgift/stabilitetsavgift
Summa förvaltningskostnader exklusive
resolutionsavgift/stabilitetsavgift

Av- och nedskrivningar

–8,3

–9,2

Övriga rörelsekostnader

–7,9

–4,5

–263,1

–287,2

–27,4

–69,1

–235,7

–218,1

Balansomslutning per bokslutsdagen

471 321,3

417 211,0

Förvaltningskostnader exklusive
resolutionsavgift/stabilitetsavgift i %
av balansomslutning

0,050

0,052

Summa förvaltningskostnader
Resolutionsavgift/stabilitetsavgift
Summa förvaltningskostnader exklusive
resolutionsavgift/stabilitetsavgift

Årets resultat
Årets resultat i förhållande till totala
tillgångar uttryckt i procent. Nyckeltal
som anges i enlighet med FFFS 2008:25
6 kap 2a.

K/I-tal

Summa kostnader i relation till räntenetto
och övriga rörelseintäkter. Ett vedertaget
nyckeltal inom banksektorn för att bedöma
relationen mellan kostnader och intäkter.

353,8

718,1

471 321,3

417 211,0

0,075

0,172

–263,1

–287,2

811,0

872,5

9,0

7,6

Summa räntenetto och
övriga rörelseintäkter

820,0

880,1

K/I-tal

0,321

0,326

Totala tillgångar
Avkastning på tillgångar (%)
Summa rörelsekostnader

100
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164,4
581,7

Allmänna administrationskostnader

Avkastning på
tillgångar (%)

–193,9
538,0

Operativt resultat

Utlåning per bokslutsdagen

Totala förvaltningskostnader under verksamhetsåret exklusive resolutionsavgift/
stabilitetsavgift i förhållande till balans
omslutning per bokslutsdagen. Ett nyckeltal
som är relevant för att bedöma organisa
tionens övergripande kostnadseffektivitet
i förhållande till balansomslutning rensat
för resolutionsavgift/stabilitetsavgift.

2018

721,8

12,6

Förvaltningskostnader exklusive
resolutionsavgift/stabilitetsavgift i % av
utlåning

Förvaltningskostnader
exklusive resolutionsavgift/stabilitetsavgift
i % av balansomslutning

2019

356,7

Räntenetto
Övriga rörelseintäkter
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REVISIONSBERÄTTELSE

Revisionsberättelse
Till föreningsstämman i Kommuninvest ekonomisk förening,
org.nr 716453-2074
Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen
Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Kommuninvest ekonomisk förening för år 2019.
Föreningens årsredovisning och koncernredovisning ingår på
sidorna 25–101 i detta dokument.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats
i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga
avseenden rättvisande bild av moderföreningens finansiella
ställning per den 31 december 2019 och av dess finansiella
resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen.
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med lagen om
årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag och ger
en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av koncernens
finansiella ställning per den 31 december 2019 och av dess
finansiella resultat och kassaflöde för året enligt International
Financial Reporting Standards (IFRS), så som de antagits av EU,
och lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer
resultaträkningen och balansräkningen för moderföreningen
och för koncernen.
Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt
dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar.
Vi är oberoende i förhållande till moderföreningen och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort
vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Annan information än årsredovisningen
och koncernredovisningen

Detta dokument innehåller även annan information än års
redovisningen och koncernredovisningen och återfinns på
sidorna 3–23 och 106–108. Det är styrelsen och verkställande
direktören som har ansvaret för denna andra information.
Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovisningen omfattar inte denna information och vi gör inget
uttalande med bestyrkande avseende denna andra information.
I samband med vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen är det vårt ansvar att läsa den information
som identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen och koncernredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den
kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om
informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.
Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna
information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera
detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet.
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Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret
för att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas
och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen
och lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag och, vad gäller koncernredovisningen, enligt IFRS så som
de antagits av EU. Styrelsen och verkställande direktören
ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig
dessa beror på oegentligheter eller på misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för
bedömningen av föreningens och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet
om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera föreningen, upphöra med
verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att
göra något av detta.
Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida
årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror
på oegentligheter eller på misstag, och att lämna en revisions
berättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är
en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision
som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns.
Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans
rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som
användare fattar med grund i årsredovisningen och koncern
redovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under
hela revisionen. Dessutom:
• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktig
heter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig
dessa beror på oegentligheter eller på misstag, utformar och
utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker
och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden.
R isken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd
av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet
som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta
agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden,
felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalanden

• skaffar vi oss en förståelse av den del av föreningens interna
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till
omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektivi
teten i den interna kontrollen.

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verk
ställande direktörens förvaltning för Kommuninvest ekonomisk förening för år 2019 samt av förslaget till dispositioner
beträffande föreningens vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten
enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för
räkenskapsåret.

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som
används och rimligheten i styrelsens och verkställande
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande
upplysningar.
• d rar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift
vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden
som kan leda till betydande tvivel om föreningens och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi
i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen och koncernredovisningen om den
väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar
är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen
och koncernredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra
att en förening och en koncern inte längre kan fortsätta verksamheten.
• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen
och innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen,
däribland upplysningarna, och om årsredovisningen och koncernredovisningen återger de underliggande transaktionerna
och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.
• inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis
avseende den finansiella informationen för enheterna eller
affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande
avseende koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning,
övervakning och utförande av koncernrevisionen. Vi är
ensamt ansvariga för våra uttalanden.
Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den.
Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under
revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den
interna kontrollen som vi identifierat.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns
ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderföreningen och
koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner
beträffande föreningens vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som föreningens
och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker ställer
på storleken av föreningens och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och förvaltningen av föreningens angelägenheter. Detta innefattar bland
annat att fortlöpande bedöma föreningens och koncernens ekonomiska situation, och att tillse att föreningens organisation är
utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och föreningens ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett
betryggande sätt. Verkställande direktören ska sköta den
löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga
för att föreningens bokföring ska fullgöras i överensstämmelse
med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett
betryggande sätt.
Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed
vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis
för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon
styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:
• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen, eller
• på något annat sätt handlat i strid med lagen om ekonomiska
föreningar, årsredovisningslagen, lagen om årsredovisning
i kreditinstitut och värdepappersbolag eller föreningens
stadgar.
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Medlemmar i Kommuninvest 
ekonomisk förening
Medlemsnamn

106

Medlem
Antal inv.
nr. 2019-12-31

Medlem
år

Medlemsnamn

Medlem
Antal inv.
nr. 2019-12-31

Medlem
år

Gävle kommun

1

102 418

1993

Katrineholms kommun

50

34 755

1994

Umeå kommun

2

128 901

1993

Vadstena kommun

51

7 428

1994

Trollhättans stad

3

59 058

1993

Pajala kommun

52

6 052

1994

Lindesbergs kommun

4

23 588

1993

Piteå kommun

53

42 281

1994

Uddevalla kommun

5

56 703

1993

Kristianstads kommun

54

85 747

1994

Vänersborgs kommun

6

39 591

1993

Bergs kommun

55

7 061

1995

Sandvikens kommun

7

39 234

1993

Vårgårda kommun

56

11 810

1995

Varbergs kommun

8

64 601

1993

Ödeshögs kommun

57

5 337

1995

Mjölby kommun

9

27 758

1996

Orsa kommun

58

6 911

1995

Region Örebro län

10

304 805

1993

Svedala kommun

59

22 229

1995

Örebro kommun

11

155 696

1993

Lomma kommun

60

24 834

1995

Kumla kommun

12

21 738

1993

Lekebergs kommun

61

8 234

1995

Laxå kommun

13

5 683

1993

Kungsörs kommun

62

8 675

1995

Ljusnarsbergs kommun

14

4 771

1993

Tjörns kommun

63

16 016

1995

Karlskoga kommun

15

30 381

1993

Staffanstorps kommun

64

25 396

1995

Hallsbergs kommun

16

15 932

1993

Härryda kommun

65

37 977

1995

Degerfors kommun

17

9 666

1993

Grums kommun

66

9 047

1995

Askersunds kommun

18

11 377

1993

Höganäs kommun

67

26 942

1995

Nora kommun

19

10 726

1993

Ängelholms kommun

68

42 476

1995

Hällefors kommun

20

7 013

1993

Flens kommun

69

16 585

1995

Härnösands kommun

21

25 183

1993

Essunga kommun

70

5 654

1995

Ale kommun

22

31 402

1993

Nordmalings kommun

71

7 143

1995

Norbergs kommun

23

5 690

1993

Oskarshamns kommun

72

27 102

1996

Karlskrona kommun

24

66 622

1993

Båstads kommun

73

15 128

1996

Skellefteå kommun

25

72 589

1994

Storumans kommun

74

5 852

1996

Västerviks kommun

26

36 679

1994

Älvdalens kommun

75

7 031

1996

Fagersta kommun

27

13 391

1994

Sunne kommun

76

13 306

1995

Region Gotland

28

59 686

1994

Hjo kommun

77

9 210

1996

Alingsås kommun

29

41 420

1994

Mönsterås kommun

78

13 430

1996

Smedjebackens kommun

30

10 894

1994

Malå kommun

79

3 068

1997

Boxholms kommun

31

5 476

1994

Högsby kommun

80

5 921

1997

Ockelbo kommun

32

5 908

1994

Torsby kommun

81

11 616

1997

Tanums kommun

33

12 841

1994

Lycksele kommun

82

12 245

1997

Borlänge kommun

34

52 590

1994

Bengtsfors kommun

83

9 750

1997

Strömsunds kommun

35

11 605

1994

Åstorps kommun

84

15 940

1997

Kungsbacka kommun

36

84 395

1994

Simrishamns kommun

85

19 174

1997

Valdemarsviks kommun

37

7 873

1994

Vimmerby kommun

86

15 647

1997

Eda kommun

38

8 564

1994

Hultsfreds kommun

87

14 224

1997

Gnosjö kommun

39

9 712

1994

Mörbylånga kommun

88

15 249

1997

Övertorneå kommun

40

4 299

1994

Arvika kommun

89

26 045

1997

Hedemora kommun

41

15 491

1994

Hammarö kommun

90

16 568

1997

Luleå kommun

42

78 105

1994

Karlshamns kommun

91

32 473

1997

Falu kommun

43

59 406

1994

Skara kommun

92

18 837

1997

Landskrona stad

44

46 090

1994

Sävsjö kommun

93

11 677

1997

Arboga kommun

45

14 087

1994

Skurups kommun

94

15 889

1998

Munkedals kommun

46

10 513

1994

Vindelns kommun

95

5 423

1998

Orust kommun

47

15 218

1994

Rättviks kommun

96

10 950

1998

Falkenbergs kommun

48

45 367

1994

Melleruds kommun

97

9 310

1998

Region Sörmland

49

297 540

1994

Färgelanda kommun

98

6 637

1998
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Medlemsnamn
Söderköpings kommun

Medlem
Antal inv.
nr. 2019-12-31

Medlem
år

Medlemsnamn

Medlem
Antal inv.
nr. 2019-12-31

Medlem
år

99

14 626

1998

Bollnäs kommun

156

26 888

2004

Vetlanda kommun

100

27 466

1998

Storfors kommun

157

4 014

2004

Herrljunga kommun

101

9 464

1999

Huddinge kommun

158

112 848

2004

Laholms kommun

102

25 903

1999

Håbo kommun

159

21 934

2005

Region Gävleborg

103

287 382

1999

Gällivare kommun

160

17 529

2005

Marks kommun

104

34 754

1999

Region Uppsala

161

383 713

2005

Leksands kommun

105

15 807

1999

Kramfors kommun

162

18 282

2005

Strömstads kommun

106

13 218

1999

Haparanda kommun

163

9 685

2005

Upplands-Bro kommun

107

29 346

1999

Krokoms kommun

164

14 966

2005

Alvesta kommun

108

20 134

1999

Arvidsjaurs kommun

165

6 220

2005

Kalix kommun

109

15 886

1999

Mariestads kommun

166

24 537

2005

Bräcke kommun

110

6 298

2000

Åsele kommun

167

2 794

2005

Örkelljunga kommun

111

10 280

2000

Sollefteå kommun

168

19 140

2005

Götene kommun

112

13 207

2000

Örnsköldsviks kommun

169

55 998

2005

Ovanåkers kommun

113

11 670

2000

Karlstads kommun

170

93 898

2005

Ydre kommun

114

3 747

2001

Surahammars kommun

171

10 106

2005

Bollebygds kommun

115

9 495

2001

Filipstads kommun

172

10 644

2005

Torsås kommun

116

7 125

2001

Motala kommun

173

43 673

2005

Habo kommun

117

12 433

2001

Jokkmokks kommun

174

4 923

2005

Gagnefs kommun

118

10 304

2001

Hallstahammars kommun

175

16 346

2006

Sotenäs kommun

119

9 061

2001

Avesta kommun

176

23 178

2006

Köpings kommun

120

26 214

2001

Trosa kommun

177

13 747

2006

Bodens kommun

121

28 080

2001

Lilla Edets kommun

178

14 109

2006

Tranemo kommun

122

11 936

2001

Skinnskattebergs kommun

179

4 393

2006

Nässjö kommun

123

31 538

2001

Kiruna kommun

180

22 867

2006

Kinda kommun

124

9 940

2001

Finspångs kommun

181

21 912

2006

Sigtuna kommun

125

48 964

2002

Lysekils kommun

182

14 555

2006

Karlsborgs kommun

126

6 940

2002

Söderhamns kommun

183

25 643

2006

Robertsfors kommun

127

6 747

2002

Hudiksvalls kommun

184

37 607

2006

Älvsbyns kommun

128

8 066

2002

Region Norrbotten

185

250 093

2006

Mora kommun

129

20 470

2002

Dorotea kommun

186

2 551

2006

Tranås kommun

130

19 003

2002

Nordanstigs kommun

187

9 477

2006

Eksjö kommun

131

17 753

2002

Arjeplogs kommun

188

2 785

2006

Heby kommun

132

14 047

2002

Botkyrka kommun

189

94 606

2006

Oxelösunds kommun

133

11 983

2003

Nybro kommun

190

20 318

2007

Haninge kommun

134

92 095

2003

Hagfors kommun

191

11 606

2007

Kungälvs kommun

135

46 336

2003

Vännäs kommun

192

8 872

2007

Tomelilla kommun

136

13 617

2003

Bjurholms kommun

193

2 408

2007

Växjö kommun

137

94 129

2003

Eskilstuna kommun

194

106 859

2007

Trelleborgs kommun

138

45 440

2003

Gnesta kommun

195

11 365

2007

Lessebo kommun

139

8 733

2003

Forshaga kommun

196

11 499

2007

Säters kommun

140

11 093

2003

Kalmar kommun

197

69 467

2007

Ånge kommun

141

9 316

2003

Sjöbo kommun

198

19 226

2007

Region Västmanland

142

275 845

2003

Stenungsunds kommun

199

26 777

2007

Ljusdals kommun

143

18 949

2003

Strängnäs kommun

200

36 544

2007

Norsjö kommun

144

3 986

2003

Åre kommun

201

11 727

2007

Hofors kommun

145

9 588

2003

Ludvika kommun

202

26 898

2007

Överkalix kommun

146

3 315

2004

Lerums kommun

203

42 568

2007

Kils kommun

147

12 087

2004

Nykvarns kommun

204

11 014

2007

Härjedalens kommun

148

10 090

2004

Vilhelmina kommun

205

6 668

2007

Region Värmland

149

282 414

2004

Emmaboda kommun

206

9 445

2007

Eslövs kommun

150

33 793

2004

Vansbro kommun

207

6 805

2007

Mullsjö kommun

151

7 290

2004

Töreboda kommun

208

9 293

2007

Vingåkers kommun

152

9 111

2004

Sölvesborgs kommun

209

17 452

2007

Munkfors kommun

153

3 740

2004

Ragunda kommun

210

5 284

2007

Ystads kommun

154

30 541

2004

Osby kommun

211

13 208

2008

Säffle kommun

155

15 455

2004

Vaggeryds kommun

212

14 275

2008
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Medlemsnamn

108

Medlem
Antal inv.
nr. 2019-12-31

Medlem
år

Medlemsnamn

Medlem
Antal inv.
nr. 2019-12-31

Medlem
år

Timrå kommun

213

17 979

2008

Värnamo kommun

270

34 560

2012

Knivsta kommun

214

18 835

2008

Södertälje kommun

271

98 979

2012

Åtvidabergs kommun

215

11 503

2008

Göteborgs stad

272

579 281

2012

Uppvidinge kommun

216

9 588

2008

Skövde kommun

273

56 366

2012

Svenljunga kommun

217

10 780

2008

Sundbybergs stad

274

52 414

2012

Tingsryds kommun

218

12 393

2008

Uppsala kommun

275

230 767

2013

Jönköpings kommun

219

141 081

2008

Tibro kommun

276

11 240

2013

Lunds kommun

220

124 935

2008

Järfälla kommun

277

79 990

2013

Ulricehamns kommun

221

24 668

2008

Svalövs kommun

278

14 268

2013

Tierps kommun

222

21 136

2008

Klippans kommun

279

17 756

2014

Grästorps kommun

223

5 693

2008

Markaryds kommun

280

10 320

2014

Malung-Sälens kommun

224

10 138

2009

Region Jämtland Härjedalen

281

130 810

2016

Östra Göinge kommun

225

15 007

2009

Partille kommun

282

39 289

2016

Årjängs kommun

226

10 070

2009

Region Kronoberg

283

201 469

2016

Dals-Eds kommun

227

4 813

2009

Sollentuna kommun

284

73 857

2016

Vaxholms stad

228

12 003

2009

Kävlinge kommun

285

31 705

2016

Älvkarleby kommun

229

9 457

2009

Region Västerbotten

286

271 736

2016

Ljungby kommun

230

28 521

2009

Mölndals stad

287

69 364

2017

Hörby kommun

231

15 631

2009

Linköpings kommun

288

163 051

2017

Älmhults kommun

232

17 651

2009

Region Blekinge

289

159 606

2019

Burlövs kommun

233

19 112

2009

Ekerö kommun

290

28 690

2019

Hässleholms kommun

234

52 145

2009

Olofströms kommun

235

13 426

2009

Sala kommun

236

22 894

2009

Öckerö kommun

237

12 916

2009

Kristinehamns kommun

238

24 255

2009

Östhammars kommun

239

22 250

2009

Bromölla kommun

240

12 870

2009

Gullspångs kommun

241

5 280

2009

Aneby kommun

242

6 848

2009

Lidköpings kommun

243

40 089

2009

Bjuvs kommun

244

15 715

2009

Nynäshamns kommun

245

28 575

2009

Norrköpings kommun

246

143 171

2009

Halmstads kommun

247

102 767

2009

Ronneby kommun

248

29 633

2009

Sorsele kommun

249

2 489

2010

Falköpings kommun

250

33 246

2010

Upplands-Väsby kommun

251

46 786

2010

Hylte kommun

252

10 815

2010

Borgholms kommun

253

10 839

2010

Höörs kommun

254

16 713

2010

Vara kommun

255

16 024

2010

Vallentuna kommun

256

34 090

2010

Salems kommun

257

16 750

2010

Tyresö kommun

258

48 333

2010

Tidaholms kommun

259

12 846

2010

Värmdö kommun

260

45 000

2010

Norrtälje kommun

261

62 622

2011

Region Dalarna

262

287 966

2011

Solna stad

263

82 429

2011

Perstorps kommun

264

7 492

2011

Nyköpings kommun

265

56 591

2011
2011

Gislaveds kommun

266

29 963

Borås stad

267

113 179

2011

Enköpings kommun

268

45 287

2012

Åmåls kommun

269

12 610

2012

Kommuninvest ekonomisk förening, org. nr. 716453-2074

Årsredovisning 2019
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• Nyhetsbrev, som varje vecka ger våra medlemmar de
senaste uppdateringarna om utvecklingen inom makro
ekonomi och andra områden som påverkar kommunernas
ekonomi.
• Rapporter om kommunal ekonomi
• Medlemstidningen Dialog
• Inloggning till finansförvaltningsverktyget KI Finans
• Information till investerare

Postadress: Box 124, 701 42 Örebro. Besöksadress: Fenixhuset, Drottninggatan 2, Örebro.
Telefon: 010-470 87 00. Telefax: 019-12 11 98. E-post: förnamn.efternamn@kommuninvest.se
www.kommuninvest.se
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På Kommuninvests webbplats, www.kommuninvest.se, kan
du läsa mer om Kommuninvest, våra tjänster och nyheter som
påverkar ekonomi och finanser för kommuner och regioner.
På webbplatsen finner du bland annat:

Sida 1/4
Svenska kommuner och regioner i samverkan

2020-03-26

Bilaga 7

Kommuninvest Ekonomisk förening
Föreningsstämman

Fastställande av arvoden till styrelsen, revisorerna och
lekmannarevisorerna
Bakgrund
Enligt föreningens stadgar ska stämman, årligen fastställa arvoden till styrelsen,
revisorerna och lekmannarevisorerna.

Valberedningen i föreningen ska årligen lämna ett förslag till föreningsstämman om
arvoden uppdelat mellan ordförande, vice ordförande, övriga ledamöter samt
suppleanter och eventuell ersättning för utskottsarbete samt arvode till revisorerna och
lekmannarevisorerna.
Årets förslag
Stämman 2015 fastställde att arvodena från och med 2016 ska följa utvecklingen av
månadsarvodet för en riksdagsledamot. Riksdagens arvodesnämnd har höjt
riksdagsledamöternas månadsarvode med 1 500 kronor till 68 400 kronor från och med
2019-11-01. Någon mer förändring förväntas inte ske före Kommuninvests
föreningsstämma.
Valberedningen föreslår att arvodena i föreningen, utan avsteg från de principer som
lades fast i 2015 års stämmobeslut, uppräknas på det sätt som beskrivs i bilagan nedan.
I övrigt föreslår valberedningen inte några förändringar av värderingen av de olika
uppdragen som ordförande, vice ordförande och ledamot eller av övriga regler för
arvoden.
Förslag till beslut
Valberedningen i föreningen föreslår att stämman beslutar
att arvoden till föreningsstyrelsen, lekmannarevisorer och revisor ska utgå enligt bilaga.

Kommuninvest i Sverige AB (publ). Org nr: 556281-4409. Styrelsens säte: Örebro
Kommuninvest Ekonomisk förening. Org nr: 716453-2074. Styrelsens säte: Örebro
Kommuninvest Fastighets AB. Org nr: 556464-5629. Styrelsens säte: Örebro
Postadress: Box 124, 701 42 Örebro • Besöksadress: Fenixhuset, Drottninggatan 2
Tel: 010-47 08 700 • Fax: 019-12 11 98 • E-post: förnamn.efternamn@kommuninvest.se • Internet: www.kommuninvest.se
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KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING
Valberedningen i föreningen
Anders Ceder (S)
Region Örebro län
Ordförande

Martina Mossberg (M)
Haninge kommun
Vice ordförande

Kenneth Carlsson (L)
Färgelanda kommun

Lars Nyström (SD)
Skurup kommun

Gertowe Törnros (V)
Degerfors kommun

Kerstin Sjöström (C)
Nordmalings kommun

Håkan Stålbert (KD)
Örebro kommun

Roger Persson (MP)
Gävle kommun
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Bilaga

Föreslagna arvoden till styrelsen, revisorerna och
lekmannarevisorerna
Styrelsen
Ordförande (styrelsen och dess arbetsutskott mm)
Typ av arvode

Fast årsarvode

Belopp

307 800 kronor

Motsvarar %
av bas för
arvode

Anmärkning

450 %

Vice ordförande (styrelsen och dess arbetsutskott mm)
Typ av arvode

Fast årsarvode

Belopp

205 200 kronor

Motsvarar %
av bas för
arvode

Anmärkning

300 %

Ledamöter (styrelsen och dess arbetsutskott mm)
Typ av arvode

Fast årsarvode

Belopp

113 544 kronor

Motsvarar %
av bas för
arvode

Anmärkning

Motsvarar %
av bas för
arvode

Anmärkning

Motsvarar %
av bas för
arvode

Anmärkning

166 %

Ledamöter (styrelsen)
Typ av arvode

Fast årsarvode
Rörligt arvode

Belopp

8 200 kronor
4 800 kronor

12 %
7%

Suppleanter (styrelsen)
Typ av arvode

Rörligt arvode

Belopp

4 800 kronor

7%

Bas för arvode
Bas för angivet arvode i kronor är det månadsarvode för riksdagsledamot som fastställts
av Riksdagens arvodesnämnd. Det riksdagsarvodesbelopp som gäller när
valberedningens förslag till stämman fastläggs multipliceras med angivet procenttal och
avrundning sker till närmast högre eller lägre hundratal kronor. Det så beräknade
arvodesbeloppet i kronor som fastställs av stämman, gäller för tiden till och med
utgången av följande ordinarie föreningsstämma.
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Kommentarer om rörliga respektive fasta arvoden
Rörligt arvode utgår per gång vid närvaro på sammanträde (och annan förrättning på
föreningens uppdrag). Vid telefonsammanträde utgår ett halvt rörligt arvode per gång
vid närvaro på sammanträde. Vid sammanträde per capsulam utgår inget rörligt arvode.
Det fasta arvodet till ordföranden, vice ordföranden och övriga ledamöter som väljs att
ingå i arbetsutskottet omfattar såväl uppdraget i styrelsen som i arbetsutskottet och
andra utskott och kommittéer eller motsvarande som inrättas av styrelsen (och annan
förrättning på föreningens uppdrag). Inget rörligt arvode utgår därutöver.
Om någon annan ledamot eller suppleant utses att ingå i kommitté, utskott eller
motsvarande, utgår rörligt arvode som vid styrelsemöte.
Om styrelsen utser någon som inte tillhör styrelsen att ingå i kommitté, annat utskott
eller motsvarande, beslutar styrelsen om vilket arvode som skall utgå.
Lekmannarevisorer
Ledamöter
Typ av arvode

Fast årsarvode
Rörligt arvode

Belopp

16 400 kronor
4 800 kronor

Motsvarar %
av bas för
arvode

Anmärkning

24 %
7%

Vid telefonsammanträde utgår ett halvt rörligt arvode per gång vid närvaro på
sammanträde. Vid sammanträde per capsulam utgår inget rörligt arvode.
Arvodet omfattar även lekmannarevisorernas uppdrag inom den ekonomiska
föreningens företag.
Revisor
Arvode till revisor utgår enligt räkning.
Gemensamt om arvoden till styrelse och lekmannarevisor
Arvodena inkluderar gottgörelse också för övriga omkostnader som uppkommer i
anledning av uppdraget. Traktamente eller annan motsvarande ersättning utgår inte.
Utöver arvode lämnar föreningen ersättning för faktiska logi- och resekostnader som
uppkommit i anledning av uppdraget. Om ledamot eller suppleant är anställd i
Kommuninvest, utgår inte något arvode.
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2020-03-26
Kommuninvest Ekonomisk förening
Föreningsstämman

Information om arvoden till styrelsen, revisorerna och
lekmannarevisorerna i föreningens företag

Bakgrund
Valberedningen i föreningens företag har föreslagit att årsstämmorna i Kommuninvest i
Sverige AB och Kommuninvest fastighets AB ska fastställa arvoden till styrelsen,
lekmannarevisorer och revisor enligt bilaga.
Arvodena för styrelsen i Kommuninvest i Sverige AB har varit oförändrade sedan 2016.
Styrelsen i Kommuninvest i Sverige AB har under de senaste åren på ett mycket
förtjänstfullt sätt och med stort engagemang levererat produkter och tjänster till stor
nytta för medlemmarna. Vidare har bolaget på uppdrag från ägarna och på eget initiativ
genomfört en omfattande analys av kapitalsituationen i Kommuninvestkoncernen och
beslutat om kapitalkrav i bolaget. Samtidigt har bolaget levererat ett positivt operativt
resultat som möjliggjort överskottsutdelning till medlemmarna samtliga år.
Med hänvisning till det ovan sagda föreslås att arvodena för ordföranden och
ledamöterna justeras enligt bilagda förslag.
Förslag till beslut
Valberedningen i föreningens företag föreslår att stämman beslutar
att i protokollet notera att information om de föreslagna arvodena i föreningens företag,
lämnats enligt bilaga.

KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING
Göran Färm, (S)
Norrköpings kommun
ordförande

Linda Frohm, (M)
Kalix kommun
vice ordförande

Pierre Sjöström, (S)
Staffanstorps kommun

Ewa-May Karlsson, (C)
Region Västerbotten

Bilaga
Kommuninvest i Sverige AB (publ). Org nr: 556281-4409. Styrelsens säte: Örebro
Kommuninvest Ekonomisk förening. Org nr: 716453-2074. Styrelsens säte: Örebro
Kommuninvest Fastighets AB. Org nr: 556464-5629. Styrelsens säte: Örebro
Postadress: Box 124, 701 42 Örebro • Besöksadress: Fenixhuset, Drottninggatan 2
Tel: 010-47 08 700 • Fax: 019-12 11 98 • E-post: förnamn.efternamn@kommuninvest.se • Internet: www.kommuninvest.se
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Förslag till arvoden i föreningens företag
Kommuninvest i Sverige AB
Styrelsen

Ordförande
Typ av arvode

Belopp

Anmärkning

Fast årsarvode

600 000 kronor Arvodet omfattar styrelseuppdraget
och andra förrättningar på bolagets
uppdrag.

Ledamöter
Typ av arvode

Fast årsarvode

Belopp

Anmärkning

330 000 kronor Arvodet omfattar styrelseuppdraget
och andra förrättningar på bolagets
uppdrag.

Telefonsammanträde och sammanträde per capsulam

Inget arvode utgår vid telefon- eller beslut per capsulam.
Kommittéer och utskott inrättade av styrelsen

Om ordförande eller ledamot utses att ingå i kommitté, utskott eller motsvarande, utgår
inget arvode utöver ovan angivna fasta årsarvoden. Om styrelsen utser någon som inte
tillhör styrelsen att ingå i kommitté, utskott eller motsvarande, beslutar styrelsen om
vilket arvode som skall utgå.
Lekmannarevisorer

Arvodet till lekmannarevisorernas uppdrag i föreningen beslutas av föreningsstämman i
Kommuninvest ekonomisk förening.
Revisor

Arvode till revisor utgår enligt räkning.
Gemensamt om arvoden till styrelse och lekmannarevisor

Arvodena inkluderar gottgörelse för omkostnader som uppkommer i anledning av
uppdraget. Traktamente eller annan motsvarande ersättning utgår inte.
Utöver arvode lämnar bolaget ersättning för faktiska logi- och resekostnader som
uppkommit i anledning av uppdraget. Om ledamot är anställd i Kommuninvest eller är
utsedd av arbetstagarorganisation, utgår inte något arvode.
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Valberedning

Arvodet till valberedningen i föreningens företag beslutas av föreningsstämman i
Kommuninvest ekonomisk förening.
Styrelsearvodering

Arvode ska utbetalas som lön.
Kommuninvest fastighets AB
Styrelsen

Ordförande
Typ av arvode

Fast årsarvode
Rörligt arvode

Belopp

Anmärkning

0 kronor
0 kronor Per gång vid närvaro på sammanträde.

Vice ordförande
Typ av arvode

Fast årsarvode
Rörligt arvode

Belopp

Anmärkning

Belopp

Anmärkning

Belopp

Anmärkning

0 kronor
0 kronor Per gång vid närvaro på sammanträde

Ledamöter
Typ av arvode

Fast årsarvode
Rörligt arvode
Suppleanter

Typ av arvode

Fast årsarvode
Rörligt arvode

0 kronor
0 kronor Per gång vid närvaro på sammanträde

0 kronor
0 kronor Per gång vid närvaro på sammanträde

Kommittéer och utskott inrättade av styrelsen

Inget arvode utgår.

Lekmannarevisorer

Arvodet till lekmannarevisorernas uppdrag i föreningen beslutas av föreningsstämman i
Kommuninvest ekonomisk förening.
Revisor

Arvode till revisor utgår enligt räkning.
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Ytterligare om arvoden till styrelsen

Bolaget lämnar ersättning för faktiska logi- och resekostnader som uppkommit i
anledning av uppdraget.
Om ordförande, vice ordförande, ledamot eller suppleant är anställd i Kommuninvest,
utgår inte något arvode.
Valberedning

Arvodet till valberedningen i föreningens företag beslutas av föreningsstämman i
Kommuninvest ekonomisk förening.

1352

Sida 1/2

Bilaga 9

Svenska kommuner och regioner i samverkan

2020-03-26
Kommuninvest Ekonomisk förening
Föreningsstämman

Fastställande av arvoden till valberedningen

Bakgrund
Enligt föreningens stadgar ska styrelsen årligen bereda ett förslag till val av valberedning i den ekonomiska föreningen. Förslaget ska också innefatta ett förslag till
arvodering.
Årets förslag
Vid stämman 2015 beslutades att arvodena från och med stämman 2016 ska följa
utvecklingen av månadsarvodet för en riksdagsledamot. Riksdagens arvodesnämnd har
höjt riksdagsledamöternas månadsarvode med 1 500 kronor till 68 400 kronor från och
med 2019-11-01. Någon mer förändring förväntas inte ske före Kommuninvests
föreningsstämma.
Baserat på stämmans tidigare beslut föreslås arvoden och principer för ersättning för
valberedningen i Kommuninvest ekonomisk förening som framgår av bilaga.
Styrelsen föreslår att arvodena till valberedningen i föreningen, utan avsteg från de
principer som lades fast i föregående stämmobeslut, uppräknas på det sätt som beskrivs
i bilagan.
I övrigt föreslår styrelsen inte några förändringar av värderingen av de olika uppdragen
som ordförande, vice ordförande, ledamöter och suppleanter eller av övriga regler för
arvoden.
Styrelsen behandlade ärendet 2020-03-11.
Förslag till beslut
Styrelsen föreslår att stämman beslutar
att arvoden till Valberedningen i föreningen ska utgå enligt bilaga.
KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING

Göran Färm
Ordförande

Tomas Werngren
Verkställande direktör

Kommuninvest i Sverige AB (publ). Org nr: 556281-4409. Styrelsens säte: Örebro
Kommuninvest Ekonomisk förening. Org nr: 716453-2074. Styrelsens säte: Örebro
Kommuninvest Fastighets AB. Org nr: 556464-5629. Styrelsens säte: Örebro
Postadress: Box 124, 701 42 Örebro • Besöksadress: Fenixhuset, Drottninggatan 2
Tel: 010-47 08 700 • Fax: 019-12 11 98 • E-post: förnamn.efternamn@kommuninvest.se • Internet: www.kommuninvest.se
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Bilaga

Förslag till nya arvoden för valberedningen i föreningen
Valberedningens ordförande
Typ av arvode

Fast årsarvode
Rörligt arvode

Belopp

8 200 kronor
4 800 kronor

Motsvarar %
av bas för
arvode

Anmärkning

Motsvarar %
av bas för
arvode

Anmärkning

Motsvarar %
av bas för
arvode

Anmärkning

12 %
7%

Valberedningens vice ordförande
Typ av arvode

Fast årsarvode
Rörligt arvode

Belopp

4 800 kronor
4 800 kronor

7%
7%

Valberedningens ledamöter
Typ av arvode

Rörligt arvode

Belopp

4 800 kronor

7%

Bas för arvode
Bas för angivet arvode i kronor är det månadsarvode för riksdagsledamot som fastställts
av Riksdagens arvodesnämnd. Det riksdagsarvodesbelopp som gäller när styrelsens
förslag till stämman fastläggs multipliceras med angivet procenttal och avrundning sker
till närmast högre eller lägre hundratal kronor. Det så beräknade arvodesbeloppet i
kronor som fastställs av stämman, gäller för tiden till och med utgången av följande
ordinarie föreningsstämma.
Kommentarer om arvodena
Rörligt arvode utgår per gång vid närvaro på sammanträde (och annan förrättning på
föreningens uppdrag). Vid telefonsammanträde utgår ett halvt rörligt arvode per gång
vid närvaro på sammanträde. Vid sammanträde per capsulam utgår inget rörligt arvode.
Arvodena inkluderar gottgörelse också för övriga omkostnader som uppkommer i
anledning av uppdraget. Traktamente eller annan motsvarande ersättning utgår inte.
Utöver arvode lämnar föreningen ersättning för faktiska logi- och resekostnader som
uppkommit i anledning av uppdraget.

1354

Sida 1/1

Bilaga 10

Svenska kommuner och regioner i samverkan

2020-03-26
Kommuninvest Ekonomisk förening
Föreningsstämman

Arbetsordning för Valberedningen i föreningen
Bakgrund
Enligt stadgarna för Kommuninvest Ekonomisk förening ska föreningens styrelse varje
år se över arbetsordningen för Valberedningen i föreningen samt överlämna ett förslag
till föreningsstämman för beslut.
Styrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde 2020-03-11.Vid översynen ska
styrelsen inhämta valberedningens eventuella synpunkter.
Valberedningens synpunkter
Valberedningen beslöt 2020-01-24 att till föreningsstyrelsen framföra att arbetsordningen enligt beredningens uppfattning behöver ändras genom att Valberedningens
sammansättning ändras så att samtliga riksdagspartier har en (1) ledamot i
valberedningen.
Styrelsens behandling
En ändring av arbetsordningen så att Valberedningens önskemål uppfylls innebär att
stadgarna för föreningen ändras så att Valberedningen kan bestå av högst 8 ledamöter.
Stadgarna idag innebär att valberedningen i föreningen får ha högst 7 ledamöter.
Förslaget till stadgar, som behandlas på annan punkt på dagordningen innehåller ett
förslag till ändring på denna punkt.
Förändringarna i bilagan utgår från att föreningsstämman ställer sig bakom styrelsens
förslag. Förändringarna är markerade med röd text.
Förslag till beslut
Styrelsen föreslår att föreningsstämman beslutar
att fastställa arbetsordningen för Valberedningen i föreningen i den lydelse som framgår
av bilagan.
KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING
Göran Färm
Ordförande

Tomas Werngren
Verkställande direktör

Kommuninvest i Sverige AB (publ). Org nr: 556281-4409. Styrelsens säte: Örebro
Kommuninvest Ekonomisk förening. Org nr: 716453-2074. Styrelsens säte: Örebro
Kommuninvest Fastighets AB. Org nr: 556464-5629. Styrelsens säte: Örebro
Postadress: Box 124, 701 42 Örebro • Besöksadress: Fenixhuset, Drottninggatan 2
Tel: 010-47 08 700 • Fax: 019-12 11 98 • E-post: förnamn.efternamn@kommuninvest.se • Internet: www.kommuninvest.se
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Kommuninvest Ekonomisk förening
Arbetsordning för valberedningen i föreningen

Kommuninvest ekonomisk förening

Arbetsordning
för
valberedningen
i
föreningen

Fastställd vid ordinarie stämma i Kommuninvest ekonomisk förening
den 16 april 2020
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Arbetsordning för valberedningen i föreningen
3 (4)

1.

Inledning

Valberedningen i föreningen har som övergripande uppgift att vara föreningsstämmans organ
för beredning av stämmans beslut om val av styrelse och lekmannarevisorer med syfte att
skapa ett bra underlag för stämmans behandling av dessa ärenden.
Valberedningen har det yttersta ansvaret för att beslut om tillsättningar bereds i en
strukturerad och transparent process, som ger alla medlemmar möjlighet att ge sin syn på och
lämna förslag i tillsättandefrågor och andra därtill hörande frågor samt att därigenom skapa
goda förutsättningar för väl underbyggda beslut.
Föreningens styrelse utser inom sig en valberedning för föreningens företag, som ansvarar för
beredning inför årsstämmornas val av styrelse mm.
Valberedningen för föreningen ska representera föreningens medlemmar. Föreningsstämman
ska på förslag av föreningens styrelse utse ledamöterna i beredningen.
Denna arbetsordning har fastställts vid den ordinarie föreningsstämman den 16 april 2020. 11
april 2019. Föreningens styrelse ansvarar för att arbetsordningen ses över varje år. Styrelsens
förslag föreläggs stämman för beslut varje år. Vid översynen ska styrelsen inhämta
valberedningens synpunkter.

2.

Valberedningen och dess uppgifter

2.1
Allmänt
Valberedningens uppgifter regleras i stadgarna för Kommuninvest ekonomisk förening och i
denna arbetsordning.
För valberedningen för föreningens företag gäller en särskild arbetsordning.
2.2
Om valberedningen och dess uppgifter i föreningen
Valberedningens sammansättning och oberoende
Valberedningen ska ha minst fem och högst sju åtta (8) ledamöter. De personer som föreslås
ingå i valberedningen ska, om inte annat angivits av föreningsstämman eller i lag, vara
förtroendevald hos medlem. Valberedningen ska bestå av en (1) ledamot från samtliga partier
som är representerade i Riksdagen. föreningsstyrelsen. Om ett riksdagsparti inte har en
ordinarie plats i föreningsstyrelsen adjungeras en ledamot från ska detta parti erbjudas en
ledamotsplats i till valberedningen.
Ledamot eller adjungerad i valberedningen får inte samtidigt vara ledamot, suppleant eller
revisor i annat föreningsorgan inom Kommuninvestkoncernen.
Information om vilka personer som utsetts till valberedning ska återfinnas på föreningens
hemsida.
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Föreningen ska snarast efter det ledamöterna valts och senast sex månader före ordinarie
stämma offentliggöra namnen på ledamöterna i valberedningen. Informationen ska återfinnas
på föreningens hemsida, där det även skall anges hur medlem kan lämna förslag till
valberedningen.
Stämmoordförande och justerare
Valberedning ska lämna förslag till ordförande och justerare vid ordinarie föreningsstämma.
Förslaget skall presenteras i kallelsen till stämman samt av valberedningen vid stämman.
Styrelsetillsättning och arvodering av styrelseledamöter
Valberedningen ska lämna förslag till ordförande, vice ordförande och övriga ledamöter samt
suppleanter i föreningens styrelse samt lekmannarevisorer i föreningen samt föreslå
styrelsearvode uppdelat mellan ordförande, vice ordförande, övriga ledamöter samt
suppleanter och eventuell ersättning för utskottsarbete samt arvode till revisorerna och
lekmannarevisorerna.
Samråd
Valberedningen ska, i arbetet med att ta fram underlag för sina förslag, skapa sig en god bild
av hur arbetet i styrelsen fungerar.
Det kan bland annat ske genom att valberedningen tar del av styrelsens egen utvärdering av
styrelsearbetet, genom samråd med ordföranden i Föreningen eller på annat sätt som
valberedningen finner lämpligt.
Valberedningens behov av extern kompetens och resurser i övrigt
Valberedningen äger i skälig omfattning anlita extern kompetens om det behövs för att
utforma de förslag som skall föreläggas stämman. Kostnaden för detta bärs av Föreningen.
Valberedningen äger rätt till sekreterare och annan administrativ service från bolaget.
Lekmannarevisorer
Valberedningen ska lämna förslag till två lekmannarevisorer samt förslag till arvodering av
dessa. Förslaget ska presenteras i kallelsen till stämman samt presenteras av valberedningen
på stämman.
2.3
Särskilt om valberedningens arbete
Valberedningens arbete och förslag syftar till att skapa grundläggande förutsättningar för
att styrelsen ska kunna uppfylla de krav som kommer att ställas på den, som en följd av
föreningens ändamål och verksamhet.
Som underlag för sina förslag skall valberedningen:
•

Eftersträva att resultatet i de allmänna valen i medlemskommuner och landsting/regioner
återspeglas i styrelsens sammansättning. Beredningen ska också eftersträva en jämn
könsfördelning, att ledamöterna representerar olika geografiska delar av landet samt att
det finns ledamöter från medlemmar av olika storlek, samt

•

Genomföra en systematisk procedur för att söka kandidater till de styrelseposter som skall
fyllas, varvid förslag som inkommit från medlemmarna beaktas. På föreningens hemsida
ska anges hur medlem kan lämna förslag till valberedningen.
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De personer som föreslås som ordförande, vice ordförande och övriga ledamöter samt
suppleanter ska, om inte annat angivits av föreningsstämman eller i lag, vara förtroendevald
hos medlem.
Fördelningen av styrelseplatser mellan de olika partierna ska bygga på utfallet i kommunalvalen i de kommuner och landsting/regioner som var medlemmar vid utgången av det år då
allmänna val genomförts - med utgångspunkt från mandatfördelning, skillnaderna i
medlemmarnas invånarantal och förekommande samarbeten mellan partierna.
Denna fördelningsgrund ska vara oförändrad intill dess nya allmänna val hållits. Med
utgångspunkt från resultatet i kommunalvalet, ska beredningen eftersträva att i första hand de
partier som finns företrädda i riksdagen får representation i styrelsen.
Till ordförande ska en förtroendevald som har sin hemvist i det eller de partier som bildar
regering föreslås och till vice ordförande en förtroendevald som har sin hemvist i det största
av de partier som bildar opposition i riksdagen föreslås.
Valberedningen ska också föreslå i vilken ordning suppleanterna ska tjänstgöra vid förfall för
ordinarie ledamot.
Valberedningens förslag ska presenteras i kallelsen till föreningsstämman och på föreningens
hemsida.
Valberedningen ska på föreningsstämman presentera och motivera sina förslag.
Valberedningen ska också lämna en redogörelse för hur dess arbete bedrivits.
Person som föreslagits för inval till styrelsen ska såvitt möjligt närvara på stämman för att
kunna presentera sig och svara på frågor från medlemmarna.

3.

Valberedningens sammanträden

3.1
Ordförande vid sammanträdena
Föreningsstämman utser varje år en ordförande och en vice ordförande i valberedningen.
3.2
Protokoll
Valberedningens ordförande ansvarar för att protokoll förs vid varje sammanträde. Protokoll
ska föras av valberedningens sekreterare eller, vid dennes förhinder, av annan av
valberedningen särskilt utsedd person. Protokollet ska vara kortfattat, dock med iakttagande
av de krav som föreligger beträffande fullständighet. Protokollet ska ange fattade beslut och
det underlag, muntligt och/eller skriftligt redovisat, som besluten grundats på. Vidare ska av
protokollet framgå avvikande mening (reservation) eller särskilt uttalande som ledamot begärt
att få antecknat.
Protokollen ska undertecknas av sekreteraren och justeras av ordföranden jämte en särskild
vid sammanträdet därtill utsedd person.
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Valberedningens sekreterare ska tillse att kopior av protokollen, efter justering, tillställs
samtliga ledamöter.
Protokollen ska - för kalenderår - ges löpande paragrafnumrering. Valberedningens
sekreterare svarar för att protokollen och därtill hörande beslutsunderlag och övriga
handlingar förvaras på ett betryggande sätt.

4.

Övrigt

4.1
Information och tystnadsplikt
All information som lämnas till valberedningens ledamöter och som inte är offentliggjord ska,
med beaktande av vad som gäller enligt tryckfrihetsförordningen, sekretesslagen och den
finansiella lagstiftningen samt enligt separat avgivna sekretessförbindelser, behandlas så att
föreningen och koncernen inte skadas. Handling eller information som är sekretesskyddad får
inte lämnas vidare eller röjas för annan.
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Föreningsstämman

Arbetsordning för valberedningen i föreningens företag
Bakgrund
Enligt stadgarna för Kommuninvest Ekonomisk förening ska föreningens styrelse varje
år se över arbetsordningen för Valberedningen i föreningens företag samt överlämna ett
förslag till föreningsstämman för beslut.
Nuvarande arbetsordning fastställdes på stämman 2019-04-11. Styrelsen behandlade
ärendet vid sitt sammanträde 2020-03-11.
Förslag till beslut
Styrelsen förslår att stämman beslutar
att fastställa arbetsordningen för Valberedningen i föreningens företag i den lydelse som
framgår av bilagan, samt
att uppdra åt föreningens representant vid de ordinarie årsstämmorna i Kommuninvest i
Sverige AB och Kommuninvest Fastighets AB besluta att den av föreningsstämman
fastställda arbetsordningen för valberedningen i Kommuninvest Ekonomisk förenings
företag ska fastställas.
KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING
Göran Färm
Ordförande

Tomas Werngren
Verkställande direktör

Kommuninvest i Sverige AB (publ). Org nr: 556281-4409. Styrelsens säte: Örebro
Kommuninvest Ekonomisk förening. Org nr: 716453-2074. Styrelsens säte: Örebro
Kommuninvest Fastighets AB. Org nr: 556464-5629. Styrelsens säte: Örebro
Postadress: Box 124, 701 42 Örebro • Besöksadress: Fenixhuset, Drottninggatan 2
Tel: 010-47 08 700 • Fax: 019-12 11 98 • E-post: förnamn.efternamn@kommuninvest.se • Internet: www.kommuninvest.se
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den 11 april 2019 16 april 2020
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1.

Inledning

Valberedningen för föreningens företag har som övergripande uppgift att vara föreningens
och bolagsstämmornas organ för beredning av stämmornas beslut om val av styrelser och
lekmannarevisorer med syfte att skapa ett bra underlag för stämmornas behandling av dessa
ärenden.
Valberedningen har det yttersta ansvaret för att beslut om tillsättning bereds i en strukturerad
och transparent process, som ger aktieägaren möjlighet att ge sin syn på och lämna förslag i
tillsättandefrågor och andra därtill hörande frågor samt att därigenom skapa goda
förutsättningar för väl underbyggda beslut.
De lekmannarevisorer som utses av stämman, utgör valberedning inför stämmans val av
yrkesrevisor och ansvarar för den upphandlingsprocess som då erfordras.
Valberedningen för föreningens företag skall representera föreningens styrelse. Föreningsstyrelsen skall inom sig utse ledamöterna i beredningen.
Denna arbetsordning har fastställts vid den ordinarie föreningsstämman den 20 april 2017 den
16 april 2020 samt vid de ordinarie årsstämmorna i Kommuninvest i Sverige AB och
Kommuninvest fastighets AB (”bolagen”) samma dag. Föreningens styrelse ansvarar för att
arbetsordningen ses över varje år. Styrelsens förslag föreläggs stämmorna för beslut varje år.
Vid översynen skall styrelsen inhämta bolagsstyrelsernas synpunkter.

2.

Valberedningen och dess uppgifter

2.1
Allmänt
Valberedningen i föreningens företag har de uppgifter som regleras i stadgarna för
Kommuninvest ekonomisk förening och i denna arbetsordning.
2.2
Om valberedningen och dess uppgifter i föreningens företag
Valberedningens sammansättning och oberoende
Valberedningen skall ha minst tre och högst fem ledamöter. De personer som föreslås ingå i
valberedningen skall, om inte annat angivits av föreningsstämman eller i lag, vara ledamot i
styrelsen för föreningen.
Ledamot i valberedningen för föreningens företag får inte samtidigt vara ledamot, suppleant
eller revisor i föreningens företag.
Information om vilka personer som utsetts till valberedning skall återfinnas på bolagens
hemsida.
Bolagen skall snarast efter det ledamöterna utsetts och senast sex månader före ordinarie
stämma offentliggöra namnen på ledamöterna i valberedningen. Informationen skall
återfinnas på bolagens hemsida där det även skall anges hur man kan lämna förslag till
valberedningen.
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Stämmoordförande och justerare
Valberedning skall lämna förslag till ordförande och justerare vid årsstämma i bolagen.
Förslaget skall presenteras i kallelsen till stämman samt av valberedningen vid stämman.

Styrelsetillsättning och arvodering av styrelseledamöter
Valberedningen skall lämna förslag till ordförande, vice ordförande och övriga ledamöter i
bolagens styrelser samt lekmannarevisorer i bolagen samt föreslå styrelsearvode uppdelat
mellan ordförande, vice ordförande, övriga ledamöter och eventuell ersättning för
utskottsarbete samt arvode till revisorerna och lekmannarevisorerna.
Samråd
Valberedningen ska, i arbetet med att ta fram underlag för sina förslag, skapa sig en god bild
av hur arbetet i styrelserna fungerar.
Det kan bland annat ske genom att valberedningen tar del av styrelsens egen utvärdering av
styrelsearbetet, genom samråd med ordföranden i bolaget eller på annat sätt som
valberedningen finner lämpligt.
Valberedningens behov av extern kompetens och resurser i övrigt
Valberedningen äger i skälig omfattning anlita extern kompetens om det behövs för att
utforma de förslag som skall föreläggas stämmorna. Kostnaden för detta bärs av den juridiska
enhet som arbetet avser. Valberedningen äger rätt till sekreterare och annan administrativ
service från bolaget.
Lekmannarevisorer
Valberedningen skall lämna förslag på två lekmannarevisorer samt förslag till arvodering av
dessa. Valberedningen skall samråda med valberedningen i föreningen och om inte särskilda
skäl talar däremot, skall samma personer föreslås som lekmannarevisorer såväl i föreningen
som i föreningens företag. Förslaget skall presenteras i kallelsen till stämma samt presenteras
av valberedningen på stämman.
2.3
Särskilt om valberedningens arbete
Som underlag för sina förslag skall valberedningen
•
•
•
•

Beakta de särskilda krav som den finansiella lagstiftningen och Finansinspektionens
föreskrifter uppställer på styrelsen och styrelsens ledamöter i kreditmarknadsbolaget,
Bedöma i vilken grad den nuvarande styrelsen uppfyller de krav som kommer att ställas
på styrelsen till följd av bolagets läge och framtida inriktning, bl.a. genom att ta del av den
utvärdering av styrelsen som har skett,
Fastställa kravprofiler för den eller de nya ledamöter som enligt denna bedömning
behöver rekryteras samt
Genomföra en systematisk procedur för att söka kandidater till de styrelseposter som skall
fyllas, varvid förslag som inkommit från föreningen skall beaktas.

Minst en ledamot i bolagets styrelse skall vara eller ha varit förtroendevald i en kommun eller
ett landsting en region och besitta kunskap om kommunsektorn och den politiska processen.
Den som är ledamot i föreningens styrelse skall inte samtidigt vara ledamot i bolagets
styrelse.
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Valberedningens förslag skall presenteras i kallelsen till bolagsstämman och på bolagens
hemsida. I anslutning till att kallelsen utfärdas, skall på hemsidan, för styrelseledamot som
föreslås för nyval eller omval anges:
•
•
•
•
•
•

ålder samt huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet,
uppdrag i bolaget, föreningen eller hos medlem och andra väsentliga uppdrag,
eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av finansiella instrument i
bolaget,
om ledamoten enligt valberedningen är att anse som oberoende i förhållande till bolaget
och bolagsledningen,
vid omval, vilket år ledamoten invaldes i styrelsen, samt
övriga uppgifter som kan vara av betydelse för aktieägaren vid bedömningen av den
föreslagna ledamotens kompetens och oberoende.

Valberedningen skall på stämmorna presentera och motivera sina förslag, varvid särskild
motivering skall ges om ingen förnyelse av styrelsen föreslås. Valberedningen skall också
lämna en redogörelse för hur dess arbete har bedrivits.

3.

Valberedningens sammanträden

3.1
Ordförande vid sammanträdena
Den ledamot som av föreningens styrelse utsetts att vara ordförande för valberedningen, leder
beredningens sammanträden.
Om den som utsetts till ordförande inte kan närvara, utser valberedningen annan ledamot att
för tillfället leda beredningens arbete.
3.2
Protokoll
Valberedningens ordförande ansvarar för att protokoll förs vid varje sammanträde. Protokoll
ska föras av valberedningens sekreterare eller, vid dennes förhinder, av annan av valberedningen särskilt utsedd person. Protokollet skall vara kortfattat, dock med iakttagande av de
krav som föreligger beträffande fullständighet. Protokollet ska ange fattade beslut och det
underlag, muntligt och/eller skriftligt redovisat, som besluten grundats på. Vidare ska av
protokollet framgå avvikande mening (reservation) eller särskilt uttalande som ledamot begärt
att få antecknat.
Protokollen skall undertecknas av sekreteraren och justeras av ordföranden jämte en särskild
vid sammanträdet därtill utsedd person.
Valberedningens sekreterare ska tillse att kopior av protokollen, efter justering, tillställs
samtliga ledamöter.
Protokollen ska - för kalenderår - ges löpande paragrafnumrering. Valberedningens
sekreterare svarar för att protokollen och därtill hörande beslutsunderlag och övriga
handlingar förvaras på ett betryggande sätt.
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4.

Övrigt

4.1
Information och tystnadsplikt
All information som lämnas till valberedningens ledamöter och som inte är offentliggjord ska,
med beaktande av vad som gäller enligt tryckfrihetsförordningen, sekretesslagen och den
finansiella lagstiftningen samt enligt separat avgivna sekretessförbindelser, behandlas så att
föreningen och koncernen inte skadas. Handling eller information som är sekretesskyddad får
inte lämnas vidare eller röjas för annan.
4.2
Delägda företag
Valberedningen skall bereda förslag att utse ledamöter, i av koncernföretag delägda företag,
deras arvodering, samt - i förekommande fall - vem av de föreslagna personerna som skall
väljas till ordförande.
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Föreningsstämman

Arbetsordning för lekmannarevisorerna
Bakgrund
Arbetsordningen för lekmannarevisorerna fastställdes av föreningsstämman i
Kommuninvest Ekonomisk förening 2019-04-11.
Idag omfattar lekmannarevisorernas uppdrag enligt stadgar och arbetsordning att
granska såväl Kommuninvest ekonomisk förening som Kommuninvest i Sverige AB
och dess dotterföretag. Valberedningen i föreningen föreslår att lekmannarevisorernas
uppdrag bör koncentreras till att granska den ekonomiska föreningen och dess
verksamhet. Den tillståndspliktiga verksamheten i bolaget omfattas av ett regelverk som
i sig innebär en betydande kontroll och granskning av de regulativa myndigheterna,
vilket minskar behovet av att även lekmannarevisorerna granskar den delen av
verksamheten.
Kommuninvest har låtit göra en juridisk genomgång av förutsättningarna för
ovanstående förslag. Granskningens slutsats är att det finns ett krav på att
Kommuninvest Ekonomisk förening ska ha lekmannarevisorerna, men motsvarande
krav finns inte för föreningens bolag.
Lekmannarevisorerna ska varje år se över arbetsordningen och förelägga densamma för
beslut vid föreningsstämman. I år har översynen gjorts av Valberedningen i föreningen
och Valberedningen föreslår ändringar i stadgar och arbetsordning med innebörd enligt
ovan.
Förslaget till stadgar som berör lekmannarevisionen behandlas i annan del av
dagordningen vid stämman.
Föreslagna ändringar är markerade med röd text i bilagan.
Förslag till beslut
Valberedningen i föreningen föreslår att stämman beslutar
att fastställa bilagda arbetsordning för lekmannarevisorerna i Kommuninvest
Ekonomisk förening.

Kommuninvest i Sverige AB (publ). Org nr: 556281-4409. Styrelsens säte: Örebro
Kommuninvest Ekonomisk förening. Org nr: 716453-2074. Styrelsens säte: Örebro
Kommuninvest Fastighets AB. Org nr: 556464-5629. Styrelsens säte: Örebro
Postadress: Box 124, 701 42 Örebro • Besöksadress: Fenixhuset, Drottninggatan 2
Tel: 010-47 08 700 • Fax: 019-12 11 98 • E-post: förnamn.efternamn@kommuninvest.se • Internet: www.kommuninvest.se
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Anders Ceder (S)
Region Örebro län
Ordförande

Martina Mossberg (M)
Haninge kommun
Vice ordförande

Kenneth Carlsson (L)
Färgelanda kommun

Lars Nyström (SD)
Skurup kommun

Gertowe Törnros (V)
Degerfors kommun

Kerstin Sjöström (C)
Nordmalings kommun

Håkan Stålbert (KD)
Örebro kommun

Roger Persson (MP)
Gävle kommun
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den 16 april 2020
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1.

Inledning

Lekmannarevisorernas uppgift är att vara föreningsstämmans organ för granskning av
Kommuninvest ekonomisk förening (föreningen). Lekmannarevisorerna är revisorer i den
mening som anges i 8 kap 1§ lagen om ekonomisk förening.
Lekmannarevisorerna ska representera föreningens medlemmar. Föreningsstämman ska på
förslag av valberedningen i föreningen utse dem.
Denna arbetsordning har fastställts vid den ordinarie föreningsstämman den 16 april 2020.
Lekmannarevisorerna ansvarar för att hela arbetsordningen ses över varje år. Lekmannarevisorernas förslag föreläggs föreningsstämman för beslut varje år.

2.

Lekmannarevisorernas uppgifter

2.1
Allmänt
Lekmannarevisorernas uppgifter i föreningen regleras i lagen om ekonomiska föreningar, i
stadgarna för föreningen samt i denna arbetsordning.
För lekmannarevisor som av årsstämma i koncernbolag också utsetts till lekmannarevisor i
bolaget, regleras granskningsuppgiften i aktiebolagslagen.
Lekmannarevisorernas sammansättning och oberoende
Det ska finnas två lekmannarevisorer i föreningen. Samma personer som utses till lekmannarevisorer i föreningen, ska också utses till lekmannarevisorer i övriga företag inom koncernen.
Den som utses till lekmannarevisor ska vara eller ha varit förtroendevald hos medlem och ha
särskild insikt i och erfarenhet av revision, ekonomi- och/eller finansiell verksamhet i
offentlig sektor.
I övrigt regleras valbarhet som lekmannarevisor och revisors oberoende i lagen om
ekonomiska föreningar och i stadgarna för föreningen.
Lekmannarevisorernas behov av extern kompetens och resurser i övrigt
Lekmannarevisorerna äger i skälig omfattning anlita extern kompetens om det behövs för att
fullgöra revisionsuppdraget. Kostnaden för detta bärs av den juridiska enhet som arbetet
avser. Lekmannarevisorerna äger rätt att begära sekreterarresurs och annan administrativ
service från föreningen bolaget.
2.2
Lekmannarevisorernas uppgifter
Granskningsuppdraget
Utöver den granskning som ska ske enligt lag ska lekmannarevisorerna särskilt granska om
verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredställande sätt samt om
verksamheten bedrivs i enlighet med kommunalrättsliga regler. och principer för kommunal
verksamhet i företagsform.
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Arbetsordning för lekmannarevisorerna
4 (4)

Granskningen ska vara så ingående och omfattande som god sed vid detta slag av granskning
kräver. Lekmannarevisorerna ska i tillämpliga delar och så långt det är möjligt genomföra sitt
uppdrag med beaktande av God revisionssed i kommunal verksamhet 1.
Samverkan med den auktoriserade revisorn mm
Lekmannarevisorerna ska samverka med den auktoriserade revisorn vid planering och
genomförande av revisionsuppdraget. Lekmannarevisorerna ska delta vid de
revisionssammanträden som genomförs med förvaltningen.
Informationsutbyte med föreningens styrelse och bolagsstyrelsen
Lekmannarevisorerna ska minst en gång per år träffa föreningens styrelse eller särskilt
styrelseutskott samt bolagsstyrelsen eller särskilt styrelseutskott för att informera om
revisionens inriktning och omfattning samt synen på föreningens och koncernens respektive
bolagets risker. Om möjligt bör dessa möten ske gemensamt med den auktoriserade revisorn.

3.

Lekmannarevisorernas sammanträden

3.1
Sammanträden
Lekmannarevisorerna sammanträder minst fyra två gånger per år i anslutning till upprättandet
av årsredovisning, delårsrapport eller annan rapportering som avser föreningen koncernen
samt i övrigt vid behov för beredningsuppgifter.
3.2
Protokoll
Lekmannarevisorerna ansvarar för att protokoll förs vid varje sammanträde. Protokoll ska
föras av revisorernas sekreterare. Protokollet ska vara kortfattat, dock med iakttagande av de
krav som föreligger beträffande fullständighet. Protokollet ska ange fattade beslut och det
underlag, muntligt och/eller skriftligt redovisat, som besluten grundats på.
Protokollen ska när sekreterare utsetts, undertecknas av sekreteraren och justeras av
lekmannarevisorerna. I annat fall undertecknas protokollet av lekmannarevisorerna själva.
Protokollen ska - för kalenderår - ges löpande paragrafnumrering. Lekmannarevisorerna
svarar för att protokollen och därtill hörande beslutsunderlag och övriga handlingar förvaras
på ett betryggande sätt.

4.

Övrigt

4.1
Information och tystnadsplikt
All information som lämnas till lekmannarevisorerna och som inte är offentliggjord ska, med
beaktande av vad som gäller enligt tryckfrihetsförordningen, sekretesslagen och den
finansiella lagstiftningen samt enligt avgivna sekretessförbindelser, behandlas så att
föreningen och koncernen inte skadas. Handling eller information som är sekretesskyddad får
inte lämnas vidare eller röjas för annan.

1

Sammanställs av Sveriges Kommuner och Landsting Regioner.
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Kommuninvest Ekonomisk förening
Föreningsstämman

Information om val av styrelse i föreningens företag

Bakgrund
Valberedningen i föreningens företag har föreslagit att årsstämmorna i Kommuninvest i
Sverige AB och Kommuninvest fastighets AB ska välja styrelse enligt bilaga.
Det noteras att val av revisorer i förekommande fall bereds av revisionsutskottet i
styrelsen.
Förslag till beslut
Valberedningen i föreningens företag föreslår att stämman beslutar
att i protokollet notera att information om föreslagna val av styrelse lämnats enligt
bilaga.
KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING
Göran Färm, (S)
Norrköpings kommun
ordförande

Linda Frohm, (M)
Kalix kommun
vice ordförande

Pierre Sjöström, (S)
Staffanstorps kommun

Ewa-May Karlsson, (C)
Region Västerbotten

Kommuninvest i Sverige AB (publ). Org nr: 556281-4409. Styrelsens säte: Örebro
Kommuninvest Ekonomisk förening. Org nr: 716453-2074. Styrelsens säte: Örebro
Kommuninvest Fastighets AB. Org nr: 556464-5629. Styrelsens säte: Örebro
Postadress: Box 124, 701 42 Örebro • Besöksadress: Fenixhuset, Drottninggatan 2
Tel: 010-47 08 700 • Fax: 019-12 11 98 • E-post: förnamn.efternamn@kommuninvest.se • Internet: www.kommuninvest.se
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Bilaga

Förslag till val av styrelser i föreningens företag
Kommuninvest i Sverige AB
Styrelse

För tiden intill slutet av nästa ordinarie stämma väljs:
Ordinarie ledamöter
Ellen Bramness Arvidsson, omval
Kurt Eliasson, omval
Catrina Ingelstam, nyval
Lars Heikensten, omval
Erik Langby, omval
Anna von Knorring, omval
Kristina Sundin Jonsson, omval
Ordförande: Ellen Bramness Arvidsson, omval
Kommuninvest fastighets AB
Styrelse

För tiden intill slutet av nästa ordinarie stämma väljs:
Ordinarie ledamöter
Ulf Bengtsson, omval
Malin Waldenström, omval
Maria Viimne, omval
Suppleant
Ordförande: Ulf Bengtsson, omval
Vice ordförande: Malin Waldenström, omval
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Kommuninvest Ekonomisk förening
Föreningsstämman

Val av styrelse och av dess ordförande och vice
ordförande
Bakgrund
Enligt föreningens stadgar ska stämman årligen välja styrelse, ordförande och vice
ordförande.
Förslag till beslut 2020
Valberedningen i föreningen föreslår att stämman beslutar
att för tiden intill slutet av nästa ordinarie föreningsstämma, välja följande styrelse,
ordförande och vice ordförande:
Ordinarie ledamöter
Lilly Bäcklund, (S), Lycksele kommun, omval
Britta Flinkfeldt, (S), Arjeplogs kommun, omval
Linda Frohm, (M), Kalix kommun, omval
Göran Färm, (S), Norrköpings kommun, omval
Mohamad Hassan, (L), Uppsala kommun, nyval
Ewa-May Karlsson, (C), Region Västerbotten, omval
Fredrik Larsson, (M), Region Värmland, omval
Maria Liljedahl, (SD), Köpings kommun, omval
Örjan Mossberg, (V), Växjö kommun, omval
Kenneth Handberg, (S), Örebro kommun, omval
Niclas Nilsson, (SD), Kristianstads kommun, omval
Jonas Ransgård, (M), Göteborgs Stad, omval
Bo Rudolfsson, (KD), Laxå kommun, omval
Pierre Sjöström, (S), Staffanstorps kommun, omval
Anna-Britta Åkerlind, (C), Örnsköldsviks kommun, omval
Suppleanter
Peter Hemlin, (M), Bollebygd kommun, omval
Catharina Winberg, (M), Växjö kommun, omval
Christina Johansson, (M), Arboga kommun, omval
Anders Johansson, (C), Mönsterås kommun, omval
Elizabeth Peltola, (C), Älmhults kommun, omval
Peter Kärnström (S), Sandvikens kommun, omval
Ulf Olsson, (S), Borås Stad, omval
Hans Lindberg, (S), Umeå kommun, omval
Kommuninvest i Sverige AB (publ). Org nr: 556281-4409. Styrelsens säte: Örebro
Kommuninvest Ekonomisk förening. Org nr: 716453-2074. Styrelsens säte: Örebro
Kommuninvest Fastighets AB. Org nr: 556464-5629. Styrelsens säte: Örebro
Postadress: Box 124, 701 42 Örebro • Besöksadress: Fenixhuset, Drottninggatan 2
Tel: 010-47 08 700 • Fax: 019-12 11 98 • E-post: förnamn.efternamn@kommuninvest.se • Internet: www.kommuninvest.se
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Ann-Marie Johansson, (S), Region Jämtland Härjedalen, omval
Catharina Fredriksson (S), Oxelösund kommun, omval
Lill Jansson, (L), Lerums kommun, nyval
Teddy Nilsson, (SD), Svalöfs kommun, omval
Martin Kirchberg, (SD), Torsås kommun, omval
Maria Fälth, (KD), Upplands-Väsby kommun, omval
Jeanette Wäppling, (V), Gällivare kommun, omval
Ordförande: Göran Färm, omval
Vice ordförande: Linda Frohm, omval
att när ordinarie ledamot är förhindrad, ska suppleant tjänstgöra enligt följande
turordning:
Vid frånvaro av ordinarie
ledamot för

Moderaterna (M)
Centerpartiet (C)
Liberalerna (L)
Kristdemokraterna (KD)
Socialdemokraterna (S)
Vänsterpartiet (V)
Miljöpartiet (MP)
Sverigedemokraterna (SD)

Tjänstgör suppleant i följande
ordning

M, KD, L, C, S, V, SD
C, M, L, KD, S, V, SD
L, M, C, KD, S, V, SD
KD, M, C, L, S, V, SD
S, V, C, L, M, KD, SD
V, S, M, C, L, KD, SD
Har för närvarande inte någon
ordinarie ledamot i styrelsen
SD, S, M, KD, C, L, V

Om mer än en suppleant från angivet parti är närvarande, tjänstgör de i den
ordningsföljd som de upptagits i protokollet från stämman där de valdes.
KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING
Valberedningen i föreningen
Anders Ceder (S)
Region Örebro län
Ordförande

Martina Mossberg (M)
Haninge kommun
Vice ordförande

Kenneth Carlsson (L)
Färgelanda kommun

Lars Nyström (SD)
Skurup kommun

Gertowe Törnros (V)
Degerfors kommun

Kerstin Sjöström (C)
Nordmalings kommun

Håkan Stålbert (KD)
Örebro kommun

Roger Persson (MP)
Gävle kommun
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Kommuninvest Ekonomisk förening
Föreningsstämman

Val av valberedning i föreningen och av dess
ordförande och vice ordförande
Bakgrund
Enligt föreningens stadgar ska styrelsen årligen bereda ett förslag till val av Valberedning i den ekonomiska föreningen.
Styrelsen behandlade ärendet 2020-03-11. Förslaget baseras på att föreningsstämman
beslutar att ändra stadgarna enligt med Valberedningens förslag.
Valberedningen i föreningen föreslår att stadgar och arbetsordning för Valberedningen i
föreningen ändras så att det framgår att valberedningen ska ha en sammansättning som
innebär att samtliga riksdagspartier har en (1) ledamot i valberedningen.
En ändring av stadgarna görs så att valberedningen kan bestå av högst 8 ledamöter.
Stadgarna idag innebär att valberedningen i föreningen får ha högst 7 ledamöter.
Förslaget till stadgar behandlas i annan del av dagordningen vid stämman. Om
valberedningens förslag genomförs innebär det att samtliga riksdagspartier ges en
ordinarie ledamotsplats i valberedningen.
Förslag till beslut
Styrelsen föreslår att stämman beslutar
att intill slutet av nästa ordinarie föreningsstämma, välja följande valberedning i
föreningen samt ordförande och vice ordförande:
Kenneth Carlsson, (L), Färgelanda kommun, omval
Anders Ceder (S), Region Örebro län, omval
Martina Mossberg, (M), Haninge kommun, omval
Lars Nyström, (SD), Skurup kommun, omval
Roger Persson, (MP), Gävle kommun, nyval
Kerstin Sjöström, (C), Nordmalings kommun, omval
Håkan Stålbert, (KD), Örebro kommun, omval
Gertowe Thörnros, (V), Degerfors kommun, omval
Ordförande: Anders Ceder, omval
Kommuninvest i Sverige AB (publ). Org nr: 556281-4409. Styrelsens säte: Örebro
Kommuninvest Ekonomisk förening. Org nr: 716453-2074. Styrelsens säte: Örebro
Kommuninvest Fastighets AB. Org nr: 556464-5629. Styrelsens säte: Örebro
Postadress: Box 124, 701 42 Örebro • Besöksadress: Fenixhuset, Drottninggatan 2
Tel: 010-47 08 700 • Fax: 019-12 11 98 • E-post: förnamn.efternamn@kommuninvest.se • Internet: www.kommuninvest.se
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Vice ordförande: Martina Mossberg, omval
KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING
Göran Färm
Ordförande

Tomas Werngren
Verkställande direktör

1380

Sida 1/2
Svenska kommuner och regioner i samverkan

2020-03-26

Bilaga 16

Kommuninvest Ekonomisk förening
Föreningsstämman

Val av lekmannarevisor
Bakgrund
Det noteras att föreningsstämman 2017-04-20 beslutade att, intill slutet av ordinarie
stämma som hålls år 2020, välja lekmannarevisor Barbro Hassel. Det noteras vidare att
föreningsstämman 2019-04-11 beslutade att, intill slutet av ordinarie stämma som hålls
år 2020, välja lekmannarevisor Anki Svensson.
Enligt föreningens stadgar, väljs två lekmannarevisorer för en fyraårsperiod. Årets
stämma ska därför välja lekmannarevisorer för tiden från 2020-04-16 intill slutet av den
ordinarie föreningsstämman 2024.
Barbro Hassel har meddelat att hon önskar lämna uppdraget i samband med föreningsstämman 2020. Anki Svensson har meddelat att hon fortsatt står till förfogande för
kommande period.
Valberedningen förslår att till lekmannarevisor väljs dels Anki Svensson, (M), Tyresö
kommun och dels Ambjörn Hardenstedt (S), Svedala kommun.
Förslag till beslut
Valberedningen föreslår att stämman beslutar
att för tiden intill slutet av den ordinarie stämma som hålls år 2024, välja
följande lekmannarevisorer:
Anki Svensson, (M), Tyresö kommun, omval
Ambjörn Hardenstedt, (S), Svedala kommun, nyval
att för tiden intill slutet av den ordinarie stämma som hålls år 2024, välja Svensson och
Hardenstedt till lekmannarevisorer i Kommuninvest Ekonomisk förening.

Kommuninvest i Sverige AB (publ). Org nr: 556281-4409. Styrelsens säte: Örebro
Kommuninvest Ekonomisk förening. Org nr: 716453-2074. Styrelsens säte: Örebro
Kommuninvest Fastighets AB. Org nr: 556464-5629. Styrelsens säte: Örebro
Postadress: Box 124, 701 42 Örebro • Besöksadress: Fenixhuset, Drottninggatan 2
Tel: 010-47 08 700 • Fax: 019-12 11 98 • E-post: förnamn.efternamn@kommuninvest.se • Internet: www.kommuninvest.se
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KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING
Valberedningen i föreningen
Anders Ceder (S)
Region Örebro län
Ordförande

Martina Mossberg (M)
Haninge kommun
Vice ordförande

Kenneth Carlsson (L)
Färgelanda kommun

Lars Nyström (SD)
Skurup kommun

Gertowe Törnros (V)
Degerfors kommun

Kerstin Sjöström (C)
Nordmalings kommun

Håkan Stålbert (KD)
Örebro kommun

Roger Persson (MP)
Gävle kommun
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Kommuninvest Ekonomisk förening
Föreningsstämman

Val av representanter till bolagsstämmorna i
Kommuninvest i Sverige AB och övriga bolag
Bakgrund
Enligt stadgarna för Kommuninvest Ekonomisk förening ska ordinarie föreningsstämman utse representanter till bolagsstämmorna i föreningens företag.
Föreningen äger 100 procent av aktierna i Kommuninvest i Sverige AB som i sin tur
äger 100 procent av aktierna i Kommuninvest fastighets AB.
Styrelsen behandlade detta ärende 2020-03-11.
Förslag till beslut
Styrelsen föreslår att föreningsstämman beslutar
att utse föreningsstyrelsens ordförande, med föreningsstyrelsens vice ordförande som
ersättare, till ombud vid den ordinarie årsstämman i Kommuninvest i Sverige AB, som
genomförs 2020 samt i förekommande fall vid extra bolagsstämma som genomförs
under tiden därefter och fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma,
att utse kreditmarknadsbolagets styrelseordförande, med föreningsstyrelsens vice
ordförande som ersättare, till ombud vid den ordinarie årsstämman i Kommuninvest
fastighets AB som genomförs 2020 samt i förekommande fall vid extra bolagsstämma
som genomförs under tiden därefter och fram till slutet av nästa ordinarie
föreningsstämma samt
att representanterna ska besluta i enlighet med föreningsstämmans instruktioner, i
förekommande fall föreningsstyrelsens instruktioner, samt i vad gäller val av styrelser,
övriga funktionärer och dess arvodering i enlighet med valberedningens förslag.
KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING
Tomas Werngren
Verkställande direktör

Ulf Bengtsson
Styrelsens sekreterare

Kommuninvest i Sverige AB (publ). Org nr: 556281-4409. Styrelsens säte: Örebro
Kommuninvest Ekonomisk förening. Org nr: 716453-2074. Styrelsens säte: Örebro
Kommuninvest Fastighets AB. Org nr: 556464-5629. Styrelsens säte: Örebro
Postadress: Box 124, 701 42 Örebro • Besöksadress: Fenixhuset, Drottninggatan 2
Tel: 010-47 08 700 • Fax: 019-12 11 98 • E-post: förnamn.efternamn@kommuninvest.se • Internet: www.kommuninvest.se
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Kommuninvest Ekonomisk förening
Föreningsstämman

Beslut om plats för nästa föreningsstämma
Bakgrund
Enligt stadgarna för Kommuninvest Ekonomisk förening ska den ordinarie
föreningsstämman besluta om plats för nästa stämma.
Vid de senaste stämmorna har det i stället uppdragits till styrelsen att besluta om plats
för nästkommande stämma.
Styrelsen behandlade ärendet 2020-03-11.
Förslag till beslut
Styrelsen föreslår att stämman beslutar
att uppdra till föreningens styrelse att besluta om plats för 2021 års stämma.
KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING
Göran Färm
Ordförande

Tomas Werngren
Verkställande direktör

Kommuninvest i Sverige AB (publ). Org nr: 556281-4409. Styrelsens säte: Örebro
Kommuninvest Ekonomisk förening. Org nr: 716453-2074. Styrelsens säte: Örebro
Kommuninvest Fastighets AB. Org nr: 556464-5629. Styrelsens säte: Örebro
Postadress: Box 124, 701 42 Örebro • Besöksadress: Fenixhuset, Drottninggatan 2
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Kommuninvest Ekonomisk förening
Föreningsstämman

Årlig insatsskyldighet – 2020 års insats
Bakgrund
År 2012 införde föreningen möjligheten till överskottsutdelning i form av återbäring
och insatsränta. Dessutom infördes en årlig insatsskyldighet som för den enskilde
medlemmen inte får överstiga vad medlemmen fått i återbäring och insatsränta. Denna
insatsskyldighet har varit en betydelsefull del i föreningens tidigare kapitaluppbyggnad
inför de skärpta krav på kapital som träder i kraft kommande år.
De stadgar som antogs 2015 innebär att modellen för årlig insatsskyldighet förändras så
att insatsskyldigheten från och med 2016 är beroende av hur stor andel av den
stadgeenliga högsta insatsnivån som respektive medlem uppnått vid utgången av
respektive år. Har den högsta insatsnivån uppnåtts, ska ingen ytterligare årlig insats
betalas.
Det noteras särskilt att nuvarande insatsskyldighet förändras efter årsskiftet 2020/21
enligt det förslag till stadgar som föreläggs stämman i annan del av dagordningen.
Insatsen förfaller till betalning en månad efter stämmans beslut eller vid den senare tidpunkt som stämman beslutar. Insatsen betalas kontant.
Styrelsen behandlade ärendet 2020-03-11.
Förslag till beslut
Styrelsen föreslår att föreningsstämman beslutar
att medlemmarna ska delta med en årlig insats enligt följande:
- respektive medlems årliga insatsskyldighet för 2020 ska uppgå till 100, 50, 25 eller 0
procent av hela den överskottsutdelning i form av återbäring och insatsränta på
inbetalda medlemsinsatser och överinsatser som stämman beslutat om och som utdelats
till respektive medlem,

Kommuninvest i Sverige AB (publ). Org nr: 556281-4409. Styrelsens säte: Örebro
Kommuninvest Ekonomisk förening. Org nr: 716453-2074. Styrelsens säte: Örebro
Kommuninvest Fastighets AB. Org nr: 556464-5629. Styrelsens säte: Örebro
Postadress: Box 124, 701 42 Örebro • Besöksadress: Fenixhuset, Drottninggatan 2
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- reduceringen av den årliga insatsskyldigheten ska ske utifrån hur stor andel av den för
medlemmen fastställda högsta insatsnivån som erlagts i enlighet med vad som anges i
föreningens stadgar, samt
- den årliga insatsen 2020 förfaller till betalning en månad efter stämmans beslut eller
vid den senare tidpunkt som följer av att stämmans beslut om överskottsutdelning först
måste ha verkställts och att därefter minst två veckor förflutit.
KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING
Göran Färm
Ordförande

Tomas Werngren
Verkställande direktör
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Kommuninvest Ekonomisk förening
Föreningsstämman

Bemyndigande att genomföra nyemissioner

Bakgrund
Beslut om att bolagsstyrelsen ska bemyndigas att genomföra nyemissioner ska fattas av
årsstämman i Kommuninvest i Sverige AB.
Vid årsstämman 2019-04-11 bemyndigades styrelsen för Kommuninvest i Sverige AB
att för tiden fram till nästkommande årsstämma, genomföra nyemissioner som ligger
inom den i bolagsordningen för Kommuninvest i Sverige AB angivna övre gränsen för
aktiekapital, 20 000 miljoner kronor, utan att behöva kalla till extra bolagsstämma.
När detta skrivs uppgår det registrerade aktiekapitalet till 7 099 972 000 kronor.

Föreningsstyrelsen har behandlat ärendet 2020-03-11.
Förslag till beslut
Styrelsen föreslår att föreningsstämman beslutar
att uppdra till föreningens ombud på årsstämman i Kommuninvest i Sverige AB att där
besluta enligt följande:
- bemyndiga bolagsstyrelsen att under tiden intill nästa årsstämma genomföra en eller
flera nyemissioner som ligger inom det i bolagsordningen för Kommuninvest i Sverige
AB angivna maximala aktiekapitalet,
- vid emissionen ska den nuvarande aktieägaren Kommuninvest ekonomisk förening ha
företrädesrätt till de nya aktierna samt
- de närmare villkoren för emissionerna ska bestämmas av bolagsstyrelsen.
KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING
Göran Färm
Ordförande

Tomas Werngren
Verkställande direktör

Kommuninvest i Sverige AB (publ). Org nr: 556281-4409. Styrelsens säte: Örebro
Kommuninvest Ekonomisk förening. Org nr: 716453-2074. Styrelsens säte: Örebro
Kommuninvest Fastighets AB. Org nr: 556464-5629. Styrelsens säte: Örebro
Postadress: Box 124, 701 42 Örebro • Besöksadress: Fenixhuset, Drottninggatan 2
Tel: 010-47 08 700 • Fax: 019-12 11 98 • E-post: förnamn.efternamn@kommuninvest.se • Internet: www.kommuninvest.se
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From:
Sent:
To:
Subject:

Åsa Joelsson
Mon, 3 Feb 2020 13:19:17 +0100
Åsa Joelsson
VB: Kommuninvest Föreningsstämma 2020 [2020KC4496]

Från: Medborgarservice <medborgarservice@tierp.se>
Skickat: den 3 februari 2020 13:03
Till: ks_reg_drift@tierp.se
Ämne: VB: Kommuninvest Föreningsstämma 2020 [2020KC4496]

Från: Kommuninvest Event <event@kommuninvest.se>
Skickat: den 3 februari 2020 11:16
Till:
Ämne: Kommuninvest Föreningsstämma 2020
Inbjudan till Kommuninvests föreningsstämma

Öppna i webbläsaren

Attention: Ombud och ersättare i Kommuninvest ekonomisk förening,
Kommunstyrelsens ordförande, Ekonomichef/finanschef eller motsvarande,
Kommundirektör/kommunchef, oppositionsråd
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Välkommen på
föreningsstämma!
Den 16 april anordnar Kommuninvest föreningsstämma på Clarion
Hotel Post i Göteborg.
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Under vinterns medlemssamråd har vi träffat
representanter från medlemskommuner och
medlemsregioner för att diskutera viktiga frågor
för Kommuninvests framtid. Nu samlas vi för att
fatta beslut – men också för att umgås och lära
av varandra.
Välkomna till en heldag med inspirerande
föreläsningar och givande diskussioner.
På kvällen äter vi en gemensam middag.

Vi tar gärna emot din anmälan senast den 13 mars.

Mer information och anmälan

Talare
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Lena Micko
Civilminister,
Finansdepartementet
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Statsvetare, Ledamot i Cent

Copyright © 2020 Kommuninvest, All rights reserved.
Välkommen på årets stämma!
Our mailing address is:
Kommuninvest
Box 124
Örebro 701 42
Sweden
Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list
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1 (1)
Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2020-08-

KS 2020/772

Policy för förtjänsttecken och gåvor
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation föreslår kommunstyrelsen
hemställa kommunfullmäktige besluta
att anta Policy för förtjänsttecken och gåvor, samt
att upphäva Regler för utdelning av förtjänsttecken och minnesgåvor
fastställda av kommunfullmäktige § 42/2008.
Sammanfattning av ärendet

Nya regler för förtjänsttecken och gåvor har tagits fram som ska gälla för
Tierps kommun och de kommunala bolagen. I de nya reglerna har
beloppsgränser för förtjänsttecken, minnesgåva och julfirande införts för
att få en likvärdig tillämning. Policyn ska revideras 2023.
Beslutsmotivering

Regler för utdelning av förtjänsttecken och minnesgåvor är fastställd av
kommunfullmäktige 2008 och bör därför revideras.
Reglerna bör vara likalydande för Tierps kommun och de kommunala
bolagen.
Beslutsunderlag





Handläggarens tjänsteutlåtande
Regler för förtjänsttecken och minnesgåvor fastställt av
kommunfullmäktige § 42/2008
Policy för förtjänsttecken och gåvor

Beslutet skickas till





Kommundirektör
HR-chef
Ledningsstöd, gemensam service

I tjänsten
Eva Berggård Nygren
HR-chef
Gemensam service
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Dokumentansvar och handläggning
Dokumentansvarig: Randi Graungaard,
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Eva Berggård Nygren,
HR-chef,
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Dokumenthistorik
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Bakgrund
Medarbetare och förtroendevalda ska uppmärksammas efter lång och trogen tjänst i
kommunen och kommunens bolag. De ska även uppmärksammas i samband med
sin 50 års och 60 årsdag. Inbjudan till julfirande utdelas till tillsvidareanställda och
månadsavlönade årligen.

Omfattning
Policyn omfattar kommunen och de kommunala bolagens medarbetare och
förtroendevalda.

Minnesgåvor
En minnesgåva är enligt skatteverkets regler en gåva av minneskaraktär som lämnas
till varaktigt anställda i samband med att den anställda uppnår viss ålder (jämna
födelsedagar från 50 år och uppåt), längre tids anställning (minst 20 år) eller när
anställningen upphör. Med varaktigt anställda i samband med minnesgåvor anses
anställda med en sammanlagd anställningstid om minst sex år.

Uppvaktning i samband med 50-årsdag och 60 årsdag
Vid förtroendevalds eller anställds 50-årsdag utdelas individuell minnesgåva. Sådan
gåva bör vara av personlig art.
Vid förtroendevalds eller anställds 60-årsdag utdelas en blomsteruppsättning.
För anställda svarar närmast överordnad chef för uppvaktning.
För de förtroendevalda svarar kommunfullmäktiges ordförande för uppvaktning.

Uppvaktning i samband med pensionsavgång
Vid anställds pensionsavgång utdelas individuell minnesgåva. Sådan gåva bör vara
av personlig art. Närmast överordnad chef svarar för uppvaktning.

Julfirande
Inbjudan till julfirande utdelas till tillsvidareanställda och månadsavlönade årligen i
enlighet med skattemyndighetens regelverk.

Förtjänsttecken
Arbetstagare
För att anställda i kommun och de kommunala bolagen ska kunna erhålla
förtjänsttecken krävs en sammanhängande anställningstid i kommunen och
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kommunkoncernen av 24 år samt att anställningen omfattas av
pensionsreglementet.
Vid beräkning av tid ska också tillgodoräknas den tid arbetstagaren tjänstgjort inom
Uppsala läns landsting eller inom de kommunala bolagen när det gäller verksamhet
som fått ändrat huvudmannaskap.
För arbetstagare inom de kommunala bolagen tillgodoräknas även den tid
arbetstagaren tjänstgjort inom Tierps kommun när det gäller verksamhet som fått
ändrat huvudmannaskap.
Arbetstagare som avgår med pension under det 25:e anställningsåret har rätt till
ovan angiven minnesgåva.

Förtroendevalda
Tierps kommuns förtjänsttecken utdelas till kommunala förtroendemän som
innehaft uppdrag som ordinarie eller ersättare i kommunfullmäktige och dess
valberedning samt beredningar, kommunrevision eller i kommunal nämnd eller som
styrelseledamot eller ersättare i kommunalt bolag i minst 18 år.
Förtroendevald vars uppdrag upphör under det 18:e året har rätt till ovan angiven
minnesgåva. Som kommunal nämnd anses inte i detta sammanhang valnämnd.

Gemensamma bestämmelser
Utdelning av förtjänsttecken kan endast ske en gång.
Beslut om utdelande fattas av kommundirektören efter skriftligt förslag från
respektive verksamhetschef. För kommunens bolag fattas beslutet av VD.
Förtjänstteckenutdelningen äger rum under perioden oktober-december.

Beloppsgränser för förtjänsttecken, minnesgåva och
julfirande
Följande beloppsgränser gäller för gåvor i enlighet med skattemyndighetens
regelverk:
Förtjänsttecken
5 000 kr
50 års gåva
1 500 kr
Gåva i samband med pensionsavgång 1 500 kr
Julfirande
maximalt 400 kr/medarbetare

Arbetstagare eller förtroendevalds bortgång
Vid arbetstagare bortgång ansvarar respektive verksamhetschef för lämplig
hågkomst.
Vid förtroendevalds bortgång ansvarar kommunstyrelsens respektive
kommunfullmäktiges ordförande för lämplig hågkomst.
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Representation och övriga gåvor
Utdelning av representationsgåvor och minnesgåvor kan, efter särskild bedömning
av kommunfullmäktiges respektive kommunstyrelsens ordförande alternativt
kommundirektören, ske i samband med invigningar av andra myndigheters lokaler,
egna arrangemang, kongresser och studiebesök.
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Regler

Regler för utdelning av förtjänsttecken
och minnesgåvor
Fastställd av kommunfullmäktige § 42/2008

Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-180 00 i www.tierp.se
1400

Regler för utdelning av förtjänsttecken och minnesgåvor
Förtjänsttecken

§1
Arbetstagare
För att kommunens tjänstemän ska kunna erhålla förtjänsttecken krävs en tjänstetid i
kommunen av 24 år samt att anställningen omfattas av pensionsreglementet.
Vid beräkning av tid ska också tillgodoräknas den tid arbetstagaren tjänstgjort inom
Uppsala läns landsting när det gäller verksamhet som fått ändrat huvudmannaskap.
Arbetstagare som avgår med pension under det 25:e anställningsåret har rätt till ovan
angiven minnesgåva.
Ledighet med föräldrapenning, sjukpenning eller sjukbidrag samt tjänstgöring inom
totalförsvaret skall i kvalifikationshänseende jämställas med arbetad tid. Detsamma
gäller annan ledighet med oavkortad lön.
Arbetstagare som varit tjänstledig för studier under högst 6 månader av ett kalenderår får
tillgodoräkna sig tjänstledigheten som fullgjord arbetstid.
Övrig ledighet är ej kvalifikationsgrundande.
§2
Förtroendevalda
Tierps kommuns förtjänsttecken utdelas till kommunala förtroendemän som innehaft
uppdrag som ordinarie eller ersättare i kommunfullmäktige och dess valberedning samt
beredningar, kommunrevision eller i kommunal nämnd eller som styrelseledamot eller
ersättare i kommunalt bolag i minst 18 år.
Förtroendevald vars uppdrag upphör under det 18:e året har rätt till ovan angiven
minnesgåva.
Som kommunal nämnd anses inte i detta sammanhang valnämnd.
§3
Gemensamma bestämmelser
Utdelning av minnesgåva kan ske endast en gång oavsett om kvalifikationskraven enligt
§ 1 och § 2 uppfyllts.
Beslut om utdelande fattas av kommunchefen efter skriftligt förslag från respektive
blockchef.
Kommunchefen ska samråda med kommunstyrelsens ordförande om ett förslag ska
avslås.
Förtjänstteckenutdelningen äger rum under perioden oktober-december.
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Minnesgåvor

§4
Uppvaktning i samband med 50-årsdag
Vid förtroendevalds eller anställds 50-årsdag utdelas individuell minnesgåva. Sådan
gåva bör vara av personlig art.
För anställda svarar närmast överordnad chef för uppvaktning.
För de förtroendevalda svarar kommunfullmäktiges ordförande för uppvaktning.
Uppvaktning i samband med pensionsavgång
Vid anställds pensionsavgång utdelas individuell minnesgåva. Sådan gåva bör vara av
personlig art. Närmast överordnad chef svarar för uppvaktning.
§5
Representationsgåvor - övriga gåvor
Utdelning av representationsgåvor och minnesgåvor kan, efter särskild bedömning av
kommunfullmäktiges respektive kommunstyrelsens ordförande alternativt kommunchefen, ske i samband med invigningar av andra myndigheters lokaler, egna arrangemang, kongresser och studiebesök.
Vid särskilda uppvaktningar kan minnesgåvor väljas från fall till fall.
-

Bordsstandar med kommunens vapenmärke
Skål
Bokverk
Kommunslips
Kommunscarf
Slipsnål/manschettknappar, brosch
eller dylikt

Förening inom kommunen med bidragsberättigad ungdomsverksamhet som firar
jubileum uppvaktas med bordsstandar samt en check vid
25 år på 2,5 tkr
50 år 5 tkr
75 år med 7,5 tkr samt
100 årsjubileum 10 tkr.
Vid arbetstagare bortgång ansvarar respektive blockchef för lämplig ihågkomst.
Vid förtroendevalds bortgång ansvarar kommunstyrelsens respektive kommunfullmäktiges ordförande för lämplig hågkomst.
___________
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Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2020-09-21

KS 2020/773

Pensionsriktlinjer för Tierps kommun
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation föreslår kommunstyrelsen
besluta
att anta Pensionsriktlinjer för Tierps kommun.
Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation föreslår kommunstyrelsen
hemställa kommunfullmäktige besluta
att upphäva Pensionspolicy Tierps kommun fastställd 2005 och reviderad
2006-11-07.
Sammanfattning av ärendet

Pensionspolicyn är fastställd av kommunfullmäktige 2005 samt reviderad
2006 och bör därför ersättas med nya pensionsriktlinjer som bl.a.
innehåller nya regler för politiker, OPF-KL som tillkommit. Då
kommunstyrelsen är högsta beslutande instans för pensionsvillkor benämns
dokumentet ”Pensionsriktlinjer för Tierps kommun” och bör fortlöpande
revideras av kommunstyrelsen då lag- eller avtalsändringar sker.
Beslutsmotivering

Då pensionspolicyn är från 2006 bör den ersättas med ”Pensionsriktlinjer
för Tierps kommun” som fortlöpande kan revideras av kommunstyrelsen
då lag- och avtalsförändringar sker. Pensionsriktlinjerna innehåller bl.a.
nya regler för politiker som tillkommit i OPF-KL. Kommunfullmäktige har
beslutat att anta tillämpningsanvisningarna till OPF-KL 2018-05-21.
Kommunstyrelsen har delegerat till förhandlingsdelegationen att vara
pensionsmyndighet. Förhandlingsdelegationen tolkar och beslutar i samråd
med HR-chef och verksamhetschef, om särskild avtalspension på heltid
eller deltid samt om pensionsförstärkning på heltid enligt
överenskommelse, efter individuell prövning i varje enskilt fall.
Förhandlingsdelegation beslutar även om andra pensionslösningar utöver
de nämnda i pensionspolicyn samt om alternativ KAP-KL för
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verksamhetschefer och nyckelpersoner. Pensionshandläggaren beslutar i
normala och löpande pensionsärenden.
Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation beslutade 2016-09-21 att
föreslå kommunstyrelsen att anta en ny pensionspolicy som bifogades
protokollet. Denna skulle ersätta den tidigare pensionspolicyn och innehöll
bl.a. nya regler som tillkommit. På grund av brister i de administrativa
rutinerna gick ärendet aldrig vidare till kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige. Reglerna i policyn har dock tillämpats.
Beslutsunderlag







Handläggarens tjänsteutlåtande
Pensionsriktlinjer för Tierps kommun
Pensionspolicy Tierps kommun fastställd av kommunfullmäktige
§ 69/2005. Reviderad 2006-11-07.
Protokoll från Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation 2016-0921



Beslutet skickas till





HR-chef
Lönechef
Pensionshandläggare

I tjänsten
Eva Berggård Nygren
HR-chef
Gemensam service
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Beslutsordning
Kommunstyrelsen är högsta beslutande instans när det gäller medarbetares
pensionsvillkor. Förhandlingsdelegationen är pensionsmyndighet.
Förhandlingsdelegationen tolkar och beslutar i samråd med HR-chef och
verksamhetschef, om särskild avtalspension på heltid eller deltid samt om
pensionsförstärkning på heltid enligt överenskommelse, efter individuell prövning i
varje enskilt fall.
Förhandlingsdelegation beslutar om andra pensionslösningar utöver de nämnda i
pensionspolicyn samt om alternativ KAP-KL för verksamhetschefer och
nyckelpersoner. Pensionshandläggaren beslutar i normala och löpande
pensionsärenden.

Pension till medarbetare
Möjlighet till särskild avtalspension på heltid eller deltid och pensionsförstärkning
på heltid efter individuell prövning.
Samtliga tillsvidareanställda i kommunen har möjlighet att löneväxla till tjänstepensionsförsäkring.
Högre chefer och nyckelpersoner har möjlighet att välja alternativ KAP-KL efter
prövning av förhandlingsdelegationen.

Allmänt
Pensionsavtalet KAP-KL innehåller möjligheter till lokala beslut och
överenskommelser. Mot bakgrund av detta har kommunen fattat beslut om vad som
ska gälla i vissa specifika pensionsfrågor. Kommunens beslut i dessa frågor
beskrivs i denna pensionspolicy.
Pension till förtroendevalda före 2014-10-01 med ett uppdrag på minst 40 % av
heltid omfattas av reglementet PBF som antogs av Kommunfullmäktige 2002-11-26
Pension till förtroendevalda styrs av reglemente och följer bestämmelserna i OPFKL Omställningsstöd och pension för förtroendevalda. Dessa bestämmelser antogs i
sin helhet av Kommunfullmäktige 2014-10-01 med följande tillägg som beskrivs i
denna policy.
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Uppdatering
Pensionspolicyn ska uppdateras vid förändringar i lagar och kollektivavtal som har
påverkan på pensionsområdet.

Tryggande av pension
Kommunen tryggar förmånsbestämd ålderspension, pension till efterlevande samt
alternativ KAP-KL med tjänstepensionsförsäkring. Premien betalas löpande.
Kommunen tryggar särskild avtalspension enligt överenskommelse,
pensionsförmåner enligt PBF och OPF-KL, visstidspension enligt PA-KL samt
pension intjänad före 1998 genom beskattningsrätten. Pension intjänad före 1998
redovisas i en ansvarsförbindelse, pensionsåtaganden efter 1997 redovisas delvis
som en skuld i kommunens balansräkning.

Medarbetare som uppfyllt gällande LAS-ålder
För medarbetare som uppnår gällande Las-ålder omregleras eventuellt fortsatt
anställning till en tidsbegränsad anställning. När arbetstagaren uppnår Las-åldern
lämnar arbetsgivaren ett skriftligt besked en månad innan om uppsägning till
arbetstagaren. Anställd som uppnått 67 års ålder tjänar inte in någon ytterligare
tjänstepension.

Särskild avtalspension enligt överenskommelse
Särskild avtalspension kan erbjudas till samtliga medarbetare som omfattas av
KAP-KL och AKAP-KL på hel- eller deltid under vissa förutsättningar.
Särskild avtalspension på deltid förutsätter att anställningen omregleras till lägre
sysselsättningsgrad. Arbetstiden efter minskningen ska vara minst 50 procent av
heltid. Medarbetaren ska så långt möjligt behålla tidigare arbetsuppgifter, men i
mindre omfattning. Pension på deltid betalas ut i en omfattning som motsvarar
arbetstidsminskningen.
Särskild avtalspension på heltid eller deltid utbetalas från den överenskomna
tidpunkten till 65 års ålder eller tidigare då intjänad pensionsrätt per 1997-12-31
och/eller förmånsbestämd ålderspension börjar utbetalas från kommunen.
För att erhålla särskild avtalspensions på heltid eller deltid krävs ett enskilt skriftligt
avtal mellan medarbetaren och arbetsgivaren.
Personalchef i samråd med verksamhetschef, tar fram underlag för beslut om
erbjudande av särskild avtalspension i varje enskilt fall.
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Erbjudandet kan ges till medarbetare som fyllt 62 år och som blivit eller förväntas
bli övertalig under förutsättning att åtgärden bidrar till att lösa ett
övertalighetsproblem hos arbetsgivaren eller i annat fall om synnerliga skäl finns.
Pensionsnivån för hel och partiell särskild avtalspension utgör 70 % av
pensionsunderlaget beräknat på inkomst upp till 7,5 inkomstbasbelopp. För inkomst
över 7,5 inkomstbasbelopp beräknas pensionsnivån i procent av underlaget enligt
bestämmelser i KAP – KL § 34 mom. 2 (tabell för linjär avtrappning).
Bestämmelserna i KAP – KL (övergångsbestämmelserna) om beräkning av
sammanvägt basbelopp under åren 2006 – 2011 ska tillämpas.
Hel och partiell särskild avtalspension utges längst till och med kalendermånaden
innan medarbetaren fyller 65 år och i övrigt med iakttagande av bestämmelser i
KAP – KL § 32 mom. 1 b) c) och § 32 mom. 2.
Pensionsavgifter till avgiftsbestämd ålderspension inbetalas under den tid då hel
eller partiell särskild avtalspension utbetalas. Pensionsavgiften grundas på
inkomsten av särskild avtalspensionen + eventuell lön.
Särskild avtalspension samordnas med eventuell förvärvsinkomst eller
sjukersättning enligt bestämmelser i KAP – KL § 36. För medarbetarens
uppgiftsskyldighet gäller bestämmelserna i KAP – KL § 37.
Som framgår av förutsättningarna fortsätter arbetsgivaren att inbetala avgifter till
avgiftsbestämd ålderspension även under tid då särskild avtalspension utbetalas.
Rätt till förmånsbestämd ålderspension kvarstår i förekommande fall när särskild
avtalspension utbetalas. Rätten till efterlevandepension behålls under tid med
särskild avtalspension.
Avgång eller arbetstidsminskning med särskild avtalspension kan påverka allmän
pension, sjukpenning, ersättning från avtalsförsäkringar med mera. Kommunen
kompenserar inte medarbetaren för detta.

Pensionsförstärkning
Pensionsförstärkning kan erbjudas till samtliga medarbetare som omfattas av KAPKL och AKAP-KL under vissa förutsättningar.
Pensionsförstärkning kan enbart utbetalas på heltid samt då medarbetaren samtidigt
får intjänande pensionsrätt och/eller förmånsbestämd ålderspension från
kommunen.
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För att erhålla pensionsförstärkning krävs ett enskilt skriftligt avtal mellan
medarbetaren och arbetsgivaren.
HR-chef i samråd med verksamhetschef tar fram underlag för beslut om erbjudande
av pensionsförstärkning i varje enskilt fall.
Erbjudande kan ges till medarbetare som fyllt 61 år, födda 1959 gäller 62 år, men
inte 65 år, och som blivit eller förväntas bli övertalig under förutsättning att
åtgärden bidrar till att lösa ett övertalighetsproblem hos arbetsgivaren eller i annat
Pensionsförstärkningen utbetalas från den överenskomna tidpunkten och längst till
och med kalendermånaden innan medarbetaren fyller 65 år.
Nivån samt tiden för pensionsförstärkning fastställs av personalchefen vid varje
enskilt fall. Nivån på pensionsförstärkningen bör vara mellanskillnaden mellan
faktiskt uttag av pension och utbetald pension vid förtida uttag. Pensionsavgifter till
avgiftsbestämd ålderspension inbetalas ej och samordning sker inte med andra
eventuella inkomster.
Avgång med pensionsförstärkning kan påverka allmän pension, sjukpenning,
ersättning från avtalsförsäkringar med mera. Information om detta skall ges till
medarbetaren.

Löneväxling till pension
Samtliga medarbetare med månadslön har möjlighet att löneväxla till pension via ett
överenskommet månatligt bruttolöneavdrag. Överenskommelse om löneväxling kan
träffas i samband med införandet av löneväxling, samt därefter vid löneöversyn
eller nyanställning. Det överenskomna beloppet betalas av arbetsgivaren till en
tjänstepensionsförsäkring.
Löneväxlingen ska vara kostnadsneutral för kommunen. Vid löneväxling betalar
kommunen särskild löneskatt istället för sociala avgifter och får därmed en lägre
kostnad. Medarbetare som löneväxlar får därför ett premietillägg som ska motsvara
skillnaden mellan sociala avgifter och särskild löneskatt. Premietillägget betalas
tillsammans med det överenskomna löneväxlingsbeloppet till en tjänstepensionsförsäkring.
Kostnadsneutraliteten innebär också att löneväxlingen inte ska påverka den anställdes ordinarie tjänstepension. Bruttolönen före växlingen ska därför även fortsättningsvis vara pensionsgrundande.
Vid löneöversyn ska bruttolönen före växlingen användas som utgångspunkt.
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Lägsta belopp att växla är 500 kronor per månad, innan beräkning av premietillägg.
Maximalt får 20 procent av bruttolönen växlas per månad. Medarbetaren väljer
själv om beloppet ska sparas i traditionell försäkring eller fondförsäkring och om
tjänstepensionsförsäkringen ska tecknas med återbetalningsskydd.
Endast försäkringsbolag som är godkända inom ramen för pensionsvalet kan väljas.
Löneväxling görs endast de månader det finns lön att dra det överenskomna beloppet från. Om det inte går att göra ett avdrag, till exempel vid sjukdom, föräldraledighet eller tjänstledighet, görs uppehåll i löneväxlingen.
Löneväxlingen ska regleras i ett individuellt avtal mellan kommunen och
medarbetaren. Kommunen och medarbetaren har en ömsesidig rätt att avsluta
avtalet i samband med årsskiftet. Varseltid är tre månader.
Medarbetaren kan göra ändringar i löneväxlingsavtalet en gång per år i samband
med årsskiftet. Varseltid är tre månader.
Om förutsättningarna för löneväxlingserbjudandet förändras på grund av ändringar i
lag eller centralt kollektivavtal har medarbetaren och kommunen en ömsesidig rätt
att säga upp avtalet med omedelbar verkan.
Löneväxlingen kan komma att påverka medarbetarens allmänna pension, sjukpenning, föräldrapenning och ersättning från avtalsförsäkringarna. Kommunen ska
informera om detta.

Pension till högre chefer och nyckelpersoner
I syfte att stärka kommunens möjlighet att rekrytera och behålla högre chefer och
nyckelpersoner i konkurrens med andra arbetsgivare, erbjuder kommunen i enlighet
med bestämmelserna i KAP-KL möjlighet till alternativ pensionslösning enligt
nedan.
Erbjudandet omfattar verksamhetschefer samt nyckelpersoner efter beslut av
förhandlingsdelegationen.

Alternativ KAP-KL
Alternativ KAP-KL innebär att kostnaden för den förmånsbestämda ålderspensionen enligt KAP-KL byts mot en premiebestämd ålderspension. Övriga pensionsförmåner inom KAP-KL behålls oförändrade eller följer kommunens pensionspolicy.
Jämfört med den ordinarie förmånsbestämda ålderspensionen, innebär alternativ
KAP-KL större flexibilitet och möjlighet till individuell anpassning.
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Alternativ KAP-KL är kostnadsneutral för kommunen. Pensionsförmånen tryggas
genom tecknande av tjänstepensionsförsäkring med löpande premiebetalning.
Premien motsvarar den som kommunen skulle ha betalat för förmånsbestämd
ålderspension.
En medarbetare som omfattas av erbjudandet beslutar själv om han eller hon ska
välja alternativ KAP-KL eller fortsätta att omfattas av den ordinarie förmånsbestämda ålderspensionen enligt KAP-KL. En medarbetare som valt att
omfattas av alternativ KAP-KL kan inte återgå till ordinarie KAP-KL så länge
anställningen i kommunen består.
Medarbetaren väljer själv om premien ska placeras i traditionell försäkring eller
fondförsäkring, samt om tjänstepensionsförsäkringen ska tecknas med
återbetalningsskydd. Återbetalningsskydd innebär att pensionskapitalet betalas
temporärt till familjen som en månadsvis efterlevandepension om den anställde
avlider.
Endast försäkringsbolag som är godkända inom ramen för pensionsvalet kan väljas.
Pensionen kan betalas ut tidigast från 55 års ålder efter individuell
överenskommelse med försäkringsbolaget. Pensionen kan tas ut under en begränsad
tid eller livslångt. Kortaste utbetalningstid är fem år.

AKAP-KL för anställd 1986 eller tidigare
Individuell överenskommelse kan träffas om att den anställde ska omfattas av
AKAP-KL istället för KAP-KL enligt regler som anges i AKAP-KL.
Överenskommelsen kan träffas även om medarbetaren inte tillhör kretsen
förvaltningschefer och nyckelpersoner förutsatt att han/hon uppfyller de krav som
ställs i AKAP-KL.
Möjligheten gäller då i första hand nyckelpersoner.

Omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL)
OPF-KL tillämpas på förtroendevalda som nytillträder ett uppdrag efter valet 2014
eller senare. Förhandlingsdelegationen har till uppgift att tolka och tillämpa
pensions- och omställningsbestämmelserna.
Tillträdesdag för fritidspolitiker bestäms vara det datum de tillträder uppdraget efter
valet år 2014 och riktlinjer gällande omställningsinsatser kan först bli aktuella efter
fyra års uppdrag, varför dessa ännu inte är framtagna.
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Pensionsbestämmelsen innefattar en avgiftsbestämd ålderspension och gäller för
samtliga förtroendevalda. Pensionsavgifterna avsätts varje år till en
pensionsbehållning och skulle pensionsavgiften under året bli lägre än 1,5 % av
inkomstbasbeloppet utbetalas den istället ut till förtroendevald.
OPF-KL gäller inte för förtroendevalda som vid tillträdet har rätt till egenpension
på grund av anställning eller annat pensionsreglemente och inte heller för de som
har uppnått 67 års ålder vid tillträdet av uppdraget.

PBF Pension till förtroendevalda före 2014-10-01
Bestämmelserna gäller för politiker, heltidssysselsatta eller minst 40 % av heltid
och består av följande förmåner:
Egenpension
Visstidspension
Sjukpension
Ålderspension
Avgångsersättning
Efterlevandepension till vuxen och barnpension
Livränta.

Information om pensionsförmåner
Enligt KAP-KL, ”Riktlinjer för arbetsgivarens informationsansvar” är arbetsgivaren
ansvarig för att medarbetarna informeras om de pensionsförmåner som tjänas in i
anställningen.
Kommunen uppfyller informationskravet genom att medarbetarna via KPA Pension
får årlig information om de intjänade pensionsförmånerna. Pensionsinformationen
är skriftlig och lämnas i form av pensionsprognos.
Avseende den avgiftsbestämda ålderspensionen får respektive medarbetare
information från det försäkringsbolag som valts.
Medarbetare som ska välja försäkringsbolag för den avgiftsbestämda
ålderspensionen får information och valblankett av Pensionsvalet PV AB.
Medarbetare i kommunen och förtroendevalda kan vända sig till Tierps kommuns
pensionshandläggare för att få svar på sina frågor. Pensionshandläggaren informerar
regelbundet om tjänstepensionen via intranätet. Pensionsträffar riktade till
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medarbetare som närmar sig pensionsåldern genomförs även tillsammans med
Pensionsmyndigheten och/eller Pensionsförvaltaren.
Utöver ovanstående erbjuder kommunen information enligt nedan.





Information om löneväxling
Kommunen tillhandahåller skriftlig information om möjligheten att
löneväxla till tjänstepensionsförsäkring.
Information om AKAP-KL
Kommunen tillhandahåller muntlig eller skriftlig information om alternativ
AKAP-KL till dem som omfattas av erbjudandet.
Pensionsavgång
Medarbetare som planerar att avgå med pension ska lämna skriftlig ansökan
om detta till närmaste chef senast tre månader före planerad
pensionsavgång. I god tid innan pensionsavgången informeras sedan
medarbetaren om pensionsbeloppets storlek. För begäran om utbetalning av
avgiftsbestämd ålderspension, ska medarbetaren vända sig till det
försäkringsbolag som valts.
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Sammanfattning
Beslutsordning
Kommunstyrelsen beslutar om pensionspolicyn. Kommunstyrelsen är högsta beslutande
instans när det gäller medarbetares pensionsvillkor. Kommunstyrelsen är pensionsmyndighet.
Förhandlingsdelegationen tolkar och beslutar i samråd med personalchef och verksamhetschef,
om särskild avtalspension på heltid eller deltid samt om pensionsförstärkning på heltid enligt
överenskommelse, efter individuell prövning i varje enskilt fall.
Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation beslutar om andra pensionslösningar utöver de
nämnda i pensionspolicyn samt om alternativ KAP-KL för verksamhetschefer och
nyckelpersoner.
Pensionshandläggaren beslutar i normala och löpande pensionsärenden.

Pension till medarbetare
Möjlighet till särskild avtalspension på heltid eller deltid och pensionsförstärkning på heltid efter
individuell prövning.
Samtliga tillsvidareanställda i kommunen har möjlighet att löneväxla till tjänstepensionsförsäkring.
Högre chefer och nyckelpersoner har möjlighet att välja alternativ KAP-KL efter prövning av
förhandlingsdelegationen.
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Allmänt
Pensionsavtalet KAP-KL innehåller möjligheter till lokala beslut och överenskommelser. Mot
bakgrund av detta har kommunen fattat beslut om vad som ska gälla i vissa specifika
pensionsfrågor. Kommunens beslut i dessa frågor beskrivs i denna pensionspolicy.
Pension till förtroendevalda före 2014-10-01 med ett uppdrag på minst 40 % av heltid omfattas
av reglementet PBF som antogs av Kommunfullmäktige 2002-11-26
Pension till förtroendevalda styrs av reglemente och följer bestämmelserna i OPF-KL
Omställningsstöd och pension för förtroendevalda. Dessa bestämmelser antogs i sin helhet av
Kommunfullmäktige 2014-10-01 med följande tillägg som beskrivs i denna policy.

Uppdatering
Pensionspolicyn ska uppdateras vid förändringar i lagar och kollektivavtal som har påverkan på
pensionsområdet.

Tryggande av Pension
Kommunen tryggar förmånsbestämd ålderspension, pension till efterlevande samt alternativ
KAP-KL med tjänstepensionsförsäkring. Premien betalas löpande.
Kommunen tryggar särskild avtalspension enligt överenskommelse, pensionsförmåner enligt
PBF och OPF-KL, visstidspension enligt PA-KL samt pension intjänad före 1998 genom
beskattningsrätten. Pension intjänad före 1998 redovisas i en ansvarsförbindelse,
pensionsåtaganden efter 1997 redovisas delvis som en skuld i kommunens balansräkning.

Medarbetare som uppfyllt gällande Las-ålder
För medarbetare som uppnår gällande Las-ålder omregleras eventuellt fortsatt anställning till en
tidsbegränsad anställning. När arbetstagaren uppnår Las-åldern lämnar arbetsgivaren ett
skriftligt besked en månad innan om uppsägning till arbetstagaren. Anställd som uppnått 67 års
ålder tjänar inte in någon ytterligare tjänstepension.
Förslag ifrån parterna finns på att höja pensionsåldern så att rätten att arbeta kvar höjs till 69
års ålder samtidigt som det blir möjligt att ta ut allmänna pensionen från 61 år till 63 år.
Om beslut fattas av parterna enligt detta förslag gäller detta ifrån förhandlat datum.
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Särskild avtalspension enligt överenskommelse
Särskild avtalspension kan erbjudas till samtliga medarbetare som omfattas av KAP-KL och
AKAP-KL på hel- eller deltid under vissa förutsättningar.
Särskild avtalspension på deltid förutsätter att anställningen omregleras till lägre
sysselsättningsgrad. Arbetstiden efter minskningen ska vara minst 50 procent av heltid.
Medarbetaren ska så långt möjligt behålla tidigare arbetsuppgifter, men i mindre omfattning.
Pension på deltid betalas ut i en omfattning som motsvarar arbetstidsminskningen.
Särskild avtalspension på heltid eller deltid utbetalas från den överenskomna tidpunkten till 65
års ålder eller tidigare då intjänad pensionsrätt per 1997-12-31 och/eller förmånsbestämd
ålderspension börjar utbetalas från kommunen.
För att erhålla särskild avtalspensions på heltid eller deltid krävs ett enskilt skriftligt avtal mellan
medarbetaren och arbetsgivaren.
Personalchef i samråd med verksamhetschef, tar fram underlag för beslut om erbjudande av
särskild avtalspension i varje enskilt fall.
Erbjudandet kan ges till medarbetare som fyllt 62 år och som blivit eller förväntas bli övertalig
under förutsättning att åtgärden bidrar till att lösa ett övertalighetsproblem hos arbetsgivaren
eller i annat fall om synnerliga skäl finns.
Pensionsnivån för hel och partiell särskild avtalspension utgör 70 % av pensionsunderlaget
beräknat på inkomst upp till 7,5 inkomstbasbelopp. För inkomst över 7,5 inkomstbasbelopp
beräknas pensionsnivån i procent av underlaget enligt bestämmelser i KAP – KL § 34 mom. 2
(tabell för linjär avtrappning). Bestämmelserna i KAP – KL (övergångsbestämmelserna) om
beräkning av sammanvägt basbelopp under åren 2006 – 2011 ska tillämpas.
Hel och partiell särskild avtalspension utges längst till och med kalendermånaden innan
medarbetaren fyller 65 år och i övrigt med iakttagande av bestämmelser i KAP – KL § 32 mom.
1 b) c) och § 32 mom. 2.
Pensionsavgifter till avgiftsbestämd ålderspension inbetalas under den tid då hel eller partiell
särskild avtalspension utbetalas. Pensionsavgiften grundas på inkomsten av särskild
avtalspensionen + eventuell lön.
Särskild avtalspension samordnas med eventuell förvärvsinkomst eller sjukersättning enligt
bestämmelser i KAP – KL § 36. För medarbetarens uppgiftsskyldighet gäller bestämmelserna i
KAP – KL § 37.
Som framgår av förutsättningarna fortsätter arbetsgivaren att inbetala avgifter till
avgiftsbestämd ålderspension även under tid då särskild avtalspension utbetalas. Rätt till
förmånsbestämd ålderspension kvarstår i förekommande fall när särskild avtalspension
utbetalas. Rätten till efterlevandepension behålls under tid med särskild avtalspension.
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Avgång eller arbetstidsminskning med särskild avtalspension kan påverka allmän pension,
sjukpenning, ersättning från avtalsförsäkringar med mera. Kommunen kompenserar inte
medarbetaren för detta.

Pensionsförstärkning
Pensionsförstärkning kan erbjudas till samtliga medarbetare som omfattas av KAP-KL och
AKAP-KL under vissa förutsättningar.
Pensionsförstärkning kan enbart utbetalas på heltid samt då medarbetaren samtidigt får
intjänande pensionsrätt och/eller förmånsbestämd ålderpension från kommunen.
För att erhålla pensionsförstärkning krävs ett enskilt skriftligt avtal mellan medarbetaren och
arbetsgivaren.
Personalchef i samråd med verksamhetschef tar fram underlag för beslut om erbjudande av
pensionsförstärkning i varje enskilt fall.
Erbjudande kan ges till medarbetare som fyllt 61 år men inte 65 år, och som blivit eller
förväntas bli övertalig under förutsättning att åtgärden bidrar till att lösa ett övertalighetsproblem
hos arbetsgivaren eller i annat fall om synnerliga skäl finns.
Pensionsförstärkningen utbetalas från den överenskomna tidpunkten och längst till och med
kalendermånaden innan medarbetaren fyller 65 år.
Nivån samt tiden för pensionsförstärkning fastställs av personalchefen vid varje enskilt fall.
Nivån på pensionsförstärkningen bör vara mellanskillnaden mellan faktiskt uttag av pension och
utbetald pension vid förtida uttag. Pensionsavgifter till avgiftsbestämd ålderspension inbetalas
ej och samordning sker inte med andra eventuella inkomster.
Avgång med pensionsförstärkning kan påverka allmän pension, sjukpenning, ersättning från
avtalsförsäkringar med mera. Information om detta skall ges till medarbetaren.

Löneväxling till pension
Samtliga medarbetare med månadslön har möjlighet att löneväxla till pension via ett överenskommet månatligt bruttolöneavdrag. Överenskommelse om löneväxling kan träffas i
samband med införandet av löneväxling, samt därefter vid löneöversyn eller nyanställning. Det
överenskomna beloppet betalas av arbetsgivaren till en tjänstepensionsförsäkring.
Löneväxlingen ska vara kostnadsneutral för kommunen. Vid löneväxling betalar kommunen
särskild löneskatt istället för sociala avgifter och får därmed en lägre kostnad. Medarbetare som
löneväxlar får därför ett premietillägg som ska motsvara skillnaden mellan sociala avgifter och
särskild löneskatt. Premietillägget betalas tillsammans med det överenskomna löneväxlingsbeloppet till en tjänstepensionsförsäkring.
Kostnadsneutraliteten innebär också att löneväxlingen inte ska påverka den anställdes
ordinarie tjänstepension. Bruttolönen före växlingen ska därför även fortsättningsvis vara pensionsgrundande.
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Vid löneöversyn ska bruttolönen före växlingen användas som utgångspunkt.
Lägsta belopp att växla är 500 kronor per månad, innan beräkning av premietillägg. Maximalt
får 20 procent av bruttolönen växlas per månad. Medarbetaren väljer själv om beloppet ska
sparas i traditionell försäkring eller fondförsäkring och om tjänstepensionsförsäkringen ska
tecknas med återbetalningsskydd.
Endast försäkringsbolag som är godkända inom ramen för pensionsvalet kan väljas.
Löneväxling görs endast de månader det finns lön att dra det överenskomna beloppet från. Om
det inte går att göra ett avdrag, till exempel vid sjukdom, föräldraledighet eller tjänstledighet,
görs uppehåll i löneväxlingen.
Löneväxlingen ska regleras i ett individuellt avtal mellan kommunen och medarbetaren.
Kommunen och medarbetaren har en ömsesidig rätt att avsluta avtalet i samband med
årsskiftet. Varseltid är tre månader.
Medarbetaren kan göra ändringar i löneväxlingsavtalet en gång per år i samband med
årsskiftet. Varseltid är tre månader.
Om förutsättningarna för löneväxlingserbjudandet förändras på grund av ändringar i lag eller
centralt kollektivavtal har medarbetaren och kommunen en ömsesidig rätt att säga upp avtalet
med omedelbar verkan.
Löneväxlingen kan komma att påverka medarbetarens allmänna pension, sjukpenning,
föräldrapenning och ersättning från avtalsförsäkringarna. Kommunen ska informera om detta.

Pension till högre chefer och nyckelpersoner
I syfte att stärka kommunens möjlighet att rekrytera och behålla högre chefer och
nyckelpersoner i konkurrens med andra arbetsgivare, erbjuder kommunen i enlighet med
bestämmelserna i KAP-KL möjlighet till alternativ pensionslösning enligt nedan.
Erbjudandet omfattar verksamhetschefer samt nyckelpersoner efter beslut av
förhandlingsdelegationen.

Alternativ KAP-KL
Alternativ KAP-KL innebär att kostnaden för den förmånsbestämda ålderspensionen enligt
KAP-KL byts mot en premiebestämd ålderspension. Övriga pensionsförmåner inom KAP-KL
behålls oförändrade eller följer kommunens pensionspolicy.
Jämfört med den ordinarie förmånsbestämda ålderspensionen, innebär alternativ KAP-KL
större flexibilitet och möjlighet till individuell anpassning.
Alternativ KAP-KL är kostnadsneutral för kommunen. Pensionsförmånen tryggas genom
tecknande av tjänstepensionsförsäkring med löpande premiebetalning. Premien motsvarar den
som kommunen skulle ha betalat för förmånsbestämd ålderspension.
En medarbetare som omfattas av erbjudandet beslutar själv om han eller hon ska välja
alternativ KAP-KL eller fortsätta att omfattas av den ordinarie förmånsbestämda
ålderspensionen enligt KAP-KL. En medarbetare som valt att omfattas av alternativ KAP-KL
kan inte återgå till ordinarie KAP-KL så länge anställningen i kommunen består.
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Medarbetaren väljer själv om premien ska placeras i traditionell försäkring eller fondförsäkring,
samt om tjänstepensionsförsäkringen ska tecknas med återbetalningsskydd. Återbetalningsskydd innebär att pensionskapitalet betalas temporärt till familjen som en månadsvis
efterlevandepension om den anställde avlider.
Endast försäkringsbolag som är godkända inom ramen för pensionsvalet kan väljas.
Pensionen kan betalas ut tidigast från 55 års ålder efter individuell överenskommelse med
försäkringsbolaget. Pensionen kan tas ut under en begränsad tid eller livslångt. Kortaste
utbetalningstid är fem år.

AKAP-KL för anställ född 1986 eller tidigare
Individuell överenskommelse kan träffas om att den anställde ska omfattas av AKAP-KL istället
för KAP-KL enligt regler som anges i AKAP-KL.
Överenskommelsen kan träffas även om medarbetaren inte tillhör kretsen förvaltningschefer
och nyckelpersoner förutsatt att han/hon uppfyller de krav som ställs i AKAP-KL.
Möjligheten gäller då i första hand nyckelpersoner.

Omställningsstöd och pension för förtroendevalda
(OPF-KL)
OPF-KL tillämpas på förtroendevala som nytillträder ett uppdrag efter valet 2014 eller senare.
Förhandlingsdelegationen har till uppgift att tolka och tillämpa pensions- och
omställningsbestämmelserna.
Tillträdesdag för fritidspolitiker bestäms vara det datum de tillträder uppdraget efter valet år
2014 och riktlinjer gällande omställningsinsatser kan först bli aktuella efter fyra års uppdrag,
varför dessa ännu inte är framtagna.
Pensionsbestämmelsen innefattar en avgiftsbestämd ålderspension och gäller för samtliga
förtroendevalda. Pensionsavgifterna avsätts varje år till en pensionsbehållning och skulle
pensionsavgiften under året blir lägre än 1,5 % av inkomstbasbeloppet utbetalas den istället ut
till förtroendevald.
OPF-KL gäller inte för förtroendevalda som vid tillträdet har rätt till egenpension på grund av
anställning eller annat pensionsreglemente och inte heller för de som har uppnått 67 års ålder
vid tillträdet av uppdraget.
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PBF Pension till förtroendevalda före 2014-10-01
Bestämmelserna gäller för politiker, heltidssysselsatta eller minst 40 % av heltid och består av
följande förmåner:
Egenpension
Visstidspension
Sjukpension
Ålderspension
Avgångsersättning
Efterlevandepension till vuxen och barnpension
Livränta.

Information om pensionsförmåner
Enligt KAP-KL, ”Riktlinjer för arbetsgivarens informationsansvar” är arbetsgivaren ansvarig för
att medarbetarna informeras om de pensionsförmåner som tjänas in i anställningen.
Kommunen uppfyller informationskravet genom att medarbetarna via KPA Pension får årlig information om de intjänade pensionsförmånerna. Pensionsinformationen är skriftlig och lämnas i
form av pensionsprognos.
Avseende den avgiftsbestämda ålderspensionen får respektive medarbetare information från
det försäkringsbolag som valts.
Medarbetare som ska välja försäkringsbolag för den avgiftsbestämda ålderspensionen får
information och valblankett av Pensionsvalet PV AB.
Medarbetare i kommunen och förtroendevalda kan vända sig till Tierps kommuns
pensionshandläggare för att få svar på sina frågor. Pensionshandläggaren informerar
regelbundet om tjänstepensionen via intranätet. Pensionsträffar riktade till medarbetare som
närmar sig pensionsåldern genomförs även tillsammans med Pensionsmyndigheten och/eller
KPA.
Utöver ovanstående erbjuder kommunen information enligt nedan.


Information om löneväxling
Kommunen tillhandahåller skriftlig information om möjligheten att löneväxla till
tjänstepensionsförsäkring.



Information om AKAP-KL



Kommunen tillhandahåller muntlig eller skriftlig information om alternativ AKAP-KL till
dem som omfattas av erbjudandet.



Pensionsavgång
Medarbetare som planerar att avgå med pension ska lämna skriftlig ansökan om detta till
närmaste chef senast tre månader före planerad pensionsavgång. I god tid innan
pensionsavgången informeras sedan medarbetaren om pensionsbeloppets storlek. För
9/9
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begäran om utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension, ska medarbetaren vända sig
till det försäkringsbolag som valts.
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Inledning
Bakgrund
I samband med tillkomsten av PFA och KAP-KL har det öppnats olika möjligheter att ta ut
pension inom den kommunala sektorn. Tierps kommuns pensionspolicy ska tydliggöra vilka
pensionslösningar som accepteras i kommunen, och hur arbetet med pensionsfrågor ska bedrivas.
Syfte
Pensionspolicyn ska omfatta alla anställda och förtroendevalda i kommunen. Den ska klart och
tydligt beskriva vilka pensionslösningar som accepteras, och hur arbetet med pensionsfrågor ska
bedrivas.
Uppdatering
Pensionspolicyn ska uppdateras vid förändringar i lagar och kollektivavtal som har påverkan på
pensionsområdet.
Beslutsordning
Pensionsmyndighet i Tierps Kommun är kommunstyrelsens förhandlingsdelegation.
Förvaltningschef har delegation på beslut i frågor som rör fastställande av anställningsförmåner
och personalchef frågor rörande avtalspension. Beslut om särskild avtalspension fattas av
personalchef i samråd med förvaltningschef och efter individuell prövning i varje enskilt fall.
Löpande beslut om normal pensionsavgång tas i organisationen.
Övergripande policyfrågor inom pensions- och försäkringsområdet beslutas av kommunfullmäktige. Ändringar av större omfattning i pensionspolicyn beslutas av kommunfullmäktige.
Ändringar av mindre omfattning beslutas av kommunstyrelsens förhandlingsdelegation.

Kategoriindelning
För Pensionsändamål gäller nedanstående indelning.
Kategori: 1. Kommunchef och blockchefer
2. Övriga anställda
3. Förtroendevalda
4. Fritidspolitiker
Möjlig Pension

1.

2.

KAP-KL
Löneväxling särskild
överenskommelse
PBF Pensionsreglemente för
förtroendevalda
Pension fritidspolitiker

X

X

3.

4.

X
X
X
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Pension för anställda
För anställda med pensionsrätt i Tierps kommun gäller KAP-KL sedan 1 januari 2006.
Anställda som fått sjuk- aktivitetsersättning och fått sin tjänst omreglerad eller avgått före 2006
omfattas av de äldre pensionsavtal som gällde vid det aktuella tillfället (PFA, PA-KL, PAK etc.)
För en generell beskrivning av reglerna i KAP-KL samt en kortfattad beskrivning av reglerna för
allmän pension se bilaga, sid 10.
Avgiftsbestämd ålderspension
Tierps kommun har avsatt hela pensionsavgiften till individuell del, enligt PFA, detta gäller även
för åren 1998 och 1999. Beslutet grundar sig i huvudsak på personalpolitiska överväganden.
Förmånsbestämd ålderspension/ Livränta
Anställda över 28 år och med en lön över 7,5 inkomstbasbelopp, har rätt till förmånsbestämd
ålderspension, se sid. 12.
Förmånsbestämda ålderspensionen omvandlas till livränta för arbetstagare som avgår utan att
genast ta ut den förmånsbestämda ålderspensionen.
Särskild avtalspension
Med särskild avtalspension avses pension före 65 års ålder. Det är i huvudsak räddningstjänstpersonal, vilka arbetar i utryckningsstyrka som har rätt till särskild avtalspension, men pensionen kan också användas i särskilda fall.
Arbetstagare kan ansöka om särskild avtalpension hos förvaltningschef.
Särskild avtalspension samordnas med förvärvsinkomst, för förvärvsinkomst som understiger
24 % av årets prisbasbelopp sker ingen samordning eller enligt särskilt beslut.
Intjänad pensionsrätt 1997-12-31
Inga förändringar jämfört med tidigare tjänstepensionsavtal se sid 13.
Pension till efterlevande
Inga förändringar jämfört med tidigare tjänstepensionsavtal se sid 13.
Pensionsgrundande lön
Inga förändringar jämfört med tidigare tjänstepensionsavtal se sid 10.
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Samordning med förvärvsinkomst
Utgående pensioner avgiftsbestämd ålderspension, förmånsbestämd ålderspension samt intjänad
pensionsrätt är fria från samordning enligt särskilt beslut av kommunstyrelsens förhandlingsdelegation (undantag särskild avtalspension för arbetstagare inom räddningstjänsten se ovan).

Pension för förtroendevalda
Tierps kommun har antagit pensionsreglemente för förtroendevalda hos kommuner och landsting
PBF, se bilaga sid 15. Reglementet gäller för heltids och deltidspolitiker motsvarande 40 % eller
mer av heltid.
Vidare har man beslutat om att vid samordning mellan visstidspension, enligt PBF, och
inkomster ska undantas tre prisbasbelopp/år.

Fritidspolitiker
Fritidspolitiker får ersättning för sitt uppdrag i form av kompensation för förlorad arbetsinkomst. Denna ersättning har fram till och med 2002-12-31 inte inneburit pensionsavsättning.
Tierps kommun har enligt beslut i kommunfullmäktige beslutat att från och med 2003-01-01 till
förtroendevald, som förlorar pensionsavgifter, utbetala en pensionsavgift motsvarande
KAP-Kl:s avtal för tjänstemän, på under året utbetalda belopp avseende förlorad arbetsinkomst.
Se bil sid 18.

Löneväxling
Enligt beslut i kommunstyrelsens förhandlingsdelegation kan förvaltningschefer och
kommunchef teckna separata pensionsavtal genom löneväxling.

Särskilda överenskommelser
Beslut om annan pensionslösning än ovan redovisat tas av kommunstyrelsens
förhandlingsdelegation i varje enskilt fall.

5

1430

Tryggandeformer
Tryggande av pensionsförmåner i Tierps Kommun
Allmän pension

Tryggas genom arbetsgivaravgift och
egenavgift.

Avgiftsbestämd ålderspension (KAP-KL)

Tryggas genom, av den anställde, valt
försäkringsbolag. Löpande inbetalning av
premie.

Förmånsbestämd ålderspension (KAP-KL)

Tryggas genom beskattningsrätten. Redovisas
som en ansvarsförbindelse.

Efterlevandepension (KAP-KL)

Tryggas genom beskattningsrätten.
Skuldföring av hela efterlevandepensionsbeloppet i samband med dödsfall.

Särskild avtalspension (KAP-KL)

Tryggas genom beskattningsrätten. Hela
pensionsbeloppet skuldföres i samband med
beviljad pension.

Intjänad pension före PFA och KAP-KL

Tryggas genom beskattningsrätten. Redovisas
som ansvarsförbindelse.

Pension för förtroendevalda (PBF)

Tryggas genom beskattningsrätten. Hela
pensionsbeloppet skuldföres i samband med
beviljad pension.

Pension för fritidspolitiker

Tryggas genom årlig utbetalning till den
förtroendevalda.

Premie- och pensionsbetalning
Pensionspremier.
All betalning av pensionspremier gällande avgiftsbestämd ålderspension KAP-Kl,
avgiftsbefrielseförsäkring till AFA och pensionsavgift fritidspolitiker, kontrolleras av
pensionshandläggare och attesteras av pensionshandläggare/personalchef.
Pensionsutbetalning
Alla pensionsutbetalningsfrågor (utbetalning av pensionsförmåner enligt KAP-KL, PBF och
tidigare avtal) kontrolleras av pensionshandläggare och attesteras av
pensionshandläggare/personalchef.
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Pensionshantering och kompetens
Pensionshantering
All praktisk pensionshantering sköts av pensionshandläggare. För att minska sårbarheten ska
ytterligare minst en person kunna hantera pensionsärenden.
Pensionskompetens
Kunskap om pensionsavtalen har pensionshandläggare och personalchef. Till pensionshandläggaren kan anställda vända sig med pensionsfrågor men även till personalchef, till SKANDIA
tel. 060-185055 och valcentral Selectum 08-50891300.
Information om pensioner
Nyanställda
Vid nyanställning ska alla anställda få information om de pensionsförmåner som gäller för
anställningen. Informationen ska vara skriftlig och också innehålla uppgifter om vem man kan
vända sig till med frågor. Ansvarig för informationen till nyanställda i pensionsfrågor är
pensionshandläggare.
Under anställningstiden
Alla anställda med pensionsrätt ska årligen få information om intjänade pensionsförmåner i
anställningen. Pensionsinformationen ska vara skriftlig och så långt det är möjligt lämnas i ett
pensionsbesked.
Informationen bör bland annat innehålla prognos om avtalspensionsbelopp från 65 år, prognos
om efterlevandepension, uppgift om avsatt pensionsavgift till avgiftsbestämd ålderspension,
uttryckt i procent, avgiftsunderlag och uppgift om tidigare pensionsgrundande anställningar.
Avgiftsbestämd ålderspension
Den anställde ska skriftligen informeras om möjligheten att välja pensionsplacering, valbara
försäkringsbolag, och vad som sker om inget val görs.
Ansökan om avtalspension
En arbetstagare har rätt att få pension från arbetsgivaren utbetald tre månader efter det att
arbetsgivaren tagit emot en fullständig ansökan.
I god tid innan pensionsavgången ska den anställde skriftligen informeras om pensionsbeloppets
storlek.
Utbetalning av avtalspension
Avtalspensionen betalas ut månadsvis livsvarigt om inte annat sägs nedan om respektive förmån
eller om månadsbeloppet inte uppgår till 0,2 % av prisbasbeloppet och om det sammanlagda
värdet understiger ett prisbasbelopp.
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Bilaga
Översikt – lagar, kollektivavtal och reglementen
Den ekonomiska grundtryggheten vid sjukdom, ålderdom och dödsfall regleras enligt lag. De
lagfästa förmånerna kompletteras med kollektivavtalade förmåner. Nedan redovisas en del av de
lagar, kollektivavtal och reglementen som finns.
Sjukdom
Lagstadgade förmåner:
Lagen om allmän försäkring (AFL) där ingår bland annat sjukförsäkring och sjukpenning.
Lagen om sjuklön
Sjukersättning/aktivitetsersättning enl AFL (Tidigare sjukpension/sjukbidrag)
Kollektivavtalade förmåner:
Avtalsgruppförsäkring för anställda hos kommuner och landsting (AGS-KL)
Ålderdom
Lagstadgade förmåner
Inkomstpension
Premiepension
Garantipension
Under en övergångstid delar ur det äldre pensionssystemet allmän tilläggspension (ATP)
Kollektivavtalade förmåner:
KollektivAvtald Pension för anställda i kommuner och landsting (KAP-KL)
Reglemente:
Pensionsreglemente för förtroendevalda i kommuner och landsting (PBF)
Dödsfall
Lagstadgade förmåner:
Efterlevandepension och barnpension från allmän försäkring
Kollektivavtalade förmåner:
Pension till efterlevande från KAP-KL
Tjänstgrupplivförsäkring (TGL-KL) som ger efterlevande förmånstagare ett engångsbelopp vid
dödsfall
Reglemente:
Efterlevandepension och barnpension från PBF
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Beskrivning av den nya allmänna pensionen
Den nya allmänna pensionen
Från och med 1 januari 1999 gäller nya regler för den allmänna pensionen. Personer födda 1938
– 1953 omfattas både av det nya och det gamla systemet och födda från och med 1954 omfattas
helt av det nya systemet.
Pensionsförmåner
*Inkomstpension
*Premiepension
*Garantipension
*Efterlevandepension
Inkomstpension
Inkomstpension grundar sig på livsinkomsten. För varje år med pensionsgrundande inkomst
tillgodoräknas den anställde en pensionsavgift på 16 % av lönen upp till 7,5 inkomstbasbelopp.
Avgifterna räknas årligen om med hänsyn till reallöne- och prisut-vecklingen.
Inkomstpensionen kan tas ut från 61 års ålder, som hel, tre fjärdedels, halv eller en fjärdedels
pension. Pensionen blir lägre om den tas ut tidigare och högre om den tas ut senare.
Premiepension
Premiepensionen grundar sig på livsinkomsten. För varje år med pensionsgrundande inkomst,
upp till 7,5 inkomstbasbelopp, avsätts 2,5 % av lönen till premiepensionen. Pengarna placeras i
en eller flera värdepappersfonder som varje individ själv väljer.
Premiepensionen kan precis som inkomstpensionen tas ut från och med 61 års ålder och i samma
omfattning.
Garantipension
Garantipension betalas ut till den som har låg eller ingen inkomstgrundande pension.
Garantipensionen betalas ut tidigast från och med 65 års ålder.
Efterlevandepension
Då en person avlider kan efterlevande make/maka/registrerad partner och sambo få efterlevandepension enligt särskilda regler. Den avlidnes barn får barnpension till dess de fyller 18 år
eller om de studerar till de fyller 20 år.
Information
Försäkringskassan beslutar om den allmänna pensionen. För fullständiga regler kontakta
Försäkringskassan. www.fk.se
Information kan även hämtas på www.pension.nu,
Premiepensionsmyndigheten (PPM) ansvarar för premiepensionsdelen, www.ppm.nu.
Pensionsportalen, www.min pension.se. Ett samarbete mellan staten och pensionsbolagen, som
tillsammans kan ge en samlad bild om pensioner.
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Beskrivning av pensionsavtalet KAP-KL
Vilka gäller KAP-KL för
KAP-KL gäller för arbetstagare hos kommuner och landsting, för vilka följande anställningsavtal
gäller: allmänna bestämmelser (AB), arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska åtgärder (BEA),
personliga assistenter och anhörigvårdare (PAN), samt räddningstjänstpersonal i beredskap
(Ribb). Den som beviljats sjuk- aktivitetsersättning och fått sin anställning omreglerad före 2006
omfattas av PFA. KAP-KL gäller inte för arbetstagare som tillträder anställning efter fyllda 67
år.
Från och med 2007 gäller att anställda över 21 år oavsett sysselsättningsgrad och anställningsform omfattas av KAP-Kl.
Pensionsgrundande lön
Pensionsgrundande lön i KAP-KL beräknas per kalenderår och utgörs av löneförmåner enligt
AB §15:
Kontant utbetald lön
Färdtidsersättning
Semesterlön/semesterersättning
Tillägg för obekväm arbetstid
Kompensation för fyllnadstid/mertid
Jour- och beredskapsersättning
Kompensation för övertidsarbete
Tillägg vid förskjuten arbetstid
Pensionsförmåner i KAP-KL
KAP-KL består av följande förmåner:
*Avgiftsbestämd ålderspension
*Förmånsbestämd ålderspension/Livränta
*Särskild avtalspension
*Intjänad pensionsrätt
*Pension till efterlevande, vuxen och barn
Avgiftsbestämd ålderspension
En arbetstagare tillgodoräknas en årlig pensionsavgift från och med kalendermånaden efter 21årsmånaden. Avgiften beräknas till viss procent av den pensionsgrundande lönen.
Under 2006 gäller 21 år endast för arbetstagare inom kommunals avtalsområde och från och med
2007 21 år även för arbetstagare inom övriga avtalsområden.
Procentsatserna ökas successivt fram till 2010.
År Avtalsområde
2006 Kommunal
Övriga
2007 Samtliga
2008 Samtliga
2009 Samtliga
2010 Samtliga

Lön under 7.5
inkomstbasbelopp
%
4,00
3,5
4,00
4,25
4,25
4,5

Lön över 7,5
inkomstbasbelopp
%
1,60
1,1
4,0
4,25
4,25
4,5
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Arbetstagare inom kommunals avtalsområde som vid ingången av 2004-01-01 haft 4,5 %
pensionsavgift behåller nivån under 2006 t o m 2009 för lön under 7.5 inkomstbasbelopp, samt
för lönedelar över 7.5 inkomstbasbelopp 2,1 % under 2006, därefter höjs avgiften för lönedelar
över 7,5 inkomstbasbelopp från 2007 och framåt enligt tabell ovan.
Arbetstagare födda 1946 och tidigare behåller 2005 års avgiftsnivåer även för 2006 och senare år
(se 2006 års avgifter enligt tabell ovan).
Arbetstagaren väljer hur pensionsavgiften ska placeras, antingen i en traditionell pensionsförsäkring eller fondförsäkring. Pensionen kan tas ut tidigast från 55 års ålder, efter
överenskommelse med valt försäkringsbolag. Kortast utbetalningstid är 5 år, men pensionen kan
också tas ut livsvarig.
Arbetstagare som får en lägre pensionsavgift än 1 % av samma års inkomstbasbelopp, får inte
pensionsavgiften tillgodoräknad, utan får motsvarande belopp utbetald direkt i form av ersättning
som inte är pensionsgrundande.
Om arbetstagaren ej gör ett aktivt val, placeras pensionsavgiften i en traditionell pensionsförsäkring hos KPA.
Arbetstagaren kan själv välja att komplettera med återbetalningsskydd och i vissa fall familjeskydd. Återbetalningsskydd innebär att om den anställde avlider innan pensionen börjar betalas
ut, betalas pensionskapitalet istället ut till familjen som en månadsvis pension i fem år.
Familjeskydd är en livförsäkring som ger de insatta förmånstagarna en extra pension i fem år.
Premien för familjeskyddet beror bland annat på familjeskyddets omfattning.
Pensionen är inte utmätningsbar och ska inte heller ingå i bodelning.
Om arbetstagarens arbetsförmåga blir nedsatt och sjuk- aktivitetsersättning utbetalas samt att
månadsersättning utbetalas från AGS-Kl, betalas pensionsavgiften via Avgiftsbefrielseförsäkring
(AFA) under samma tid som ersättning utgår.
Är arbetsoförmågan inte helt nedsatt betalas avgiften i förhållande till minskningen av
arbetstiden hos arbetsgivaren.
Förmånsbestämd ålderspension
Rätt till förmånsbestämd ålderspension gäller för arbetstagare vars pensionsgrundande lön i
anställningen ett kalenderår överstiger 7,5 inkomstbasbelopp och att pensionsunderlaget vid
beräkningstidpunkten överstiger 7,5 inkomstbasbelopp.
Intjänandetid beräknas från månaden efter man fyllt 28 år t o m månaden innan 65 års-månaden.
För hel förmånsbestämd ålderspension krävs 360 månader.
Beräkning av pensionsförmån
För pensionsunderlaget (lönedelar) 7,5 – 20 inkomstbasbelopp är pensionsnivån 55 % och för
pensionsunderlaget 20 – 30 inkomstbasbelopp 27,5%.
Under en 20-årig infasningstid gäller en förändring av pensionsnivån, för arbetstagare födda
1946, från 62.5% och sedan en minskning med 0,36 % för varje åldersgrupp fram t o m födda
1967 då % -satsen är 55.
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För pensionsunderlaget 20-30 inkomstbasbelopp minskas pensionsnivån, för arbetstagare födda
1946, från 31,25% och minskas därefter med 0,18 % för varje åldersgrupp fram t o m födda 1967
då % -satsen är 27,5.
För pensionsavgångar 2006 gäller % nivån 62,5 respektive 31,25 oavsett födelseår.
Vid pensionsavgångar under 2006 - 2011 finns dessutom övergångsbestämmelser om att istället
för inkomstbasbelopp ska ett sammanvägt basbelopp tillämpas enligt följande:
Beräkningstidpunkt år
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Andel av förhöjda
prisbasbeloppet
6/6
5/6
4/6
3/6
2/6
1/6

Andel av
inkomstbasbeloppet
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6

Som villkor för att sammanvägt basbelopp ska tillämpas gäller att avgång sker med genast uttag
av hel eller partiell förmånsbestämd ålderspension (minst 50 %).
Beräkningstidpunkt är den tidigaste tidpunkt då arbetstagaren
* får rätt till hel eller partiell sjuk-aktivitetsersättning
* får rätt till minst halv livränta till följd av arbetsskada
* får anställningen omreglerad i samband med partiell förmånsbestämd ålderspension eller
partiell särskild avtalspension
* avgår från sin anställning utan att börja en ny anställning
* fyller 65 år
* avlider
Pensionsunderlag uttrycks i kronor och grundar sig på en genomsnittslön. Vid beräkning av
genomsnittslönen bortser man från pensionsåret och året före. För sjuårsperioden dessförinnan,
väljer man ut de fem ”bästa” löneåren och räknar med hjälp av dem ut genomsnittslönen.
Respektive årslön ska höjas med prisbasbeloppets förändring till beräkningsårets nivå.
Oantastbar förmånsbestämd ålderspension, pensionsbeloppet blir aldrig lägre än den del som
intjänats vid någon tidigare tidpunkt (tidigast 2007-01-01).
Förmånsbestämd ålderspension vid avgång från anställning.
Förmånsbestämd ålderspension utbetalas tidigast fr o m 61 års ålder och minskas med 0,4 % för
varje månad som den betalas ut före 65 års ålder. Vid avgång före 65 års ålder ska pensionsuttag
vara genast påbörjat.
Vid uppskjutet uttag efter 65 års ålder ökas den förmånsbestämda pensionen med 0,4 % för varje
månad som den betalas ut i efterhand.
Uttag av förmånsbestämd pension ska ske senast vid månaden efter 67-årsmånaden.
Livränta.
Rätt till livränta har arbetstagare som avgår från sin anställning före 65 års ålder och som inte
omedelbart tar ut förmånsbestämd ålderspension. Undantag: om arbetstagaren tillträder ny
anställning hos arbetsgivaren inom 30 dagar.
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Livräntan består av två delar, dels den del som intjänats per 2007-01-01, samt dels den del som
intjänats från och med 2007-01-02.
Livränta t o m 2007-01-01 beräknas som förmånsbestämd ålderspension med tid tillgodoräknat
fr.o.m. 1998-01-01, 7,5 inkomstbasbelopp är gränsvärde. Livräntan värdesäkras med
förändringar av prisbasbeloppet.
Livränta från och med 2007-01-02 är beräkningstidpunkten avgångstidpunkten och med 7,5
inkomstbasbelopp som gränsvärde. Pensionsgrundad tid beräknas även för återstående tid till 65års ålder. Avdrag görs med intjänad pensionsrätt (enl PFA) över 7,5 inkomstbasbelopp och
livränta 2007-01-01.
Livräntan är en intjänad del av förmånsbesstämd ålderspension där tiden före 1998
tillgodoräknas successivt.
Livräntan blir aldrig lägre än den livränta som intjänats vid någon tidigare tidpunkt och den
värdesäkras med förändringar av prisbasbeloppet.
Livräntan kan tas ut tidigast från 61 års ålder.
Särskild avtalspension
Särskild avtalspension är pension före 65 års ålder. Det är i huvudsak räddningstjänstpersonal
som arbetat i utryckningsstyrka under 25 år, som har rätt till särskild avtalspension, men kan
också användas efter överenskommelse i särskilda fall, se sid 4.
En arbetstagare och arbetsgivaren kan träffa enskild överenskommelse om hel eller partiell
särskild avtalspension. Överenskommelsen ska även innefatta överenskommen nivå, omfattning,
tidpunkt från och med - till och med, samordning med övriga inkomster samt eventuella
pensionsavgifter.
Beslut om särskild avtalspension tas av personalchef i samråd med förvaltningschef.
Intjänad pensionsrätt 1997-12-31
Intjänad pensionsrätt är den del av ålderspensionen som är intjänad före 1998. Den beräknas
enligt reglerna i det tidigare pensionsavtalet PA-KL och är fastställd till det högsta värdet av
livräntan, och kompletteringspensionen per 1997-12-31. Det fastställda pensionsbeloppet räknas
upp med inkomstbasbeloppet varje år.
Intjänad pension kan tas ut från 61 års ålder och senast vid 67 år. Den kan tas ut med ett jämt
belopp för resten av livet eller som partiell pension mellan 61 och 67 år. Kan även tas ut som
temporär pension mellan 61-65 år.
Pension till efterlevande
Pension till efterlevande utbetalas om arbetstagren avlider:
* Under anställningstid
* Uppbär ersättning från AGS-KL
* Uppbär särskild avtalspension
* Avlider inom sex månader efter det att anställningen upphört.
Pension till efterlevande utbetalas enligt KAP-KL:s regler, till maka/make, registrerad partner
eller i vissa fall sambo. Pensionen betalas ut som ett månadsbelopp i fem år efter dödsfallet.
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Den avlidnes barn får barnpension till dess de fyller 18 år, eller om de studerar till juni månad
det år de fyller 20 år. Vid fler än ett barn höjs det totala pensionsbeloppet och fördelas därefter
lika mellan barnen.
Pension tillefterlevande: vuxen
Genomsnittslön
Pensionsnivå
Uttryckt i inkomstbasbelopp
0 - 7,5
15 %
7,5 - 20
15 %
20 - 30
7,5 %
Pension till efterlevande: barn
Genomsnittslön
Pensionsnivå
Uttryckt i inkomstbasbelopp
0 - 7,5
10 %
7,5 - 20
28 %
20 - 30
14 %

Antal barn som har rätt till pension
2 barn Pensionen höjs med 1,4
3 barn Pensionen höjs med 1,6
4 barn Pensionen höjs med 1,8

Information
Arbetsgivaren beslutar om tjänstepensionen. För mer utförlig information om
tjänstepensionsförmånerna i Tierps kommun kan man vända sig till pensionshandläggaren.
Allmän information om pensionsavtalen inom den kommunala sektorn återfinns på www.
skandia.se
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Beskrivning av PBF (Bestämmelser om pension och
avgångsersättning till förtroendevalda).
Giltighet
Reglementet är antaget i Kommunfullmäktige § 143 2002-11-26.
Bestämmelserna gäller endast för politiker, heltidssysselsatta eller med minst 40 % av heltid,
från den dag de tillträder uppdraget. Fritidspolitiker omfattas ej, för denna grupp finns särskilt
beslut om pensionsförmåner.
För förtroendevald som omfattas av PRF-KL 2002-12-31 och som kvarstår i uppdrag därefter
gäller vissa övergångsbestämmelser.
Pensionsförmåner i PBF
PBF består av följande förmåner;
Egenpension
*visstidspension
*sjukpension
*ålderspension
*avgångsersättning
Efterlevandepension
*efterlevandepension till vuxen
*barnpension
Livränta
Egenpension
Utfästelsen om egenpension sker enligt bruttopensionsprincipen. Det innebär att i pensionen
inräknas förmåner enligt socialförsäkring eller därmed jämförlig ersättning.
Visstidspension
Visstidspension utges, efter ansökan, till förtroendevald som efter 50 men före 65 års ålder avgår
och uppdraget i kommunen varat minst 36 månader.
För förtroendevald som 2002-12-31 omfattas av PRF-KL gäller inte 50-årsvillkoret.
Pensionens storlek beror på uppdragets längd och de årsarvoden man haft de två kalenderår
närmast före pensionsåret. För hel pension krävs 12 års uppdragstid.

Genomsnittarvode uttryckt
i förhöjda prisbasbelopp
0 - 20
20 - 30

Pensionsnivå
65 %
32,5%

Visstidspension samordnas med förvärvsinkomst, med undantag av tre prisbasbelopp.
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Sjukpension
Sjukpension utges, efter ansökan, till förtroendevald som får rätt till sjukersättning eller
aktivitetsersättning enligt AFL och till följd härav befrias från sitt uppdrag.
Sjukpensionen beräknas utan tidsfaktor och samordnas med eventuell förvärvsinkomst samt med
övriga ersättningar enligt AFL.
Sjukpension och ålderspension beräknas på följande sätt:
Genomsnittsarvode uttryckt Pensionsnivå
i förhöjda prisbasbelopp
0 - 1
96 %
1 - 3
70 %
3 - 20
65 %
20 - 30
32,5%
30 0
Ålderspension
Ålderspension utges, efter ansökan, till förtroendevald tidigast från 65 års ålder och avgår från
pensionsgrundande uppdrag eller som intill dess haft rätt till visstidspension eller sjukpension.
För hel ålderspension krävs 12 års uppdragstid.
Pensionen samordnas med allmän pension.
Avgångsersättning
Avgångsersättning utges, efter ansökan, till förtroendevald för vilken PBF gällt intill avgången
från uppdraget, men som inte får rätt till visstidspension på grund av att åldersvilkoret 50 år inte
är uppfyllt.
Avgångsersättning utbetalas beroende på uppdragstid och ålder vid avgången längst under
följande tider;
Uppdragstid i
Inte fyllt 40 år
Fyllt 40 men inte 50 år
månader
36 - 72
1 år
1 år
72 - 96
2 år
2 år
96 - 120
2 år
3 år
120 - 144
2 år
4 år
144 2 år
5 år

Avgångesersättningens nivå:
Underlag i antal
Nivå i % under första
förhöjda
utbetalningsåret
prisbasbelopp
0 - 20
80
20 - 30
70

Nivå i % därefter
40
35

Beloppen samordnas med förvärvsinkomster.
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Efterlevandepension
Efterlevandepension till vuxen
Rätt till efterlevandepension föreligger om den förtroendevalde vid dödsfallet haft uppdrag eller
efter avgången har rätt till egenpension.
Efterlevandepension utges, efter ansökan, till efterlevande maka/make, registrerad partner eller
sambo enligt PRF:s regler.
Pensionen utbetalas under fem år enligt följande nivå;
Genomsnittsarvode uttryckt
Pensionsnivå
i förhöjda prisbasbelopp
0 - 7,5
15 %
7,5 - 20
15 %
20 - 30
7,5 %
Kompletterande änkepension
Kompletterande änkepension utges, efter ansökan, till efterlevande make, efter förtroendevald
som avlider och har en genomsnittslön som överstiger 7,5 förhöjda prisbasbelopp. Den
kompletterande änkepensionen utges för sådan tid som tilläggspensionen i form av änkepension
enligt AFL:s övergångsbestämmelser utges.
Kompletterande änkepensionen beräknas på följande sätt:.
Genomsnittsarvode uttryckt
Pensionsnivå i %
I förhöjda prisbasbelopp
0 - 7,5
0
7,5 - 20
20 %
20 - 30
12 %
30 0
Barnpension
Barnpension utges, efter ansökan, till barn om den förtroendevalde vid dödsfallet innehade
uppdrag eller som efter avgången har rätt till egenpension.
Barnpension utbetalas till dess barnet fyllt 18 år eller om barnet studerar till juni månad det år
barnet fyller 20 år. Vid fler än ett barn höjs det totala pensionbeloppet och fördelas därefter lika
mellan barnen.
Barnpensionen beräknas på följande sätt:
Genomsnittsarvode uttryckt
Pensionsnivå
I förhöjda prisbasbelopp
0 - 7,5
10 %
7,5 - 20
28 %
20 - 30
14 %
Livränta
Livränta utges, efter ansökan, till den förtroendevalde som innehaft pensionsgrundande uppdrag
sedan minst tre år och avgått från sitt uppdrag utan att ha rätt till egenpension enligt PBF.
För hel livränta krävs 12 års uppdragstid.
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Livräntan utbetalas från och med 65 års ålder och beräknas enligt följande;
Genomsnittsarvode uttryckt i Pensionsnivå
förhöjda prisbasbelopp
0 - 7,5
10 %
7,5 - 20
65 %
20 - 30
32,5%
Information
För mer utförlig information om pensionsbestämmelser för förtroendevalda i Tierps Kommun
kan man vända sig till pensionshandläggaren eller till SKANDIA telefon 060-185055,
www.skandia.se.

Ersättning till fritidspolitiker som förlorar pensionsförmåner
Tierps kommun tog beslut i kommunfullmäktige § 142 2002-11-26, från och med 2003-01-01,
att förtroendevalda som inte omfattas av PBF och som vid fullgörandet av det kommunala
förtroendeuppdraget förlorat pensionsavgifter, årligen ska få en pensionsavgift, motsvarande
KAP-KL:s avtal för tjänstemän, baserad på ersättning för förlorad arbetsförtjänst.
Övergångsbestämmelse finns som innebär att förtroendevald som kan styrka att han/hon förlorat
tjänstepensionsförmåner för tid före 2003-01-01 har rätt till sådan styrkt ersättning.
Sådan ersättning kan utgå först efter det att den förtroendevalde gått i pension.
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Basbelopp
Prisbasbelopp
Prisbasbeloppet används bland annat vid uträkning av pensionens månadsbelopp samt vid
beräkning sjukpenning och föräldrapenning.
Inkomstbasbelopp
Inkomstbasbeloppet används bland annat vid fastställande av intjänandetaket i allmän pension
(7,5 inkomstbasbelopp), och kvalificering för förmånsbestämd ålderspension i KAP-KL.
Förhöjt prisbasbelopp
Förhöjt prisbasbelopp används vid beräkning av pensionsförmåner enligt KAP-Kl, vid
pensionsavgång 2006 – 2011, för beräkning av det sk. sammanvägda prisbasbeloppet.
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Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2020-09-21

KS 2020/774

Upphävande av Riktlinjer för hantering av bisyssla, Policy för
ersättning för utbildningskostnader, Ersättning för
kurslitteratur mm vid högskolestudier på fritid och Policy för
belönings- och förslagsverksamhet
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation föreslår kommunstyrelsen
besluta
att upphäva följande styrdokument:
-

Riktlinjer för hantering av bisyssla, KS § 9/2013
Policy för ersättning för utbildningskostnader, KS § 107/1993
Ersättning för kurslitteratur mm vid högskolestudier på fritid,
personalutskottet § 78/90

Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation föreslår kommunstyrelsen
hemställa kommunfullmäktige besluta
att upphäva Policy för belönings- och förslagsverksamhet, KF § 104/2002.
Sammanfattning av ärendet

Det är viktigt att styrdokument är relevanta och fyller en funktion i
tillämpning av regler eller är vägledande då besluts ska fattas. Efterhand
kan dokumenten ha spelat ut sin roll på grund av omvärldsförändringar.
Den bedömningen har gjorts av de dokument som föreslås ska upphävas.
Beslutsmotivering

Riktlinjer för hantering av bisyssla
En bisyssla är i princip en syssla som en medarbetare tillfälligt eller
permanent utövar vid sidan av anställningen.
I tre olika situationer är en bisyssla otillåten.

Konkurrerande bisyssla: Om det anses att den konkurrerar med
kommunens verksamhet.

Arbetshindrande bisyssla: Om den på något sätt hindrar
medarbetaren att utföra sina arbetsuppgifter.

Förtroendeskadlig bisyssla: Om den kan rubba förtroendet för
medarbetarens opartiskhet i arbetet eller kan skada kommunens
anseende.
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I lagen om offentlig anställning (LOA) regleras de förtroendeskadliga
bisysslorna för medarbetare i kommuner. För övriga bisysslor återfinns
regler i AB § 8 bisysslor. Den policy som det beslutades om 2013 tillför
inte något till de ovan nämnda regelverk som finns. Arbetstagare är numera
skyldiga att anmäla bisyssla till arbetsgivaren som utifrån de regelverk som
finns beslutar om bisysslan är otillåten. Vid tveksamheter kan HR
kontaktas som i sin tur har SKR:s jurister att tillgå får rådgivning.
Policy för ersättning för utbildningskostnader
Policyn är från 1993 vilket gör att mycket förändras sedan dess.
Kommunen står inför en stor utmaning vad gäller kompetensförsörjning
varför det är viktigt att ersättning för utbildningskostnader beslutas i varje
enskilt fall av arbetsgivaren. Policyn tillför inte något till detta. Sedan 2012
finns även omställningsfonden som kan nyttjas då utbildningen ligger inom
dess regelverks ram.
Ersättning för kurslitteratur mm vid högskolestudier på fritid,
personalutskottet
Kommunstyrelsens personalutskott beslutade i § 78/90 om normer för
ersättning vid universitetsstudier på fritid. Då beslutet är från 1990 har
mycket förändrats sedan dess. Kommunen står inför en stor utmaning vad
gäller kompetensförsörjning varför det är viktigt att ersättning för
kurslitteratur vid högskolestudier på fritid beslutas i varje enskilt fall av
arbetsgivaren utifrån verksamhetsbehov. Att utbetalning avseende
ersättning för kurslitteratur sker korrekt ingår i chefsuppdraget att borga
för. Styrdokumentet fyller således ingen funktion.
Policy för belönings- och förslagsverksamhet
Policyn fastställdes av kommunfullmäktige 2002 att gälla från och med 1
januari 2003. Policyn ska bidra till att de anställda utvecklas till att få ett
kritiskt värderande, konstruktivt och kreativt synsätt i arbetet och
därigenom ser möjligheter att förbättra och utveckla tjänst, metod,
verksamhet, arbetsmiljö och trivsel men också bidrar till att öka
verksamhetens måluppfyllelse. Allt detta ligger i den allmänna
anställningsskyldigheten och är även sådant som ska värderas vid
lönesättning. Varje arbetsgrupp arbetar med STAMINA som kan utläsas
som ett Strukturerat Tidseffektivt Arbetssätt och Metoder för INkluderande
Arbetsliv. I detta arbete inbegrips det policyn vill bidra till. Policyn fyller
således ingen funktion.
Beslutsunderlag







Handläggarens tjänsteutlåtande
Riktlinjer för hantering av bisyssla, KS § 9/2013
Policy för ersättning för utbildningskostnader, KS § 107/1993
Ersättning för kurslitteratur mm vid högskolestudier på fritid,
personalutskottet § 78/90
Policy för belönings- och förslagsverksamhet, KF § 104/2002
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Beslutet skickas till

HR, Gemensam service
I tjänsten
Eva Berggård Nygren
HR-chef
Gemensam service
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Riktlinjer för hantering av bisyssla
Antagna av Kommunstyrelsen 9/2013
att gälla från och med 1 februari 2013.
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1. Inledning
Att utöva bisyssla vid sidan om ordinarie arbete behöver inte innebära någon nackdel för arbetsgivaren. Arbetsgivaren är allmänt sett positiv till bisysslor eftersom dessa i många fall utvecklar
medarbetarnas kompetens och erfarenhet. Samtidigt måste allmänheten kunna ha fullt förtroende för
Tierps kommun. Kommunen ska av allmänheten uppfattas som rättssäker och effektiv. Det är
viktigt att invånarna känner sig trygga med att kommunen hanterar sina uppdrag på ett opartiskt och
korrekt sätt. Arbetsgivaren kan därför förbjuda bisysslor som kan anses skada arbetsgivarens
förtroende, där det finns risk för påverkan på medarbetarens arbetsinsats eller om bisysslan anses
konkurrera med kommunens verksamheter.
Många bisysslor kan mycket väl förenas med anställning hos Tierps kommun och kan vara nödvändiga för till exempel en deltidsanställds försörjning. Det är svårt att generellt uttala sig om vilka
bisysslor som är olämpliga. Det blir en avvägning mellan å ena sidan den enskildes intresse av att
kunna ha uppdrag utanför tjänsten, och å andra sidan risken för att allmänhetens förtroende för
Tierps kommun urholkas eller att bisysslan går ut över arbetsinsatsen.
2. Mål och Syfte
Riktlinjerna gällande hantering av bisyssla ska användas som ett stöd i arbetet med att förhindra
bisysslor som kan anses skada arbetsgivarens förtroende, t.ex. om bisysslan påverkar arbetstagarens
insats och hantering av sina arbetsuppgifter inom kommunen, eller om bisysslan innebär verksamhet
som anses konkurrera med kommunens verksamheter.
Riktlinjerna ska även förklara vad en bisyssla är och vilket regelverk som styr hanteringen av
bisysslor.
Förekomsten av bisysslor ska vara känd av arbetsgivaren och uppgifter om bisysslor inhämtas
som en naturlig del vid anställningstillfället och i det årliga medarbetarsamtalet.

3. Definition
Med bisyssla avses verksamhet som bedrivs vid sidan om den ordinarie anställningen hos
Tierps kommun och som inte hör till privatlivet.

4. Regelverk
Reglerna om bisyssla finns dels i 7 – 7c §§ Lag om offentlig anställning (LOA), dels i 8 §
kollektivavtalet Allmänna bestämmelser. Viktigt är också att beakta reglerna om jäv i förvaltningslagen vid beslut/transaktioner mellan arbetsgivare och anställda/närstående för att undvika risk
för förtroendeskada.
Arbetsgivaren ska förbjuda bisysslan (LOA 7 §) om arbetsgivaren finner att bisysslan:
• rubbar förtroendet för arbetstagarens opartiskhet i arbetet eller kan skada myndighetens
anseende. (förtroendeskadlig bisyssla)
Arbetsgivaren kan förbjuda bisysslan (AB 8 §) om arbetsgivaren finner att bisysslan:
• inverkar hindrande för arbetsuppgifterna
• innebär verksamhet som konkurrerar med arbetsgivarens.
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Bisysslor måste bedömas i varje enskilt fall med hänsyn till arbetsuppgifterna hos Tierps
kommun. Det som för en person i en befattning kan vara en otillåten bisyssla, kan vara tillåten
för en annan person i en annan befattning.
Kommunens chefer bör föregå med gott exempel och i möjligaste mån undvika bisysslor i
kombination med chefsuppdrag.
.
5. Tillåten bisyssla
Vissa bisysslor är normalt alltid tillåtna. Sådana bisysslor är:
• förtroendeuppdrag inom facklig, politisk eller ideell organisation
• statliga eller kommunala uppdrag
• uppdrag på grund av domstolsförordnande, t.ex. som nämndeman, förvaltare eller god man
6. Förtroendeskadlig bisyssla
En bisyssla bedöms vara förtroendeskadlig om den kan skada allmänhetens förtroende för
kommunen. Allmänheten skall kunna förvänta sig att ärenden handläggs sakligt och opartiskt.
Medarbetare får inte inneha någon bisyssla som kan påverka opartiskheten i arbetet eller skada
kommunens anseende.
När det gäller att bedöma om en bisyssla är förtroendeskadlig gäller det att ställa sig frågan
om allmänhetens förtroende för kommunen kan skadas eller påverkas negativt av bisysslan.
Om bisysslan bedrivs inom samma verksamhetsområde som medarbetaren själv verkar inom
via sin anställning i Tierps kommun ökar riskerna för förtroendeskada. Förtroendeskada kan
t.ex. uppstå om en medarbetaren bisyssla är kopplad till företag som anlitas av kommunen och
där medarbetaren själv kan påverka beslut vid t.ex. upphandling eller myndighetsutövning.
7. Arbetshindrande bisyssla
En bisyssla blir arbetshindrande när den har en sådan omfattning eller förläggning att den
medför att medarbetaren inte hinner eller orkar utföra sina ordinarie arbetsuppgifter, dvs.
bisysslor som påverkar den anställde så att denna:
• Inte kan utföra en fullgod arbetsinsats under ordinarie arbetstid
• Inte kan förskjuta sin arbetstid eller byta schema
• Inte kan ha normal jour eller beredskap
• Inte har möjlighet till övertidsarbete
Exempel på en sådan hindrande bisyssla är när en person bedriver eget företag i sådan
omfattning att vissa kontakter eller aktiviteter sker under del av den ordinarie arbetstiden hos
Tierps kommun. Effekten av detta blir att arbetstagaren får lön från kommunen för tid då
arbetsinsatser utförs för det egna företaget. En heltidsanställd kan alltså endast kan ha en
bisyssla i ganska liten omfattning.
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8. Konkurrerande bisyssla
Konkurrerande bisyssla är om bisysslan sker i en verksamhet med samma utbud och kundkrets
som kommunen har dvs.:
• Den anställde har ägarintresse i konkurrerande verksamhet
• Tar anställning hos någon som bedriver konkurrerande verksamhet eller avser att starta
sådan konkurrerande verksamhet
• Innehar uppdrag åt någon som bedriver konkurrerande verksamhet. Sådana uppdrag kan
vara styrelseuppdrag, revisor eller konsultuppdrag innebärande stöd och planering.
9. Jäv
Även om bisysslan inte klassas som otillåten bisyssla kan arbetsgivaren ändå förbjuda bisysslan om
det föreligger risk för företroendeskada baserat på ekonomisk intressekonflikt eller jävssituation.
En ekonomisk intressekonflikt/jävssituation uppstår då en arbetstagare eller närstående, har ett
ekonomiskt intresse som skulle kunna påverkas av kommunens beslut eller affärsavtal.
10. Anmälan av bisyssla
Arbetstagare ska på uppmaning av arbetsgivaren anmäla att han/hon innehar bisyssla.
Anmälan ska ske skriftligen på blankett ’Anmälan Bisyssla’.
Arbetstagare som påbörjar ny bisyssla eller innehar en bisyssla som får förändrat innehåll
uppmanas att så snart som möjligt anmäla detta till arbetsgivaren.
När arbetsgivaren fått kännedom om bisysslan gör närmaste chef en bedömning om bisysslan
är tillåten eller inte. Arbetsgivaren bedömning tar även hänsyn till eventuell risk för
ekonomisk intressekonflikt/jävssituation.

11. Beslut om att tillåta/förbjuda bisyssla
Arbetsgivaren kan ensidigt bestämma om bisysslan är tillåten eller inte. Innan ett beslut om
bisyssla fattas skall närmaste chef alltid tillsammans med den anställde förvissa sig om att
uppgifterna i bedömningsunderlaget är rätt uppfattade. Arbetsgivaren skall också motivera
varför en begäran om bisyssla godkänns eller inte. Som exempel kan ges; om arbetsgivaren
bedömer att en bisyssla är arbetshindrande ska arbetsgivaren beskriva på vilket sätt
medarbetaren inte gör en fullgod insats på arbetet, eller på vilket annat sätt bisysslan verkar
hindrande på arbetstidsförläggning och arbetsuppgifter.
Förbud mot arbetshindrande- och /eller konkurrerande bisyssla enligt kollektivavtalet
Allmänna bestämmelser skall förhandlas med berörd facklig organisation före beslut.
Förhandlingsskyldigheten gäller inte förtroendeskadlig bisyssla.
Vid förbud mot bisyssla bör tid för skälig avveckling ges, dock högst 6 månader.
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12. Påföljder
Den medarbetare som brister i sina skyldigheter genom att inte lämna uppgifter om bisysslan eller
inte följer beslut om förbud mot bisyssla kan detta leda till sedvanliga arbetsrättsliga påföljder,
såsom disciplinpåföljd enligt 11§ Allmänna Bestämmelser eller uppsägning på grund av
personliga skäl.
13. Ansvarsfördelning
Ansvaret för implementeringen av riktlinjer för bisyssla åligger:
• Blockchef ansvarar inom sitt verksamhetsområde för att dessa riktlinjer implementeras.
• Respektive chef ansvarar för att riktlinjerna är kända på den egna enheten och att de efterföljs.
• Personalenheten ansvarar för att ge stöd till chefer och arbetsledare vid tillämpning av
riktlinjerna.
• Medarbetare anmäler självmant förekomst av bisyssla.
Varje chef har ett särskilt ansvar för att informera sina medarbetare om riktlinjerna gällande
bisyssla och vad som kan göra en bisyssla otillåten. Frågan ska regelbundet tas upp på
arbetsplatsträffar, i medarbetarsamtal och vid introduktion av nya medarbetare.
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ERSÄTTNING FÖR KURSLITTERATUR MM VID HÖGSKOLESTUDIER PÅ
FRITID
Kommunstyrelsens personalutskott beslutade i § 78/90 om normer för ersättning vid
universitetsstudier på fritid.
Personalutskottet beslutade
att fr o m 19900501 kan ersättning utgå med maximalt 1.200 kronor/termin för täckande av
verkliga kostnader för kursavgift samt obligatorisk kurslitteratur för studier på fritid under
förutsättning
 studierna bedöms vara av värde för kursdeltagarens yrkesfunktion
 att ansökan om bidrag sker i god tid före utbildningens början
att utbetalningen av bidrag sker först sedan hela utbildningen avslutats och den anställde:
 visat intyg på genomgången utbildning
 visat kvitto på erlagd kursavgift samt
 visat kvitto på inköpt kurslitteratur och av kursledaren bestyrkt lista på obligatorisk
kurslitteratur samt
att ersättningen fortsättningsvis skall anpassas till basbeloppets årliga förändring utjämnat i
tiotal kronor.
Prisbasbeloppet för år 2006 är 39.700 kronor vilket innebär en ersättning med 1.620:kronor/termin för år 2006.
Ingen reseersättning utbetalas vid studier på fritiden, reseersättning utgår endast vid studier i
tjänsten.
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Policy

Belönings- och förslagsverksamhet

Tierps kommun 815 80 TIERP  Telefon:
0293-180 00  www.tierp.se
1476

Policy för belönings- och förslagsverksamhet
Fastställd av kommunfullmäktige den 10 september 2002 att gälla från och med 1 januari 2003.
Belönings- och förslagsverksamheten skall organiseras och bedrivas på ett sådant sätt att de
anställda utvecklas till ett kritiskt värderande, konstruktivt och kreativt synsätt i arbetet och
därigenom se möjligheter att förbättra och utveckla tjänst, metod, verksamhet, arbetsmiljö och
trivsel men också bidra till att öka verksamhetens måluppfyllelse.
Ledningen skall aktivt och synbart stödja och följa resultatet.
Belönings- och förslagsverksamheten skall ges högsta prioritet i alla relevanta sammanhang.
Medarbetarna, enskilda eller i grupp, skall få sina idéer och förslag samt nomineringar beaktade på
ett positivt sätt och uppmuntras komma med nya idéer och förslag.
Medarbetare kan ej få belöning för förslag och idéer som ligger inom ramen för den verksamhet
man är anställd för att utveckla.
Användbara idéer och förslag skall genomföras så snabbt som möjligt.
Belönings- och förslagsverksamheten skall vara ett komplement till ordinarie förbättrings- och
rationaliseringsverksamhet inom kommunen.
Belönings- och förslagsverksamheten skall handläggas så obyråkratiskt som möjligt.

Varför belönings- och förslagsverksamhet?
I en snabb förändringstakt med krav på effektivisering och minskade kostnader är det en viktig
framgångsfaktor för en organisation att alla medverkar till en kontinuerlig förnyelse av
verksamheten.
Arbetsorganisationen måste utformas till en lärande organisation som bygger på delaktighet och
möjlighet att påverka det dagliga arbetet.
Anställdas samlade kompetens skall inte bara användas fullt ut utan också utvecklas. Idéer och
förslag skall medverka till utveckling av verksamheten och ge ett positivt utbyte för idégivarna, inte
bara i kronor utan också upplevelser som erkännande, delaktighet och engagemang.
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Belöning kan utges för följande:









Personalbefrämjande åtgärder
Förändringsarbete
Värdefullt för verksamheten
Arbetsmiljö och jämställdhetsarbete
Trivsel och utveckling
Ekonomiska besparingar
Tekniska rationaliseringar
Nytta för kommuninnevånarna

Förslag och nomineringar
Anställda/chefer och övriga kan nominera en medarbetare, annan person, en grupp anställda eller att
man själv lämnar in en idé/förslag som enligt kriterierna kan komma ifråga för belöning.
Idé/förslag/nominering lämnas till berörd chef som efter yttrande vidarebefordrar ärendet till
Centrala samverkansgruppen som är beslutande organ.

Belöningssystem
 Nominerad/inlämnat förslag = ryggsäck/väska
 Erkännande = 10% av ett prisbasbelopp
 Uppmuntran = 20% av ett prisbasbelopp
 Värdefullt = 50% av ett prisbasbelopp
 Mycket värdefullt = ett prisbasbelopp
 Utomordentligt värdefullt = två prisbasbelopp
.
Belöning utges med centrala medel

1478

1 (2)
Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2020-09-29

KS 2020/790

Julfirande 2020
Förslag till beslut

Förhandlingsdelegationen föreslår kommunstyrelsen hemställa
kommunfullmäktige besluta
att julfirande får anordnas december 2020.
Sammanfattning av ärendet

Då skatteverket har beslutat om tillfällig skattefrihet för gåvor till anställda
under tiden 1 juni 2020 till 31 december 2020 kan en uppskattning i form
av julfirande lämnas till personalen trots att julklappen delades ut i form av
en vårgåva under våren.
Julfirandet får maximalt uppgå till en kostnad av 250 kr per anställd och varje
verksamhetsenhet får själva avgöra hur de vill använda medlen. De ska dock
användas så att det gynnar det lokala näringslivet.
Beslutsmotivering

Medarbetarna på Tierps kommun och i de kommunala bolagen arbetade
hårt och under stora påfrestningar i och med pandemin. I takt med att de
ekonomiska påfrestningarna ökade på det civila samhället, så beslutades
det att omvandla årets julklapp 2020 till en vårgåva i form av ett
presentkort. Presentkortet kunde endast lösas in hos företagare inom Tierps
kommun som säljer varor och tjänster till privatpersoner, och som valt att
acceptera presentkortet som betalningsmedel. Kortet utarbetades i
samverkan med föreningen Företagare i Tierps kommun och hade ett värde
på 250 kronor.
Då skatteverket har beslutat om tillfällig skattefrihet för gåvor till anställda
under tiden 1 juni 2020 till 31 december 2020 kan en uppskattning i form
av julfirande lämnas till personalen trots att julklappen delats ut under
våren. Coronapandemin fortsätter och personalen gör fortsatt ett gott arbete
trots de påfrestningar pandemin orsakar. Julfirandet får maximalt uppgå till en
kostnad av 250 kr per anställd och varje verksamhetsenhet får själva avgöra
hur de vill använda medlen. De ska dock användas så att det gynnar det lokala
näringslivet.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Julfirandet beräknas kosta mellan 470 000 – 500 000 kr.
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2 (2)
Beslutsunderlag



Handläggarens tjänsteutlåtande

Beslutet skickas till



HR

I tjänsten
Eva Berggård Nygren
HR-chef
Gemensam service
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utskottet arbete och omsorg
2020-10-05

§ 70
Dnr 2020/435

Redovisning av ej verkställda beslut AoO kvartal 2 2020
Beslut

Utskottet arbete och omsorg föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 2 2020.
Utskottet arbete och omsorg föreslår kommunstyrelsen hemställa
kommunfullmäktige besluta
att lägga rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 2 2020 till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Kommunen är skyldig att rapportera till Inspektionen för vård och omsorg
(IVO) om beviljat bistånd enligt socialtjänstlag (2001:453), SoL, eller
beviljad insats enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade
(1993:387), LSS, inte har verkställts inom tre månader. Kommunen ska
även rapportera till IVO när ett tidigare rapporterat beslut har blivit
verkställt, när ett beslut av någon anledning har avslutats innan det har
verkställts samt när ett verkställt beslut har avbrutits och inte verkställts på
nytt inom tre månader.
Det har rapporterats totalt 12 beslut enligt LSS (avser samtliga LSS-beslut)
och SoL (avser SoL-beslut för vuxna över 21 år) till IVO för perioden 1
april till 30 juni 2020, kvartal 2. För fyra av de rapporterade besluten är
omständigheterna runt Covid -19 anledning till varför besluten inte har
verkställts.
Ej verkställda beslut:
- Kontaktperson enligt SoL. Beslutsdatum: 2020-02-04.
Rekryteringsenheten har ännu inte funnit en lämplig kontaktperson
för uppdraget. De har regelbunden kontakt med kund.
- Boendestöd enligt SoL. Beslutsdatum: 2020-03-30. Enhetschef för
boendestöd har kontakt med kund och har erbjudit mötestider för
planering av att verkställa beslutet. Då kund ännu inte har haft tid att
träffas har planering ej kunnat genomföras. Kund erbjuds
regelbundet nya tider för möte.
- Bostad med särskild service enligt SoL. Beslutsdatum: 2019-05-27.
Det har inte tidigare funnits en passande bostad att erbjuda kund. Nu
Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utskottet arbete och omsorg
2020-10-05

-

-

-

-
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är dock inflytt planerad till ett boende. Då den ej ännu är genomförd
är beslutet rapporterat som ej verkställt.
Daglig verksamhet enligt LSS. Beslutsdatum: 2020-02-06.
Anledningen till att beslutet inte är verkställt är omständigheterna
kring Covid -19. Kund tillhör en riskgrupp och har valt att avvakta
en verkställighet. Telefonkontakt har dock inletts med kund.
Korttidsvistelse enligt LSS i form av stödfamilj. Beslutsdatum:
2019-08-07. Det finns en generell svårighet att rekrytera
stödfamiljer. Specifikt i detta ärende har familjehemskonsulenter
annonser ute för rekrytering och intervjuer har genomförts. De har
även sökt efter konsulentstödd familj men ännu inte hittat någon
lämplig för uppdraget. Vårdnadshavare har även blivit erbjuden
andra insatser såsom korttidsboende och avlösarservice i hemmet
vilket de dock har avböjt. Insatsen kontaktperson har beviljads sedan
februari 2020. Nytt möte är inbokat för vidare diskussion kring
alternativa insatser i avvaktan på att stödfamilj kan verkställas.
Kontaktperson enligt LSS. Beslutsdatum: 2020-02-07. Det föreligger
svårigheter för rekryteringsenheten att få kontakt med kund och
vårdnadshavare och det är därför svårt att boka in möten. De har nu
skrivit brev för att få en kontakt. Ytterligare försök till kontakt görs
även per telefon och e-post.
Korttidsvistelse enligt LSS i form av stödfamilj. Beslutsdatum:
2020-01-14. Familjehemskonsultenter arbetar med att hitta en
passande stödfamilj. De har annonser ute och även sökt efter en
konsulentstödd familj men hittills utan framgång.
Kontaktperson enligt LSS. Beslutsdatum: 2020-02-25. Det
förekommer svårigheter att hitta en kontaktperson som motsvarar de
behov och krav som ställs för uppdraget.
Bostad med särskild service enligt SoL. Beslutsdatum: 2019-02-11.
Kunden vistas för tillfället på ett HVB och kommer att vara där till
tidigast 2021-03-31. Beslutet om permanent boende kommer inte att
verkställas dessförinnan. Biståndshandläggare har här valt att ha ett
pågående beslut trots att det inte är praktiskt möjligt att verkställa,
varpå det måste redovisas som ej verkställt till IVO. Som ett
alternativ skulle de kunna göra uppehåll i beslutet fram till dess att
beslutet faktiskt kan verkställas.
Daglig verksamhet enligt LSS. Beslutsdatum: 2020-01-08. I
samband med omständigheterna kring Covid -19 har få dagliga
verksamheter varit öppna. De verksamheter som skulle ha varit
aktuella för den här kunden har varit stängda och därför har inte
beslutet kunnat verkställas. När de öppnar kommer verkställighet att
planeras.
Korttidsvistelse enligt LSS i form av stödfamilj. Beslutsdatum:
2019-09-20. I samband med föregående rapportering informerades
att en tilltänkt stödfamilj var intresserad av uppdraget men att de inte
kunde starta med anledning av omständigheterna kring Covid -19.
Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utskottet arbete och omsorg
2020-10-05
Samma läge kvarstår även vid denna rapportering. Familjen har
erbjudits korttidsboende i avvaktan på stödfamilj men har avböjt. I
avvaktan på att invänta att tilltänkt stödfamilj kan påbörja uppdraget
söks även efter andra stödfamiljer.
Avbrott i verkställighet där beslutet inte har verkställts på nytt inom 3
månader:
- Kontaktperson enligt LSS. Datum för avbrott i verkställighet: 202003-31. Rekryteringsenheten påbörjade omgående försök att hitta en
ny lämplig kontaktperson, men i april meddelade kund att
verkställighet skulle avvaktas med anledning av omständigheterna
runt Covid -19. Sedan mitten av augusti vill dock kund att beslutet
ska verkställas och möte är inbokat för träff med föreslagen
kontaktperson.
Barnrättskonsekvenser

Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av
beslutet.
Beslutsunderlag



Handläggarens tjänsteutlåtande.

Beslutet skickas till



Kvalitet och strategisk utveckling.

Ordförande sign

Justerare sign
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1 (3)
Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2020-09-10

KS 2020/435

Redovisning av ej verkställda beslut enligt LSS och SoL
Förslag till beslut

Utskottet arbete och omsorg föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 2 2020.
Utskottet arbete och omsorg föreslår kommunstyrelsen hemställa
kommunfullmäktige besluta
att lägga rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 2 2020 till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kommunen är skyldig att rapportera till Inspektionen för vård och omsorg
(IVO) om beviljat bistånd enligt socialtjänstlag (2001:453), SoL, eller beviljad
insats enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387),
LSS, inte har verkställts inom tre månader. Kommunen ska även rapportera
till IVO när ett tidigare rapporterat beslut har blivit verkställt, när ett beslut av
någon anledning har avslutats innan det har verkställts samt när ett verkställt
beslut har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader.

Det har rapporterats totalt 12 beslut enligt LSS (avser samtliga LSS-beslut)
och SoL (avser SoL-beslut för vuxna över 21 år) till IVO för perioden 1 april
till 30 juni 2020, kvartal 2. För fyra av de rapporterade besluten är
omständigheterna runt Covid -19 anledning till varför besluten inte har
verkställts.
Ej verkställda beslut:
- Kontaktperson enligt SoL. Beslutsdatum: 2020-02-04.
Rekryteringsenheten har ännu inte funnit en lämplig kontaktperson för
uppdraget. De har regelbunden kontakt med kund.
- Boendestöd enligt SoL. Beslutsdatum: 2020-03-30. Enhetschef för
boendestöd har kontakt med kund och har erbjudit mötestider för
planering av att verkställa beslutet. Då kund ännu inte har haft tid att
träffas har planering ej kunnat genomföras. Kund erbjuds regelbundet
nya tider för möte.
- Bostad med särskild service enligt SoL. Beslutsdatum: 2019-05-27.
Det har inte tidigare funnits en passande bostad att erbjuda kund. Nu
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är dock inflytt planerad till ett boende. Då den ej ännu är genomförd är
beslutet rapporterat som ej verkställt.
Daglig verksamhet enligt LSS. Beslutsdatum: 2020-02-06.
Anledningen till att beslutet inte är verkställt är omständigheterna
kring Covid -19. Kund tillhör en riskgrupp och har valt att avvakta en
verkställighet. Telefonkontakt har dock inletts med kund.
Korttidsvistelse enligt LSS i form av stödfamilj. Beslutsdatum: 201908-07. Det finns en generell svårighet att rekrytera stödfamiljer.
Specifikt i detta ärende har familjehemskonsulenter annonser ute för
rekrytering och intervjuer har genomförts. De har även sökt efter
konsulentstödd familj men ännu inte hittat någon lämplig för
uppdraget. Vårdnadshavare har även blivit erbjuden andra insatser
såsom korttidsboende och avlösarservice i hemmet vilket de dock har
avböjt. Insatsen kontaktperson har beviljads sedan februari 2020. Nytt
möte är inbokat för vidare diskussion kring alternativa insatser i
avvaktan på att stödfamilj kan verkställas.
Kontaktperson enligt LSS. Beslutsdatum: 2020-02-07. Det föreligger
svårigheter för rekryteringsenheten att få kontakt med kund och
vårdnadshavare och det är därför svårt att boka in möten. De har nu
skrivit brev för att få en kontakt. Ytterligare försök till kontakt görs
även per telefon och e-post.
Korttidsvistelse enligt LSS i form av stödfamilj. Beslutsdatum: 202001-14. Familjehemskonsultenter arbetar med att hitta en passande
stödfamilj. De har annonser ute och även sökt efter en konsulentstödd
familj men hittills utan framgång.
Kontaktperson enligt LSS. Beslutsdatum: 2020-02-25. Det
förekommer svårigheter att hitta en kontaktperson som motsvarar de
behov och krav som ställs för uppdraget.
Bostad med särskild service enligt SoL. Beslutsdatum: 2019-02-11.
Kunden vistas för tillfället på ett HVB och kommer att vara där till
tidigast 2021-03-31. Beslutet om permanent boende kommer inte att
verkställas dessförinnan. Biståndshandläggare har här valt att ha ett
pågående beslut trots att det inte är praktiskt möjligt att verkställa,
varpå det måste redovisas som ej verkställt till IVO. Som ett alternativ
skulle de kunna göra uppehåll i beslutet fram till dess att beslutet
faktiskt kan verkställas.
Daglig verksamhet enligt LSS. Beslutsdatum: 2020-01-08. I samband
med omständigheterna kring Covid -19 har få dagliga verksamheter
varit öppna. De verksamheter som skulle ha varit aktuella för den här
kunden har varit stängda och därför har inte beslutet kunnat
verkställas. När de öppnar kommer verkställighet att planeras.
Korttidsvistelse enligt LSS i form av stödfamilj. Beslutsdatum: 201909-20. I samband med föregående rapportering informerades att en
tilltänkt stödfamilj var intresserad av uppdraget men att de inte kunde
starta med anledning av omständigheterna kring Covid -19. Samma
läge kvarstår även vid denna rapportering. Familjen har erbjudits
korttidsboende i avvaktan på stödfamilj men har avböjt. I avvaktan på
att invänta att tilltänkt stödfamilj kan påbörja uppdraget söks även
efter andra stödfamiljer.
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Avbrott i verkställighet där beslutet inte har verkställts på nytt inom 3
månader:
- Kontaktperson enligt LSS. Datum för avbrott i verkställighet: 202003-31. Rekryteringsenheten påbörjade omgående försök att hitta en ny
lämplig kontaktperson, men i april meddelade kund att verkställighet
skulle avvaktas med anledning av omständigheterna runt Covid -19.
Sedan mitten av augusti vill dock kund att beslutet ska verkställas och
möte är inbokat för träff med föreslagen kontaktperson.
Barnrättskonsekvenser

Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av
beslutet.
Beslutsunderlag



Handläggarens tjänsteutlåtande.

Beslutet skickas till



Kvalitet och strategisk utveckling.

I tjänsten
Johanna Kastenholm
Utredare/utvecklare
Kvalitet och strategisk utveckling
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utskottet barn och ungdom
2020-10-06

§ 205
Dnr 2020/434

Redovisning av ej verkställda beslut BoU Kvartal 2 2020
Beslut

Utskottet barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 2 2020.
Utskottet barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen hemställa
kommunfullmäktige besluta
att lägga rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 2 2020 till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Kommunen är skyldig att rapportera till Inspektionen för vård och omsorg
(IVO) om beviljat bistånd enligt socialtjänstlag (2001:453), SoL, inte har
verkställts inom tre månader. Kommunen ska även rapportera till IVO när
ett tidigare rapporterat beslut har blivit verkställt, när ett beslut av någon
anledning har avslutats innan det har verkställts samt när ett verkställt beslut
har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader.
Det har rapporterats totalt fyra beslut enligt SoL för barn och unga för
kvartal 2 2020 och samtliga avser insatsen kontaktfamilj.
Ej verkställt beslut:
- Kontaktfamilj enligt SoL. Beslutsdatum: 2020-03-03. Det är
generellt sett svårt att rekrytera kontaktfamiljer och stödfamiljer i
Tierps kommun. Familjehemssekreterare har i detta ärende varit i
kontakt med olika familjer vid ett flertal tillfällen men ingen har
hittills motsvarat de krav och behov som finns.
Verkställt beslut:
- Kontaktfamilj enligt SoL. Beslutsdatum: 2019-12-20. I samband
med föregående rapportering informerades att en
kontaktfamiljsutredning var inledd men att samtliga moment inte var
genomförda och att beslutet därför inte kunde rapporteras som
verkställt. Nu är tilltänkt familj godkänd och beslutet har varit
verkställt sedan juni 2020. Beslutet har således rapporterats som
verkställt.
Ordförande sign

Justerare sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utskottet barn och ungdom
2020-10-06

Avslutade beslut som inte har verkställts:
- Kontaktfamilj enligt SoL. Beslutsdatum: 2019-10-04. Det har varit
svårigheter att verkställa beslutet och flertalet familjer har blivit
tillfrågade men tackat nej. Vårdnadshavare har även själva tackat nej
till erbjudande. I samband med ett möte under slutet av maj har
vårdnadshavare valt att avsäga sig insatsen då de inte upplever att
det finns ett behov. Beslutet avslutas därför utan att verkställas.
- Kontaktfamilj enligt SoL. Beslutsdatum: 2019-10-04. Det har varit
svårigheter att verkställa beslutet och flertalet familjer har blivit
tillfrågade men tackat nej. Vårdnadshavare har även själva tackat nej
till erbjudande. I samband med ett möte under slutet av maj har
vårdnadshavare valt att avsäga sig insatsen då de inte upplever att
det finns ett behov. Beslutet avslutas därför utan att verkställas.
Barnrättskonsekvenser

Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av
beslutet.
Beslutsunderlag



Handläggarens tjänsteutlåtande.

Beslutet skickas till



Kvalitet och strategisk utveckling.

Ordförande sign

Justerare sign
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Dokumentnamn

Tjänsteutlåtande
Datum

Diarienummer

2020-09-14

KS 2020/434

Redovisning av ej verkställda beslut enligt SoL
Förslag till beslut
Utskottet barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 2 2020.
Utskottet barn och ungdom föreslår kommunstyrelsen hemställa
kommunfullmäktige besluta
att lägga rapporteringen av ej verkställda beslut för kvartal 2 2020 till
handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Kommunen är skyldig att rapportera till Inspektionen för vård och omsorg
(IVO) om beviljat bistånd enligt socialtjänstlag (2001:453), SoL, inte har
verkställts inom tre månader. Kommunen ska även rapportera till IVO när ett
tidigare rapporterat beslut har blivit verkställt, när ett beslut av någon
anledning har avslutats innan det har verkställts samt när ett verkställt beslut
har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader.

Det har rapporterats totalt fyra beslut enligt SoL för barn och unga för kvartal
2 2020 och samtliga avser insatsen kontaktfamilj.
Ej verkställt beslut:
- Kontaktfamilj enligt SoL. Beslutsdatum: 2020-03-03. Det är generellt
sett svårt att rekrytera kontaktfamiljer och stödfamiljer i Tierps
kommun. Familjehemssekreterare har i detta ärende varit i kontakt
med olika familjer vid ett flertal tillfällen men ingen har hittills
motsvarat de krav och behov som finns.
Verkställt beslut:
- Kontaktfamilj enligt SoL. Beslutsdatum: 2019-12-20. I samband med
föregående rapportering informerades att en kontaktfamiljsutredning
var inledd men att samtliga moment inte var genomförda och att
beslutet därför inte kunde rapporteras som verkställt. Nu är tilltänkt
familj godkänd och beslutet har varit verkställt sedan juni 2020.
Beslutet har således rapporterats som verkställt.
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Avslutade beslut som inte har verkställts:
- Kontaktfamilj enligt SoL. Beslutsdatum: 2019-10-04. Det har varit
svårigheter att verkställa beslutet och flertalet familjer har blivit
tillfrågade men tackat nej. Vårdnadshavare har även själva tackat
nej till erbjudande. I samband med ett möte under slutet av maj har
vårdnadshavare valt att avsäga sig insatsen då de inte upplever att
det finns ett behov. Beslutet avslutas därför utan att verkställas.
- Kontaktfamilj enligt SoL. Beslutsdatum: 2019-10-04. Det har varit
svårigheter att verkställa beslutet och flertalet familjer har blivit
tillfrågade men tackat nej. Vårdnadshavare har även själva tackat
nej till erbjudande. I samband med ett möte under slutet av maj har
vårdnadshavare valt att avsäga sig insatsen då de inte upplever att
det finns ett behov. Beslutet avslutas därför utan att verkställas.
Barnrättskonsekvenser

Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av
beslutet.
Beslutsunderlag



Handläggarens tjänsteutlåtande.

Beslutet skickas till



Kvalitet och strategisk utveckling.

I tjänsten
Johanna Kastenholm
Utredare/utvecklare
Kvalitet och strategisk utveckling
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